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Ziua Internaþionalã a Muzeelor,
sãrbãtoritã la malul mãrii
Mirela STÎNGÃ
Muzeul de Artã ºi
Muzeul de Artã Popularã
au marcat, luni, Ziua
Internaþionalã a
Muzeelor, printr-un
program de vizitare
gratuitã a instituþiilor,
oferit constãnþenilor ºi
turiºtilor deopotrivã. De
Ziua Porþilor Deschise,
organizatã la cele douã
muzee constãnþene, au
profitat sute de
persoane. Muzeul de
Artã a fost deschis
vizitatorilor dornici sã îi
(re)descopere pe
maeºtrii artei româneºti,
Theodor Aman, Nicolae
Grigorescu, ªtefan
Luchian sau Nicolae
Tonitza, în cadrul
expoziþiilor permanente,
dar ºi sã admire lucrãrile
artiºtilor contemporani
expuse în sãlile dedicate
manifestãrilor plastice cu
caracter temporar. Astfel,
aproximativ 150 de
vizitatori, atît tineri, cît ºi
persoane vîrstnice, au
trecut pragul importantei
instituþii muzeale, pentru
a se delecta cu un
spectacol cromatic
inedit. Cu prilejul Zilei Internaþionale a
Muzeelor, peste 500 de vizitatori au ales
sã zãboveascã, în cursul zilei de luni, în
faþa colecþiilor permanente ºi temporare
ale muzeului de etnografie constãnþean.
Muzeul de Artã Popularã este una dintre
instituþiile culturale de referinþã de la malul
mãrii, fiind vizitat, anual, de mii de turiºti.
Construcþia arhitectonicã dateazã de la
sfîrºitul secolului al XIX-lea ºi
impresioneazã profund prin interiorul sãu,
care adãposteºte elemente definitorii ale
civilizaþiei româneºti rurale.

Studenþii de la „Ovidius“ au reînviat
spiritul tragediilor greceºti
ªi Muzeul de Arheologie „Callatis“ din
Mangalia a marcat, luni, Ziua
Internaþionalã a Muzeelor, cu spectacolul
de teatru antic intitulat „Electra“. La acest
eveniment deosebit, organizat în
colaborare cu Primãria Municipiului
Mangalia, au luat parte peste 300 de
spectatori. Manifestarea s-a desfãºurat în
aer liber, luni searã, în faþa Muzeului de
Arheologie „Callatis“, unde arhitectura este
oarecum asemãnãtoare cu cea a unui
teatru antic. Piesa a fost pusã în scenã de

Mirela STÎNGÃ
Cunoscutul pianist constãnþean Harry Tavitian va susþine
un concert la Institutul Cultural Român (ICR) din Bucureºti,
vineri, cu începere de la ora 18.20. Invitatul lui Harry Tavitian
este saxofonistul bulgar Anatoly Vapirov. Artistul constãnþean
le va oferi celor prezenþi o veritabilã lecþie de jazz. Concertul
va fi însoþit de explicaþii privind jazz-ul ca fenomen al secolului
XX. Tema întîlnirii de vineri va fi „Jazz ºi muzicã clasicã,
notaþie ºi improvizaþie“. Manifestarea
este inclusã în
programulul ICR „Teach Me Tonight: de la blues la etno-jazz,
cu Harry Tavitian“. Intrarea la eveniment este liberã, în limita
locurilor disponibile, sala ICR dispunînd de aproximativ 150
de locuri. Pianistul Harry Tavitian ºi saxofonistul Anatoly
Vapirov sînt nume de primã mãrime ale Noului Jazz Est
European.
Harry Tavitian s-a nãscut la Constanþa, din pãrinþi armeni,
iar Anatoly Vapirov este nãscut în Ucraina, la Berdiansk, dar
este pe jumãtate bulgar. În prezent, pianistul trãieºte la Varna,
Bulgaria. Cei doi au avut o contribuþie hotãrîtoare la crearea
ºcolilor naþionale de jazz din þãrile lor. Stilul lor puternic,
nãscut din sinteza între jazz-ul de avangardã ºi spiritualitatea
spaþiilor cãrora le aparþin, îi particularizeazã în spaþiul
muzical. Muzica pe care cei doi artiºti o promoveazã este
spontanã ºi bazatã pe o comunicare deosebitã. Anul trecut,
pianistul de origine armeanã Harry Tavitian a fost distins cu
Premiul Radio Constanþa pentru afirmarea spaþiului
românesc.

studenþii anului al III-lea din cadrul
Facultãþii de Arte a Universitãþii „Ovidius“,
specializarea Artele spectacolului - Teatru,
îndrumaþi de lect. univ. dr. Radu Niculescu
ºi asist. univ. Emanuel Cristoiu. Decorul a
simbolizat palatul din Micene, iar
costumele, coloana sonorã, luminile ºi
interpretarea de excepþie a studenþiloractori au reprodus atmosfera din
Antichitate. Regia, scenariul, coloana
sonorã, costumele, filmãrile ºi montajul au
fost realizate de lect. univ. dr. Radu
Niculescu.
Act cultural unic în Mangalia, piesa a
avut un succes deosebit, reunind un public
numeros. Deschiderea acestui original
eveniment a fost oficiatã de directorul
Muzeului „Callatis”, dr. Sorin Marcel
Colesniuc, care a precizat cã evenimentul
se încadreazã în seria manifestãrilor
organizate cu prilejul Zilei Internaþionale a
Muzeelor. A urmat o scurtã prezentare a
piesei, realizatã de cãtre lect. univ. dr. Radu
Niculescu, care a semnat ºi scenariul.
Tinerii actori-studenþi ºi-au interpretat
magistral rolurile, iar reprezentaþia s-a
bucurat de aprecierea publicului. Ropotele
de aplauze au durat minute în ºir, iar copiii
din public au insistat sã primeascã
autografe de la interpreþi. Majoritatea

actorilor ºi-au susþinut examenul de licenþã
cu aceastã piesã ºi l-au trecut cu succes.
Protagoniºtii acestui eveniment cultural
de excepþie au fost: Rodica Tilica - Electra,
Elena Bungiu - Clitemnestra, Giorgiana
Lotcã - Chrisotemis, Elisabeta Sãndulescu
- Iphigenia ºi o Erinie, asistent univ.
Mirabela Moroºanu ºi Arina Cojocaru Erinii, asist. univ. Emanuel Cristoiu - Egist,
Bogdan Vosloban - Oreste, Mircea Neacºu
- Zeus, Dan Dumbravã - Agamemnon.
Studenþii Facultãþii de Arte a Universitãþii
„Ovidius” au interpretat fragmente din
operele autorilor tragediei greceºti, între
care: Eschil (525-456 î.Chr.), Sofocle (497406 î.Chr.) ºi Euripide (485-406 î.Chr.). De
asemenea, au prezentat ºi fragmente din
operele lui Jean Giraudoux (1882-1944) ºi
Jean Paul Sartre (1905-1980).
Prezent la eveniment, primarul
municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac,
a declarat, în încheierea spectacolului:
„Muzeul callatian este pãstrãtorul unui
patrimoniu cultural ºi ºi-a asumat rolul de
pol organizator al evenimentelor culturale
din localitate. Mulþumim conducerii
muzeului, care a avut aceastã iniþiativã ºi îi
asigurãm de sprijinul nostru în continuare”.
Seara a continuat cu vizite prelungite la
muzeul callatian.

Expoziþie de artã religioasã,
la Muzeul „Ion Jalea“

Mirela STÎNGÃ
La Muzeul de sculpturã
„Ion Jalea“ se va vernisa,
mîine, de la ora 15.00, o

„Jazz ºi muzicã
clasicã“, cu pianistul
Harry Tavitian

expoziþie de artã religioasã.
Aceasta reuneºte icoane
realizate de artiºti
constãnþeni ºi bucureºteni.
Manifestarea, organizatã de

Muzeul de Artã
Constanþa, în
colaborare cu
Arhiepiscopia
Tomisului, este
deschisã pentru a
marca praznicul
Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi
Elena, protectorii
oraºului. Alegerea
spaþiului
expoziþional nu este
întîmplãtoare.
Muzeul
adãposteºte, în
douã dintre sãlile
sale, sculpturi cu
tematicã religioasã
realizate de
renumitul artist Ion
Jalea. Potrivit
directorului
Muzeului de Artã,
Doina Pãuleanu, tematica
religioasã a fost una dintre
constantele investigaþiilor
plastice ale sculptorului
dobrogean.

Concerte dedicate
publicului meloman
Graþiela GHEORGHE
Suita de evenimente dedicate publicului meloman continuã,
în aceste zile, cu douã spectacole care îi vor încînta, cu
siguranþã, pe adevãraþii cunoscãtori ai muzicii de calitate. Teatrul
Naþional de Operã ºi Balet „Oleg Danovski” ºi Consiliul Judeþean
Constanþa organizeazã, la Muzeul de Artã, astãzi, de la ora
18.00, un recital de pian susþinut de finlandezul Paavali
Jumppanen. Pianistul va aborda partituri de Wagner - Uvertura
la opera „Tannhauser”, Beethoven - Sonata nr. 13 în Re major,
op. 28 „Pastorala”, Sibelius - Sonatina nr. 1 în fa minor, op. 67 ºi
Liszt - Sonata în si minor.
Iubitorii muzicii simfonice vor putea urmãri, la sala Teatrului
Naþional „Oleg Danovski”, vineri searã, începînd cu ora 19.00,
un concert ale cãrui soliste sînt violonistele Liliana Lazãr ºi
Carmen Simion. La pupitrul orchestrei simfonice a teatrului se va
afla Tãnase Garciu. Din programul concertului fac parte: Mozart
- Uvertura la opera „Nunta lui Figaro”, Rossini - Uvertura la opera
„Bãrbierul din Sevilla”, Bach - Concertul pentru douã viori ºi
orchestrã, Bizet - Suitele „Carmen” nr.1 ºi 2. Manifestarea este
organizatã de Teatrul Naþional de Operã ºi Balet „Oleg
Danovski”, Rotary Club Constanþa ºi Consiliul Judeþean
Constanþa.

Actorul Niculae Urs, în recital
extraordinar, la Constanþa
Graþiela
GHEORGHE
Niculae Urs, unul
dintre marii actori ai
scenei româneºti,
cunoscut publicului
constãnþean din
spectacole care nu mai
au nevoie de nicio
prezentare, precum
„Mãscãriciul”, unde
joacã alãturi de Horaþiu
Mãlãele, sau „Titanic
vals”, producþie a
Teatrului de Stat
Constanþa, va reveni,
sãptãmîna viitoare, la
malul mãrii, într-un
recital extraordinar.
Evenimentul va avea
loc în sala Teatrului de
Stat Constanþa, pe
data de 27 mai, cu
începere de la ora
19.00, fiind organizat de
instituþia teatralã
constãnþeanã în colaborare cu

Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra” din capitalã.
Recitalul actoricesc al lui
Niculae Urs, „Momîia”, s-a

nãscut din pasiunea
artistului pentru piesele
ºi mai ales pentru
proza scurtã a lui
Anton Pavlovici Cehov.
„Momîia” este o
dramatizare proprie,
dupã A. P. Cehov.
Punctul de plecare l-a
constituit sceneta
monolog „Efectul
dãunãtor al tutunului”,
doar ca pretext pentru
alãturarea ideilor din
mai multe povestiri,
precum „Pãcat”,
„Omorul”, „Oratorul”,
„Diplomatul”, „Viaþa de
vilegiaturist”, „Un
roman cu un
contrabas”, în eterna
poveste a cuplului cu
probleme. Astfel, s-a
împlinit o veche ºi
mare dorinþã a
autorului-interpret, de a
evolua interacþionînd cu
publicul.

