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“…V-aştept!
Mi-e inima mereu deschisă”
(Vasile Romanciuc)
Actorul de teatru şi film, regizorul Victor Ciutac s-a
născut la 12 ianuarie 1938 în satul Şirăuţi, raionul Briceni.
După absolvirea şcolii medii din Lipcani (1954) îşi continuă
studiile la Institutul de Arte Gavriil Musicescu din Chişinău,
specialitatea actor de teatru şi film (1960-1964). Aici studiază în
clasa maestrului Valeriu Cupcea, avându-i ca colegi pe
Veniamin Apostol, Dina Cocea, Margareta Ureche, Vitalie
Rusu, Mihai Curagău şi alţi viitori artişti ai scenei. Spre
deosebire de unii dintre colegii săi, tânărul Victor Ciutac avea
deja o experienţă de activitate scenică: între anii 1957-1958
activează la Teatrul Vasile Alecsandri în spectacolul O rază în
întuneric de P. Kravţov şi M. Riss.
După ce absolveşte cu menţiune facultatea, este repartizat
în trupa Teatrului Moldovenesc Muzical-Dramatic “A.S.
Puşkin” (actualmente Teatrul Naţional “Mihai Eminescu”). Aici
va da viaţă scenică multor personaje din dramaturgia naţională şi
universală, iar între 1991 şi 1996 este directorul artistic al
teatrului.
Din 1978 este profesor la Institutul de Arte din
Chişinău (actualmente Academia de Muzică, Teatru şi Arte
plastice).
S-a afirmat mai cu seamă în roluri de contemporani,
conturând caractere cu o bogată substanţă sufletească şi morală,
marcate de demnitate şi înţelegere profundă a omeniei, a
rosturilor înalte ale existenţei umane.
Rolurile interpretate pe parcursul anilor reliefează pregnant
procesul căutărilor creatoare, afirmarea unei personalităţi
scenice distincte: Casian (Eroica de Gh. Malarciuc), Chibici
(Eminescu de M. Ştefănescu), Delasari (Unde eşti, Campanella?
de A. Marinat), Tibalt (Romeo şi Julieta de W. Shakespeare),
Tăunul ( O tragedie italiană de A. Stein), Miron Costin (Zodia
Inorogului de I. Gheorghiţă), Lombardi (Slugă la doi stăpâni de
C. Goldoni), Hlopov (Revizorul de N. Gogol), Ilarion
(Preşedintele de D.Matcovschi), Lisandru (Tata de D.
Matcovschi), Nicolae Plugaru (Pe-o gură de rai de I.
Podoleanu), Grigore (Pomul vieţii de D. Matcovschi), Pavel
Andreevici (Abecedarul de D. Matcovschi), Russet (Vodă
Cantemir de I. Gheorghiţă) şi multe altele.
Este cunoscut ca unul din cei mai buni actori de cinema din
Moldova, producându-se în peste 30 de filme, dintre care:
Poienele roşii – Lie Cruntu (1966, debut în cinematografie),
Lăutarii – Toma Alistar (tatăl) (1971), Ultimul haiduc – Ion
Codreanu (1972), Dimitrie Cantemir – Ion Neculce (1973),
Podurile – Costache Frunză (1973), Bărbaţii încărunţesc

devreme – Alexa Mânzu (1974), Durata zilei – Ştefan Bardă,
Calul, puşca şi nevasta – Marcu (1975), Povestea lui FătFrumos – Gerilă (1977) ş.a.
În calitate de regizor a montat spectacolele Masa de
sărbătoare de A. Godiu (1986), Tata de D. Matcovschi
(1999), Ifigenia în Aulis de Euripide (2002).
În 2006 omul de teatru Victor Ciutac se face „actor”
principal în proza noastră contemporană (Ioan Holban) şi
publică un roman cu un titlu semnificativ, Exilaţi în umilinţă
– roman-frescă care cuprinde istoria Basarabiei de la 1940
spre zilele noastre. Mai târziu, la Iaşi, apare cartea Povestiri
de acasă (2008).
Activitatea teatrală şi cinematografică i-a fost
încununată cu mai multe premii şi distincţii, printre care şi
Premiul I pentru cea mai bună interpretare a rolului masculin
în cadrul Festivalului VIII unional de cinematografie (1975,
pentru rolul lui Ştefan Bardă din filmul Durata zilei), Premiul
de Stat al Moldovei pentru interpretarea rolurilor în
spectacolele Tata, Cât o fi să mai trăim, Ciocârlia şi în filmul
Dreptul de a conduce (1980).
Deţine titlurile onorifice de Artist Emerit din RSSM
(1978) şi Artist al Poporului din Republica Moldova (1991).
În 1998 a fost decorat cu Ordinul Republicii.
Cunoscutul actor de teatru şi cinema a încetat din viaţă
la 18 ianuarie 2009.
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Referinţe
Victor Ciutac a fost actorul ce a pus în evidenţă
specificul caracterului moldovenesc, tendinţa oamenilor de
pe acest meleag de a fi uniţi, de a-şi cunoaşte neamul şi
istoria lui.
Veniamin Apostol
Un suflet larg, profund ramificat în zeci de roluri
pe care le-a crestat, în decursul a zeci de ani de muncă, în
propria conştiinţă şi în conştiinţa spectatorilor...
Pavel Pelin
Victor Ciutac realizează caractere fiindcă el însuşi
este un caracter. Ceea ce ne cucereşte la el este o spirală
interioară care se comprimă şi se destinde, după împrejurări.
Am putea vorbi în teatrul nostru de nervul lui Victor Ciutac.
Mihai Cimpoi
Jurnal de actor: lui Victor Ciutac
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Sânt precum vin din rădăcină.
Nu sânt precum mi-e rolul dat.
Nu fac la repetiţii şcoală
Cum să iubesc cu-adevărat.
Alung sufleorii din ureche,
De glasul inimii ascult.
O, de-am avea mai multe inimi!
Dar am iubi, atunci, mai mult?
Pentru-o iubire-adevărată
Ne-ajunge-o inimă... V-aştept!
Mi-e inima mereu deschisă.
Intrarea-i fără de bilet...
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