Akademos
Mihai VOLONTIR, actor

Actorul Mihai Volontir s-a născut la 9 martie
1934 în s.Glinjeni, r-nul Rezina.
A absolvit şcoala pedagogică din Orhei (1954).
În 1957, debutează pe scena bălţeană ca actor în
spectacolul Chiriţa în Iaşi. De atunci încoace, şi-a
consacrat viaţa Teatrului Naţional „V.Alecsandri”
din Bălţi, creând o galerie impresionantă de
personaje. Din start şi pe parcursul întregii vieţi este

Glebus SAINCIUC, artist plastic

Glebus Sainciuc s-a născut la 19 iulie 1919 la
Chişinău. Între anii 1931-1940 a studiat la şcoala
generală din Chişinău, după care urmează Facultatea
de Arhitectură a Politehnicii din Bucureşti (19421944), iar între 1944-1947 face studii la Şcoala
Republicană de Arte Plastice „Ilia Repin”. Din 1957
Glebus Sainciuc a început să participe la expoziţii
reprezentative naţionale şi internaţionale. Pe parcur-
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preţuit pentru jocul firesc, emoţionant, autentic. S-a
lansat ca actor de cinema la studioul „Moldovafilm” (1967) în pelicula cinematografică a lui
Gheorghe Vodă şi Vlad Ioviţă Se caută un paznic în
rolul lui Ivan Turbincă. A obţinut Premiul Naţional
al R.S.S.M. în anul 1971.
Fiind remarcat ca un actor de mare prestanţă,
a fost invitat să se producă în filme montate la
studiouri din Rusia. Rolul ţiganului Budulai (care-şi
caută libertatea şi fericirea) din serialul TV Ţiganii
(1979) i-a adus celebritate actorului. Succesul
acestui serial i-a determinat pe autori să revină, în
1984, la această lucrare, Întoarcerea lui Budulai
fiind o continuare a primului film. Mihai Volontir a
fost distins cu Premiul Naţional al Federaţiei Ruse
(1980), Premiul „Fraţii Vasiliev” (Rusia, 1980).
În anul 1984 lui Mihai Volontir i s-a conferit titlul
de Artist al Poporului. Popularitatea sa fabuloasă
denotă un talent actoricesc cu totul deosebit, el fiind
una dintre primele personalităţi notorii ale culturii
naţionale distinse cu Ordinul Republicii.
În 2000 a fost desemnat în topul celor mai buni
actori de cinema ai secolului XX.
La 30 aprilie a.c., prin decizia CSŞDT al AŞM,
lui Mihai Volontir i s-a conferit titlul de Doctor
Honoris Causa al AŞM, pentru succesele obţinute în
vederea dezvoltării artei teatrale şi cinematografice
şi cu ocazia jubileului de 75 de ani.

sul a mai bine de 50 de ani Maestrul a avut numeroase
expoziţii personale în Moldova (Chişinău), Federaţia
Rusă (Moscova), Azerbaidjan (Baku), Ucraina
(Odesa, Lvov), România (Cluj, Piatra-Neamţ, Iaşi),
Uzbekistan, Franţa şi Belgia.
Autor al mai multor lucrări de pictură şi grafică,
apreciate înalt în ambianţa culturală din Republica
Moldova şi personalitate remarcabilă prin atitudinea
sa civică, artistul Glebus Sainciuc se distinge prin
originalitatea stilului, incontestabil talent actoricesc
şi umor subtil, fiind considerat unul dintre cei mai
prodigioşi portretişti.
Pentru creaţiile sale de mare valoare artistică
Glebus Sinciuc a fost menţionat cu Medalia de
argint a EREN din URSS (1971), distins cu titlul de
Maestru Emerit în Artă (1976), cu Premiul de Stat
(1980), titlul de Artist al Poporului (1991), Ordinul
Republicii (1998), iar în 1999 – cu Premiul pentru
întreaga activitate şi contribuţii la prosperarea artelor
plastice. La Ediţia a VI-a a Salonului Internaţional de
Carte pentru Copii, care s-a desfăşurat în zilele de 1720 aprilie 2002, la Chişinău, i s-a conferit distincţia
Pentru fidelitate Salonului şi măiestrie deosebită.
Prin decizia CSŞDT al AŞM din 30 aprilie a.c., lui
Glebus Sainciuc i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa al A.Ş.M. pentru activitate prodigioasă în
domeniul artelor plastice şi cu ocazia jubileului de 90
de ani.

