
Un Premiu \&quot;Cannes \&quot; filme pentru actrita Cristina Flutur de la \&quot;Radu Stanca\&quot;
Am vazut-o de atatea ori pe scena in spectacole precum "Viata cu un idiot", "Turandot", "Pescarusul" sau
"Cumnata lui Pantagruel". Acum o vedem si pe marele ecran, in primul ei film: "Dupa dealuri", de
Cri stian Mungiu. Vorbim de Cristina Flutur, actrita Teatrului National "Radu Stanca", actrita care se
intoarce acasa de la primul ei Festival Cannes cu unul dintre marile premii: cel pentru cea mai buna
actrita. Distinctia i-a fost decernata, duminica seara, pentru prestatia deosebita in rolul Alinei, din filmul
lui Cristian Mungiu "Dupa dealuri". Filmul a fost cu mare noroc pentru echipa de productie: Cristian
Mungiu a obtinut, tot la Cannes, premiul pentru cel mai bun scenariu, iar Cosmina Stratan, colega de film
a Cristinei Flutur, a obtinut la randu-i distinctia de cea mai buna actrita.
  
  Pe scena de la Palais des Festivals de la Cannes
  
  Cu emotie a urcat Cristina Flutur pe scena de la Palais des Festivals de la Cannes, pentru a primi
Premiul pentru cea mai buna actrita. Iar acolo, pe scena, nu a uitat sa ii multumeasca regizorului Cristian
Mungiu pentru increderea pe care i-a acordat-o si pentru colaborarea avuta: " Cristian Mungiu are o
maniera magistrala de a-si ghida actorii ", a spus actrita.
  
  Elogiata a fost Cristina Flutur nu doar pe scena festivalului, ci si in presa scrisa. Astfel, Le Figaro le
descrie pe cele doua actrite din Romania drept "un amestec perfect intre gheat[ si foc. Diavolul si bunul
Dumnezeu. Amandoua exceptionale in drama lui Cristian Mungiu."
  
  in "Dupa dealuri", Cristina Flutur o interpreteaza pe Alina, o fata care a crescut alaturi de Voichia
(interpretata de Cosmina Stratan) intr-un orfelinat. Dupa ani, cele doua se regasesc intr-o manastire; Alina
vrea sa paraseasca manastirea pentru a se stabili in Germania `i i`i dore`te ca Voichia sa o insoeasca, dar
aceasta se simte ata`ata de viaa la manastire. Atunci cand Alina il infrunta pe preot, tanara este dusa la
spital, iar persoanele care o ingrijesc incep sa creada ca este posedata de diavol.
  
  "O mare mandrie pentru arta romaneasca si teatrul sibian"
  
  La Teatrul National "Radu Stanca", acolo unde Cristina Flutur lucreaza de aproape un deceniu, vestea
premiului a fost primita cu mare bucurie: "Este un moment foarte important pentru arta romaneasca
faptul ca doua actrite din Romania au luat premiul de interpretare la cel mai important festival de film din
Europa. Este, in acelasi timp, un moment de mare mandrie pentru teatrul sibian. Actrita noastra, Cristina
Flutur, a fost incoronata cu aceasta inalta distinctie, un merit care cred ca i se cuvine pentru ca este una
din cele mai interesante actrite pe care le-am intalnit in ultima perioada", a declarat Constantin Chiriac,
directorul Teatrului National "Radu Stanca".
  
  Constantin Chiriac a adaugat ca acest premiu vine si ca o "confirmare a valorii colectivului pe care
Teatrul National din Sibiu o are": "intr-un colectiv in care avem doua actrite, una care a primit de doua
premiul pentru cea mai importanta actrita a tarii in Teatru si un Herald Angel care inseamna incoronarea
ca cea mai buna actrita a Europei la Edinburgh (Ofelia Popii, n.r.), iata a venit aceasta recunoastere
extraordinara de la Cannes. Ea (Cristina Flutur, n.r.) este o actrita care joaca in foarte multe spectacole la
Sibiu. A terminat scoala la Cluj si a fost angajata direct la Sibiu din 2002. Este din Iasi, joaca in cateva
spectacole foarte importante ale Teatrului National si a prefigurat intr-un fel aceasta prestatie cu totul
extraordinara, din cate am vorbit cu domnul Mungiu ". 
  
  O actrita complexa, un foarte bun profesionist
  
  Cum este perceputa Cristina Flutur in echipa TNRS? Drept " o actrita complexa, desteapta, orgolioasa,
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nu vanitoasa, un foarte bun profesionist, care stie doua - trei limbi, care isi stie interesul, isi cultiva
vocea, are o buna corporalitate, care canta. E distribuita intr-un viitor proiect al lui Alexandru Dabija -
Platonov care va incepe in iunie. Sunt convins ca urmare a acestui premiu vor veni multe provocari
nationale si internationale si sunt convins ca aceasta notorietate va spori, daca mai e cazul, notorietatea
Teatrului National si a spectacolelor in care ea joaca ", spune Constantin Chiriac. 
  
  Cristina Flutur este o prezenta constanta pe scena TNRS; a lucrat cu regizori de prim rang din Romania
si din strainatate, precum Andriy Zholdak, Silviu Purcarete, Andrei Şerban, Vlad Massaci, Alexander
Hausvater, Tompa Gabor, Florin Zamfirescu. A fost distribuita in spectacole precum "Turandot",
"Metamorfoze", "Love-Factory", "Viata cu un idiot", "Othello?!", "Astazi nu se fumeaza", "Pescarusul",
"Plastilina", "Rinocerii", "Cumnata lui Pantagruel", "Vocea umana" -one-woman show, "Derby -
campionat de improvizatie", "Joia dulce", "Norii" etc.
  
  Actrita s-a nascut in 1978 la Iasi, a absolvit Universitatea "Babes-Bolyai", din Cluj-Napoca, Sectia
Actorie.
  
  ***
  
  Festivalul de Film de la Cannes s-a incheiat duminica seara, dupa 11 zile de regal cinematografic.
Ca`tigatorul marelui premiu, Palme d'Or, a fost filmul "Amour", de Michael Haneke (Austria). 
  
  Constantin Chiriac ar fi vrut sa aduca filmul lui Cristian Mungiu, "Dupa dealuri", in cadrul Festivalului
International de Teatru de la Sibiu, dar cum acest lucru nu a fost posibil, directorul FITS a convenit,
impreuna cu Cristian Mungiu, sa organizeze o premiera speciala la Sibiu: "E firesc sa onoram si sa facem
o reverenta acestei mari actrite ", a adaugat Constantin Chiriac.
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