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Avintul ti nereţii se intitulează noul film sovietic închinat problemelor tinere l generaţii, în care alături de actriţa Ada Seremeteva reapare c un oscutul ·,nterpret Ivan Pereverzev.

O tînără interpretă care
îşi face debutul în nou a
comedie c i nematograf i că
polonezi intitulată Clubul
cavalerilor, produeţ ie a gru pei de creaţie „ lluzion".

'

O coproducţie a cinematografiei cehoslovace şi
maghiare , Concertu l mult
visat, aduce pentru prima
oară în acelasi film cunoscuţi actori ca· Eva Rutkay,
Jana Brejchova, Miklos
Gabor.

Primul film realizat de
suedezul lngmar Bergman
care apare pe ecranele
noastre : ln pragul vieţ ii .
Şi o rl.întîlnire cu actriţa
suedeză Bibi Anderson pe
care am mai văzut-o (tot
în rolul unei tinere mame)
în filmul iugoslav Violenţă
ln piaţă.

Scufiţo roşie ia chipul acestei fermecltoare fetiţe din
R.D .G„ devenită eroina
filmului produs de cineaştii
germani după basmul lui
Perrault.
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Spirituala comedie a literaturii clasice iugoslave
Nuşic i a fost
într-un film pe care îl vom putea
vedea în curind pe ecranele noastre .

Doctor ln filozofie de Bronislav
transpusă

Com'edia cinematografică

.-

V

rom1neasca

la masa rotunda

J

TEMA DISCUŢIJI: COMEDIA NOASTRĂ CINEMATOGRA"flCĂ
$1 STADIUL SAU DE DEZVOLTARE
IOAN G RIGORESCU: Statistica
ne demonst rează că numărul cel
mai mare de spectatori ai filmelor
romîneşti l-au atins comedi ile, dar
că - în ciuda acestei evidente preferinţe a publ icului - numai clteva
procente la sută din ansamblul producţiei cinematografice naţionale îl
ocupă comedia, Ş i mai e ceva ce nu
se reflectă întotdeauna în statistici le
curente: op inia spectatorului faţă

modern al Bucureştiului ori al litoralului. E atras, lucru firesc, de muzica bună, de i nterpreţi tineri, frum oşi şi veseli. Spectatorul de cinema
şi-a manifestat cu diferite prilejuri
satisfacţia, vizionînd comedii de succes ca S-a jfurat o bomblt. Celebrul
702 etc. Dar acelaşi spectator ne
judecă foarte aspru dnd îi servim
glume demodate şi subiecte uşurele,
· care s-ar fi putut petrece oriclnd şi

la comediile noastre ci nematografice se rîde cu întristare.
RADU BELIGAN: Nu e greu,
într-adevăr, de observat că prea
multe dintre comediile cinematografice nu partid pă nici prin efect,
nici prin aspiraţie la bogăţia şi diversitatea de preocupări care însufleţeşte alte domenii ale culturii noastre.
ln timp ce în poezie, în proză sau

Tn Jurul mH el ro tunde: Gr. Vaslllu-Blrllc, Pau l Că lln esc u, Al. Mlrodan, tu rle Darie, Allce M ă nolu, Manole
Marcua, Gh, VI tan ldl a, Ioan Gr l9orescu fi Jean Ge or9escu

de valoarea filmelor vizionate. Spectatorul intră în sala de cinema cu însufleţire, atras de afişul împodobit
cu numele unor mari actori ca Birlic,
Beligan şi alţii. E încîntat să vadă pe
ecranul lat frumus~ţea peisajului

oriund e, sau îi
ecranizări după

prezentăm palide
o pere valoroase ce

ş i-au pierdut pe ecran însuşirile,
ascuţimea satirei iniţiale. Oamenii

vor să ridă. Le oferim prea rar prilejul s-o facă şi uneori, din păcate,
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ln dramaturgie se afirmă r ăspicat
talente care aduc tn vtrful condeiului lor o undă de nou şi stabilesc
într-un mod original puncte de contact cu g!ndirea şi sensi bilitatea timpului nostru, comedia noastră cine-

~·

matografică se apropie destul de rar
de ceea ce ar trebui să fie.

RADU BELIGAN: Caut în clipa
aceasta să-mi reamintesc un moment

de
GR. VASILIU-BIRLIC: C uvin tele
rostite aici sînt şi constat ăril e noastre, interpreţi ai m ultor comed ii
cinematografice. Cînd avem o industrie cinematografică atît de modern utilată, regizori şi actori dotaţi
pentru comedie, de ce oare batem
în acest sector pasu I pe loc? Părerea
mea e că ne lipsesc subiectele din
viaţa cotidiană scrise cu haz şi cu
fantezie. care să ne dea posibilitatea
nou ă, actorilor, să creăm personaje
simpatizate de spectatori. Publicul,
din ce în ce mai exigent, ne cere să
nu rămînem la stadiul elementar
ideologic şi artistic în care se află
comedia noastră cinematografică.
IOAN GRIGORESCU: E o problemă se rioasă aceea a scenariului de
comedie. Cu puţine excepţ ii - mă
gîndesc la autori ca Mirodan, care
este un„. sobru autor de comed ii,
preocupat de o problematică majoră
- .cenariştii comediilor noastre sînt
autori improvizaţi, accidentali şi,
fatal, nereprezentativi.

artă,

realizat

artă
uşoare

un singur moment de
în

aceste

comedii

(care presupun însă o considerabi lă
cheltuială de timp, de muncă. de
bani, de oameni) şi nu găsesc. Care
din aceste filme ne-a relevat un
scenarist, a făcut posibilă o mare
victorie actoricească sau o fertilă
experienţă regizorală? Deci, o primă
constatare este că în ansamblul prod ucţiei noastre cinematografice comedia s-a impus prea rar printr-o
linie superioară de gîndire şi că
a adăpostit mediocrităţi sau, şi mai
r ău, impostori. Văzînd filme le produse de ei aveam pe buze celebra
replică a lui Caragiale: „Ca să formaţi
gustul publicului, trebuie să aveţi
dumneavoastră mai întîi, ş i eu văd,
ca şi publicul, că n-aveţi de loc."
GH. VITANIDlS: Din păcate mulţ i
dintre scriitorii n aştri cu talent şi
cu gust se apropie cu prea mari

Radu Bellgan
de a sprijini pe toate căile crearea
comediilor originale. Eu aş propune
chiar profilarea uneia din grupele
de creaţie pe acest gen, atît de
dificil. care trebuie cultivat intens,
experimen tat cu atenţ i e şi în mod
organizat.

RADU BELIGAN: De altminteri
chiar între filmele noastre de dramă
ş i cele de comed ie ex i stă o serioasă
deosebire de ni e <ie ş r m - s b
raport ul probleme or a!:>ordate. E
nu cred nici o ci pă că o co ec e
are dreptul, în numele vesele pe
care eventual o provoacă, să rămi ă
la periferia prob Iernaticii contemporane.
MANOLE MARCUS: Pentru ca
studioul să nu mai fie asaltat mereu
de nechemaţi, ar trebui atraşi către
comedia cinematografică scriitorii
noş ~ri cei mai de seamă. Altfel ni se
vor ofe ri în continuare tot felul de
scheme prăfuite, şabloane ale vechil or com edii dintre cele două răz
boaie mondiale, „asezonate" într-un
peisaj nou, dar care, prin conţinut,
au prea puţ i n de spus contemporanilor noştri. Cam această senzaţie
ne-au lăsat-o filme ca Bă ieţii noştri
şi, mai ales, Vacanţă la ma re.

MANOLE MARCUS: E:vident, ar
trebui să existe şi în studiou un
climat favorabil, o mai mare preocupare a redactorilor şi a regizorilor

AL. Ml RODAN : Dacă desenul
animat, de pi ldă, e considerat un
gen specific, de ce n-ar fi tratată
ca atare ş i comed ia la Studioul
„Bucureşti" l Comed iei i se cuvine
o consideraţ ie deoseb ită. Pentru ea
îţi trebuie, pe lingă unel e calităţi
înnăscute, haz spontan ş i un exerciţiu îndelung şi
perseverent de
11

Ion Popescu Gopo
rezerve de cinematografie. Nu se
pas i onează suficient de gen şi acest
lucru se resimte în producţia noastră de filme.
RADU BELIGAN: Să
vina numai pe scriitori.

VASILIU -BIRLIC :
.. , De ce oare batem pa·
aul pe loc ln aceat sector l. ..
)EÂN GEORGESCU :
Actorii 9re te•c atunci ctnd
admit orice rol tl apoi H
pltn9.

https://biblioteca-digitala.ro

nu

dăm

mînuire„ a dialogului.

IOAN GRIGORESCU: V-ar interesa să colaboraţi cu o astfel de
grupă special i zată în comed ii 1
AL Ml RODAN: Bucuros, dacă
grupa ar şti bine ce vrea. Mi-ar
place, de pildă, să lucrez cu Jean
Georgescu, care să-m i ceară exact
scenariul comediei pe care ar dori

să o realizeze . De altminteri, eu
cred că filmul, ca operă de artă,
trebuie să aibă un singur conducător,
care-i determ i nă, în ult i mă instanţă,
realizarea. Personal, îl consider autor
principa l al fi lmului pe reg izor. Am
văzut cum regizorul, care conduce
pe platou o ech ipă numeroasă, imprimă întregii opere viziunea sa.
Un film de Rene Clair e un film
de Rene Clair.

prezent avem create toate condiţi
i le necesare . Nicicînd n-a existat
o ambianţă mai propice pentru crearea comed ii lor optimiste , luminoa-

în Post-restant inovatorului
Pui u Crintea, erou înzestrat cu un
haz deosebit. Încercări s-au făcut.
Dar prea puţine. ln majoritatea
cazurilor, personajele poziti ve ale
comed iil or noastre sînt schematice,
lipsite de spirit, incapabile deci să
promoveze ideile noast re înaintate
pe această cale specifică şi atractivă
care e rîsul tonic, luminos.

rezerv ă scenariştii noştri. După pă

Alexand ru Miro don

se, care

rerea mea, chiar Gopo, în S-a furat
o bombd, şi-a lăsat în afara situaţiilor
comice tocmai eroul central. În felul
acesta, principalul personaj al valorosului său fi lm n-a fost erou de
comedie.

să oglindească viaţa noastră

GR. VASILIU-BIRLIC: Cred că un
mare rău dramaturgiei noastre contemporane l-a adus pre judecata man ifestată cu cîţiva ani n urmă că nu pot exista eroi pozitivi de comedie . Cum să rîzi de o persoa nă
serioasă 1 - susţineau unii d in autorii scenariilor noastre. În consecinţă, mulţi scriitori şi-au concentrat
atenţ i a asupra personajelor negative .
Şi au rezultat film e ca Popescu 10
Tn control, Directorul nostru, Cu
Marinceo e ceva. Dar iată că pe scenă
apare un erou ca acela din recenta
piesă a
· Baranga „Adam ş i Eva"
în întreg"me poz.t1v, care este d-al
capo al fine tord t. Şi personaju l
e lndrăgi t de spectator fără să provoace rîsu l pri
~ be ieftine, ci
pr - reo · c° i-:e ·e-·e spiri uale.

uş oar ă".

Acest atît de interesant film
al lui Gopo inspiră încredere în
vi itorul comediei noastre c inematografice. Pentru că sînt nevoit s ă
plec de la întîln irea dv. (filmez d in
nou o comedie) vreau să mai spun
doar că t o nul meu va putut părea
excesiv . de sever cînd m-am referit
la celelalte filme ale noastre . Relati va
tinereţe a cinematografiei romîneşt i
e lu ată în să de multe ori ca un cert ificat legal de r ă bdător opt imism
!mi voi îngă du i să-l citez din nou pe
Caragiale, care iritat de clasica
obiecţie: „Cum se poate să nu
·:lcurajezi începuturile noastre de
cultură 1" scrie: „Dar, slavă Domnului„. în fiecare an, ce facem alta
decît să încu rajăm mereu la începu:ari 1 N·ar fi o dată vremea să ispră"'l
cu începuturile astea. inter..., abile?"
GH. VITANIDIS: Pentru realizarea acestui deziderat al clasiculu i
~ ...,ed1ei noastre cred că abia în

său.

Gheorghe Yitan idi•

IOAN GRIGORESCU : Acest gen
de erou a început să apară - mai
timid, e drept - şi în film. În
Bă ieţii noştri, de pildă, Marcel Anghelescu interpretează un rol pozitiv, pi in de comic. Iurie Dar ie

De atitudinea sa de „e rou de comedie" vor rîde nepoţii noştr i cînd
vor vedea filmul şi vor zimbi - aşa
cum zimb im noi cînd gîndim la răz
boiul de 100 de ani - că în secolul 20
primejd ia se putea plimba pe stradă
purtată de cel mai binevoitor d int re
oame ni.

IU RIE DARiE: Gopo şi-a gînd it
iniţial personajul în mod abstract
aşa cum este şi omuleţul său desenat.
Pe parcurs, a recurs la actori, dar
conce pţia a rămas aceeaşi. Numai
că filmul jucat cerea ca actorul să
încarneze acest rol nede nit, să-i
dea viaţă . Dar pentru că perso ajul
n-a avut o ide tate precisă, o
apartene . ă soc1a ă ,,., e mi-a fost
gre să- dua' zez. Personal,
t de ce am
fost doar purtător de bombă, nu ş i de comic.
Comicul a fost lăsat în seama uno r
situaţii
amuzante, dar secundare
acţiunii.

Iurie Darie

Ioan Grigore scu

care-mi place mie, vom avea copii
şi copiii mei tot aşa vor face. Iar
filmul trebuia să demonstreze c ă o
asemenea con cepţie despre lume
este impos ibi lă, cum e imposibilă
ruperea de societate, de problemel e
majore ale societăţii. Tocmai lui,
acestu i om care alea rgă după interese personale, i-am pus în mină
soarta, vi aţa celo r din jurul său.
Tocmai el, inconştientul, poartă sarcina conştiinţei oamen ilo r d in jurul

nouă.

Manole Ma rcus

Am vrut să fie un egoist, un izolat,
un om cu idei limitate: nu fac rău
nimănui , nimeni nu -mi va face rău,
voi munci, mă voi însura cu fata

AUREL MIHELES: Aş aminti în această ordine de idei - una din
lipsurile comediei noastre cinematografice: neantrenarea eroului pozitiv în conflictul comic şi rolul
secundar, de figuraţie, pe care i-l

GH. VITANIDIS: Scris şi regizat
de Rene Clair. Numai că noi avem
foarte puţini regizori de comedie cu excepţia lui Gopo - capabili să-şi
scrie singuri scenariile. 5-a furat o
bombd demonstrează foarte clar posibilitatea cinematografiei noast re de
a aborda teme ma jore în comedie.
Numai că aceste exemple sînt rare.
RADU BELIGAN : Ceea ce am
admirat la 5-a furat o bombd a fost,
printre altele, refuzul hotărît al
autorului de a face o „comedie

d ă viaţă

GOPO : Mie mi se pare că Darie
a reali zat în 5-a furat o bombă
lucruri extraordinare. Eu sînt un
admirator al calităţilor sale actoriceşt i de multe ori relevate peste
aşteptăr i le mele. Aş vrea să explic
cîteva lucruri. În S-a furat o bombă
am ştiut de la început ce vreau să
fie omul cu servieta, omul cu bomba.
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Filmul militează împotriva in d ividualismului, pentru o încad rare conştientă în lupta socială, pentru pace.
Sînt convins că Darie a creat un rol
de comedie, căr uia tocmai prin interpretarea sa sobră i-a mărit calitatea .
PAUL CĂLINESCU : Eu cred că
bombă a reuşit şi pentru
a avut la bază o s ituaţi e comită:
un om care transportă o bombă fără
să ştie despre ce e vorba. Pornind
de la ac eastă situaţie, Gopo a folosit
cu succes tot arsenalul comic, de la
Chaplin, Malec, Haro ld Lloyd, , la
Rene Clair. Dacă n-ar fi avut însă
un sub iect închegat, toate gagurile
n-ar fi valorat ni mic.

S-a furat o
că

GOPO: Aveţi dreptate, am folosit
sau mai bine zis am studiat acest
arsenal şi l-am e x perimentat. Dar
aceasta face parte din altă grupă
de probleme: felul cum regizorii
învaţă să
dev in ă
reg izori , lucru
despre care putem vorb i cu al tă
ocazie. Voiam numai să atrag atenţia

3

că, deşi

am studiat metodele clasice
de fabricare a filmelor comice, le-am
interpretat şi le-am privit prin
prisma umoru lui caracteristic romînesc. Nici Chaplin, nici Malec sau
Harold Lloyd nu m-au învăţat atîta
cit Caragiale.
Am avut deseori ocazia să aud
vorbindu-se despre umorul romînesc şi referirile au fost la mai multe
comedii cinematografice romîneşti.
Există ceva spec ific care leagă filmele cu piesele de teatru, cu literatura noastră, ceva specific naţional,
un optimism invinci bil, un aer mucalit în a p arenţă, dar cu profunde
rezonanţe filozofice .
Aici trebuie sco rm onit , aici trebuie
găsită acea pîrghie car e să poată
ajuta saltului calitativ al filmelor
noastre. În acelaş i timp nu trebuie
să uităm că cinematograful este un

GH. VITANIDIS: Pr incipala defia comed iil or noastre constă,
mea, în faptul că ele
nu atacă frontal rămăşiţele vechiului
din conştiinţa noastră , sesizînd totodată elementele noi ivi te .

cienţă

după părerea

AUREL MIHELES: Eu nu cred
că e absolut necesar ca în tr-o comedie să apară neapărat şi personaje
negative şi poziti ve. Personajul pozitiv la Gogol sau Labi c he e rlsul·
Dac ă într-o comed ie în care biciuim
anumite mental ităţi încercăm să
ech i librăm ,
apar iţiilor

Cu Lucian Bratu
despre:

ACTUALITATEA
FILMULUI
ISTORIC

convenţional,

zării unui responsabil cultural dint_r-o uz i nă care-şi duce activitatea
superficial. S-au ridicat atunci voci
naive d in studio care se temeau ca
nu cumva în urma comed ie i noastre
să se simtă jigniţi responsabilii cul turali.

ti ve, înseamnă că diminuăm însăşi
gravitatea viciilor incriminate . Cred
că satira trebu ie să-şi aibă un cadru
propriu , specific de manifestare. O
operă nu poate epuiza decît o parte
a realităţii sociale. Or, după cum
spune Akimov, o încercare de a
proporţiona personajele negative cu
cele pozitive înseamnă a-i crea spectatorului falsa concluzie că jumătate
dintre cei aduşi pe scenă sînt puş
lamale. Del1mitîndu-i însă de rest,
incrim inîiidu-i cu toată forţa, fără a
ne teme că spectatorul nu va înţelege
şi singur raritatea acestor cazuri în
soc ietatea noastră, contribuim mai
util la munca nobilă de „şl efuire "
morali!.

mijloc de a povesti ceva şi că povestirile au o formă, o gramat ică, o
ortografie, o caligrafie care , negl ijate, pot transforma şi un Shakespeare în ceva rid icol.

AUREL MIHEL ES : Des igur, e
mai uşor să ne îndre ptăm atenţia
spre ospătarul sau frizerul care ia
bacş i ş , numai că în felul acesta ne
îngustăm s inguri arta tematică , dim inuăm eficienţa operei, mesajul
ei major. Satira trebuie să incrim ineze năra vurile care frînează mersul înainte al soc i etăţ ii . ca indolenţa . iresponsabilitatea , trîndăvia,
impostura . Spectatorul vrea să revad ă în filmel e
noastre viaţa de
toate zil e le, ş i acolo unde descoperă lucrurile de care se împiedică în mod curent le
recunoaşte

MA OLE MARCUS: lmi am ' ntesc
că la discutarea scenariulu
u vreau
!d md-nscr se punea prob lema ironi -

număru l

pozitive cu al celor nega-

- Film contemporan sau film istoric? Tntreboreo se pune tot moi p uţin sub această formd.
Tn schimb, căutdm des răspunsul Io Problemo: ce
trebuie să spunem spectatorilor secolului nostru
reconstituind istoria moi veche sau moi nouă? Cu
o/te cuvinte, prin ce este filmul istoric actual?
- Eu înţeleg în cazul de faţă actualitatea nu
numai ca o categorie de timp, ci mult mai profund.
Un popor ca al nostru, care are conştiinţa deplină
a propriei sale eliberări, simte un interes tot
mai mare pentru istoria formării şi dezvoltării
sale, pentru propriul său trecut. Scrutînd trecutul, oamenii de azi află în el izvoare ale
0

1

r:t~~f~:s~c~~~~.a~:~:~i:i s: ~~ 1~n~fr~~eeidfn u~;ear:
art ă (în cazul lui Tudor, primul film istoric de
după Eliberare) nu va const it ui pentru s pectat ori
o simplă curiozitate, ci un mijloc important de

de

cunoaşt e re.

- Un exemplu de atitudine mi/itontd, de prezenţă
tn actualitate cu un film istoric , ni-l oferă Eisenstein - outorul lui "Alexandr Nevs ki" . Pornind
de Io acest exemplu, nu credeţi că orice epocă din
istorie este deschisă cinematografiei, binelnţeles
atunci ctnd realizatorul se apropie de ea cu dorinţa
de o o oglindi de pe poziţia cea moi tnointată?
- Un film ca Nevski rezolvă tn mod strălucit
tema patriotică propusă . Nu întotdeauna însă
realizatorii de filme istorice s-au apropiat de epocile mai îndepărtate sau mai apropiate cu un
anumit punct de vedere, cu dorinţa de a comunica

4
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ceva oamenilor. Nu de pu ţi ne ori însă î ncl i naţ i a
spre
pitoresc,
excesul de
culoare
l oca l ă
devin dominante. Alteori , în reconst it ui r il e istorice, relatarea ob i ectivă a fost tot ma i des confundată cu cea obiectiv i stă . Nu pot nega că , în
perioada de lucru la filmul Tudor , ş i în faţa n oastră
au stat astfel de semne de într ebare. În p r im u
rînd , o tentaţie plast i că (îmbinare a a rmonioasă
d int re alb şi negru, t i p ică pentru costumele o lteneşti), apoi , una arh ivistică (intenţia d e a reconstitui, cu exces de detalii, e poca). Am re uş i t să
evităm aceste că i ş i să menţinem doar e le mentele
p i toreşti absolut necesare unei producţii istorice,
fiindcă ceea ce ne-a interesat ·na· te de t oate au
fost ide ile predominonlt! a e eroului şi al e epocii.
în această direcţie am avut o călăuză per manentă
în scenariul cinematografic semnat d e scr iitoru I
Mi nea G eorghiu. Am vrut ca spectatorul de azi
să înţeleagă tipul de om înaintat de la începutul
secolului trecut. Ne-am străduit să arătăm procesul creşterii unu i e ro u (Tudor), de la patosul antiotoman la patosul de eliberare socială a poporului .
- Şi , tn legdt ură cu I rebareo anterioa ră , ce

raport
istoric?

vedeţi

Int re

adevăr şi ficţiune

tn fil mul

- O operă de artă, indiferent d e genul ei
nu poate cu prinde tntru totul multitudi nea de
relaţii social-eco nomice dintr-o perioad ă i storică
dată. C red c ă în a rtă a nu călca adevă r ul istoric
trebu ie înţe l es ca a nu denatura spiritul, esenţa

la

genul , scrii torii ar trebui să scrie
roluri specia le , comedii care i-ar
consacra mai apoi şi pe ei, pe autori.
Avem asemenea mari actori de comedie ca Birlic, Beligan, Giugaru.
Şi nu-i folosim după capacitatea lor.
Dispunem în prezent de o generaţie

masa

de mari i nterpreţi comici. Cine-i va

mîine? E o răspundere
istorică a cinematografiei noastre să
valorifice neîntîrziat remarcabilele
personalităţi ale scenei romlneşti.
înlocui

şr izbuc neşte în ris. Rîzînd, el se
desparte de ele, se ri dică deasupra
lor. Numai atunci ne-am atins noi
ţinta educativă. Dar dacă răminem
doar la o problematică minoră infă
ţişind, de pildă, un portar care se
vrea administrator, ca în filmul
Post-restant, spectatorul zimbeşte cu
simpatie pentru Giugaru , dar nu
recunoaşte tipul din realitate care,
intrr gîndu- 1, să-l determine să ia
atitud ine. Şi cele mai multe din filmele noastre . ca să nu cităm decît
f'du vreau să mă-nsar , Băieţii noştri,
Vacanţd la ma re, se menţin la această
supe rficia lă abordare a realităţ i i.

J EAN GEORGESCU: Consi der că
Giugaru n-ar f1 trebuit să accepte
rolul de care vorbea Miheles şi nic!
Birlic nu trebuia să apară în unele
frJme slabe. De altminteri chiar
M1heles l-a folosit în ceva minor

- comedioara bufă Tnt1/ni re cu 7liI ionari -, care nu-i face cinste nici
interpretului, nici regizorului . Sau
Iurie Dar ie: Un june prim de comed ie cum nu au multe cinematografii drn lume. Şi iată cit de slab e
valorifi cat talentul lui în majoritatea
filmelor noastre. Eu cred că actorii
fac greşeli serioase atunci cînd adm it
orice rol şi apoi se plîng . Dar ş i
regizorul trebuie să-şi cunoască bine
actorii cu care lucrează . Să nu-i
distribuie la întîmplare. Pe Giugaru,
de pildă, eu îl cons ider mai mult
actor de caracter decît de situaţie.
aşa cum e el folosit frecvent în fil mele noastre . Ar putea fi un excelent interpret de dramă, un fel de
jannrngs al nostru. Dar nimen i nu
îndrăzneşte · să-l distr ibuie î n altfel
de roluri decît de comedie bufă ,
şarjă grotescă .
Pentru anumiţi actori foarte populari, care şi -au găsit

GR. VASILIU-BIRLIC: Eu am jucat
în cîteva filme insp irate din opera
lui Caragiale pe care le-aş numi
„documentare". ln rest , nimic care
să mă mulţu mească. Am împlinit
60 de ani şi pînă acum nu s-a gîndit
nimeni să scrie un rol pentru mine
în cinematografie„ .
AL. Ml RODAN: Într-adevăr , ecranrzărr le după Caragiale nu au
fost
de fapt filme- Caragiale, ci mai
mult filme a le regi zorilor, reprezentînd, d in păcate, doar modul în
care a c eşt ia l-au înţeles , sau , mai
e xact , nu l-au înţeles pe Caragiale.
GH . VITANIDIS: Eu aş propune
organizată la
pe tema vaio-

o d i scuţie separată,
Asociaţia cineaştilor,

rificăr ii moşteniri i clasice în domeniul comediei. Ar fi bineven i tă şi o
dezbatere pe problemele generale
ale comediei naţionale în coloanele
revistelor noastre de specialitate.

IOAN GRIGORESCU: Începutul
acestor discuţii în presă s-a şi făcut .
Ar mai fi, de bună seamă, numeroase
propuneri menite să contribuie la
dezvoltarea comed iei noastre cinematografice. Pentru aceasta sînt
chemate a lua măsuri organizatorice
forurile respective. Revista „Cinema"
şi-a propus sarcina, mai modestă, de
a stimula doar o asemenea dezbatere
i ntenţ i onînd să aprofundeze apoi
cîteva din lucrările discutate aici, cum
ar fi actualitatea co med iei noastre , natura conflictului comic, insuficienţa
valorificării tezaurului clasic ori problema foarte importantă ridicată de
Gopo şi anume specificul naţ iona l
în comedie. Cons iderînd că toate
acestea pot constitui sursa unor interesante articole utile revistei „Cinema" , închei, invitîndu-vă, ca pe
~îngă sarcina dumneavoastră nob i lă ,
de practicieni ai genulu i celui mai
îndrăgit de public, să vă consideraţi
apropiaţi colaboratori ai revistei,
pentru abordarea - în continuare a problemelor teoretice legate de
comedie.

Un cadru din Secretu/ cifrului, primul film da lu 9 metraj reall:i:at, în 1959, da Lucian Bratu. (I); Tudor, •vaca re clnem ato 9raflcă închinată eroului
răscoalei populara da la 1821, • sta fllm11l următor al re9iio I I L, Bratu. 'ln fo to9rafla, o scană petrecută Tn pa latul do mnesc. (2 )
istoriei. Realizatorul recurge la ficţiune tocma i
pentru a întări şi mai mult acele idei caracteristice
pentru tendinţele fundamentale ale epocii respective. Să exemplific cum a fost înţeles acest
raport în cazul filmului nostru . ln documente am
găs i t cîteva ipoteze asupra morţii lui Tudor. Pe
noi însă ne-a interesat moartea eroului nu ca un

e lem ent istoric, ci ca o concluzie pentru întregul film (am accentuat ideea că Tudor a pierit
d in cauza uneltirilor boierilor) .
-D upd cit tmi dau seama, nu stnteţi adeptul recanst..turr1/ar de epocă prin modalităţi documentare, ci
moi mult prin intermediul transfigurării artistice?
- Nu am realizat pină acum decît un singur
f Im istoric, deci opiniile exprimate ţin mai mult
de afinităţile mele artistice decît de experienţă.
?refer să răspund la această întrebare folos ina„-mă de exemple din opera lui Eisenste in. De
ce mă opresc tocmai la filmele acestu ia? Printre
a ·e le f. ndcă Eisenstein este realizatorul care
a e.xpr mat isto ria în cele mai diferite modalităţi
c "ematografice. În Crucişătoru/ Patemkin , elee •ele documentare sînt foarte numeroase
(E se ster
însuşi î ş i definea filmul drept „o
rece st tu1re a istoriei care acţionează ca o dramă") .
Dar i Nevs 1. legenda, basmul popular sînt facW• omrnanţi, iar în Ivan cel Groaznic avem de-a
face cu o frescă de moravuri.

- F
st r c cunoaşte. poate ce/ moi mult,
te -oi a pen c ul lor. Dacă se pot cita opere
12bu't te ş
~.e z!l
:e consacrate unor figuri de
conducăto ri (o- - mar Tnainte „Alexandr
Nevsk1",
adaLJg
cc .lvon cel Groazn·c•,

„Lenin- 1n Octo-~re-•
$ „Le ,„ în
19 s· ce
lui M.I. Romm, • c ~·· s .A"s:e• :::
ce
lui Abel Gonce), " sc· -;, - de P• ~
ajunge la pe/icu e c :::-e-a-..e
e s:~ ~ ~ c. ~.
1n genu/ CO/ecţ1e1 • •eme Ce e;;•e• (. -- O";>•a",
văzut şi la noi, e L
exe
- ~ t:> c. Ce pdrere
aveţi despre această pro e1:Jă 1
- Este binecunoscut raportu d ntre personal itate şi mase. Atunc i cînd erou se înfrăţeşte cu
poporul, cînd îi apără inte rese le, el este înţeles
şi îndrăgit. Cea mai mare personalitate care a
exprimat cauza poporului ş i a revo luţi e i a fost
Lenin. De unde ş i conţinutul deosebit de emoţ io
nant pe care-l a u filmele lui Mihail Romm consacrate marelui conducător. Există ş alt tip de
personalitate care, pornind drn popor, se i zo l ează
la un moment dat de el , dind frîu liber egoismului.
Este calea pe care a urmat-o Napoleon. Filmele
lui Gance, valoroase din punct de vedere cinematografic, aduc pe ecran mai mult un Napoleon
glorios şi generos decit un imperator expansionist; regizorul a precizat mai puţin personalitatea corn plexă şi contradictorie a eroului.

G despre Tudor, noi am căutat să nu facem
c-n el un film în gen Theadara . Nu ne-a u preocupat
evitat pe cit s-a putut folosi rea vopsînge, nu ne-am extaziat de imaginea unui Tudor-spadasin. Am căutat să marcăm
pentru spectatorul de azi felu l cum se dezvoltă
personalitatea lui Tudo r în conexiunea lui intimă
cu poporul.
- Nu de puţine ari criteriul comercial, neştiin
ţific, ia locul adevărului rn filmul istoric. Producţii
de tipul „Mongolii", şi recent, „Cartagina fn
flăcări" stnt edi(icataore.
- Mă întreb dacă aceste mistificări de epocă
merită titlul de filme istorice. În superproducţiile
genului, spectaculosul gratuit este suveran. S-au
„încurcat" citeva secole? S~au „inversat" cîteva
întîmplări 7 Nu contează, îşi spun producătorii.
Punem o luptă de cavalerie sau o t recere printr-o mlaştină la lumina torţelor şi am salvat totu l.
O parte a publicului pre fe ră î ncă, d în păcate,
filmul cu „mare mon t a re ma re", dar gustă
mai puţin un film istoric de atmosfe ră cum
este Ivan cel Groazn ic. lmp otriva unei astfel
de prejudecăţi, î m pot r iva î n ţe l e ge ri i s upe rficiale. denaturat e a isto r iei, ne-am străduit să dă m
o repli c ă prin Tudo r.
Al. RACOVICEANU
vrolenţele, am
se 11 în loc de
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O Hară de mari emoţii la CannH XVI. Juriul cltefte palmaresul Fedl aJ lui. Fotografia noastră surprinde momentul fnmtnărll Premlulul
pentru cea mal bună adaptare cinematografică fllmulul Codin. Pe scena
aril săll a Cannesulul, rezervată pentru o Hară laureaţilor celui
de-al XVI-iea Festival al fllmulul, gazda lui Henri Colpl ,1 Mihnea Gheorg t e cunoscuta actriţă franceză Jeanne Moreau.

Palmaresul lui Samy Halfon,
coproducătorul francez al filmului Codin, este grăitor in
multe privinţe. Activitatea lu;
s-a desfăşurat indirecţii deosebite . Astăzi el se poate felicita
ci , datorită lui, s-au afirmat
COPRODUCŢIE
tineri realizatori ca Alexandre
A.truc, Maurice Clavel, Jacques
Baratler,Jean Vaiere , Georges Fran ju, Henri Gruel, Serge Bourguignon,
Pierre Kast, Alain Resnais, Ala in Robbe-Grillet, Henri Colpi etc. A
abordat toate genurile, filme de animaţie, film e despre artă, filme experimentale şi sociologice, reportaje etc. El deţine de asemenea ş i „ Le
ruban bleu" pentru coproducţ ii. Clei a realizat coproducţ ii cu Be lgia,
Polonia, Uniunea Sovietică, Israel, Japonia, Turcia. Ş i acum Codin, coproducţie romino-franceză. Aşada r, si-i dim cuvintul lui Samy Halfon :

5. Half o n:

„C O O I N",
UN MODEL

DE

- Cei din generaţia mea îşi aduc aminte de „moda", de „valul" Panait
Istrati, descoperit, ajutat şi lansat de Romain Rolland . De faimoasele
„Chira Chiralina", „Moş Anghel", „Cosma" şi de ceva mai puţin cunoscutul „Codin". Am citit „Codin" acum 30 de ani : de atunci ii
aştept pe ecran . Codln întruneşte şi elementele dinamice ale unei opere
cinematografice, dar te şi obligi sl reflectezi . E o lume şi o concepţie.
Drepturile pentru ecranizare au fost obţinute în 1959. Primul tur de
manivelă a fost tras la 27 august 1962. Au fost elaborate şi părăsite, rind

XVI CANNES 1963 • XVI CANNES 1963

e

pe rind, trei adaptări. Adluglrile , tlieturile din operl deformau, desfigurau mica lume a lui Panait Istrati . Henri Colpi, invitat pentru a patra
adaptare şi realizare a filmului, intîrzie cu rlspunsul mal multe slptlmînl.
Cind, în sfîrşlt , consimte sl semneze contractul , îmi inmîn eazl in aceeaşi
zi 60 de pagini gata lucrate. Lucru cel puţ in neaşteptat în mediul nostru
cinematografic unde o astfel de munci este comandatl şi parţial plititl
dinainte. Dar de fapt, nu m-a surpr in s. Îl cunoşteam pe Henri şi ştiam că
ezitlrile lui vor dura pini în clipa cind se va apuca de treabă .
1961. Cu ocazia slptlmin ii filmului francez de la Bucureşti am luat
legătură cu conducătorii cinematografiei romîneştl, în special cu domnul
Paul Cornea. Panait Istrati, scriitor romîn, ne-a prilejuit o cooperare
armonioasl care nu s-a dezminţit nici o singuri clipi.
Această cooperare armonioasă i-a CÎftigat de îndatl pe toţi colaboratorii
filmului, romlni fi francezi, tel\nicienl ş i artişti. Ea s-a fixat pe pelicull.
Fran~ise Brion se confundă cu localnicii, în circiuma Anghelinei . Platon
şi Alexe hoinăresc in Comorofca printre aburi de ţuică. Anastasia , mama
lui Codin se id ent ifică cu Germaine Kerjean şi privirile pe care le schimbi
micul Adrian Zografl (Rlzvan) şi tînăra sa mami Joiţa (Nellie Borgeaud)
sint pllne de aceeaşi căldură...
Dacă artiştii francezi se confundl cu tovarlşli lor romîni, e pentru ci
toate rolurile , chiar cele secundare şi siluetele de scurtl apariţie au fost
jucate de actori remarcabili.
Codin e un film de actori. Şi totodatl, prin subiectul, organizarea
echipelor de creaţie, tehnica artistici, repartiţia aperturilor în naturi
şi industrie şi prin spiritul său de cooperare , e un model de coproducţie.

XVI CANNES 1963 • XVI CANNES 1963 • XVI CANNES 1963 • XVI CANNES 1963
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(!) Mihnea
Gheorghiu,
prefecllntel• Con1lllulul
Cln•matografl•I, conducătorul del•gall•I cin.a,.
tllor romtnl la f•dlvalul
Internaţional al fllmulul
d• la CannH, tntr•ll ntndu.„ cu 1crlltorul ,1
cln•adul japonH Suzuki.

® Mlrc•a Drăgan, dlscuttnd cu actriţa su•d•ză
Anita Eckb•rg, cuno1cută
•P•clatorllor noftrl din
fli mul .Mongollf•.
@ .Nu • d• loc Ufor să fli
• v•d•tă t l• răspund• Răz.

van Petr•1cu la asaltul
fotogrofllor,

® loja d•l•gall•I cin.a,.
tllor romtnl fi franc•zl
tn at•ntla fotoreporterilor. Tn fotografi•: Răz
van P•tr•scu, Fran~ols•
Brlon, Hmnrl Colpl, Mlh·
nma Gh•orghiu.

@ P• t•rasa palatului
F•dlvalulul, d•l•gaţlo
cin•aftllor romtnl tntreţlnîndu-H cu criticul fron ·
cu Marcel Martin fi re·
glzorul c•h Voi •eh ]osny.
D• Io slfngo Io dr•opta : Marcel Martin, Ră z ·
von PetrHcu, VoJtech ]osny, Mirceo Drăgan , Mlh ·
neo Gheorghiu, Ioan Gr i·
gorescu, Ando Boldur.
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XVI CANNES 63
Premiul pentru cea mai bună
adaptare cinematografică
Premiul Comisiei superioare
tehnice franceze

CODIN
....

.

n povestirea lui Panait Istrati
cu ace las 1 titlu există un filon
generos care 1-a atras desigur ,
pe cL(leaşt • în realizarea acestui film:
prieten ia cu totul neob i şnuită dintre un copil t1m1d, sensibil - rătăcit
în lumea m i zeră a unei mahalale
de la marginea Brăilei - ş1 un munte
de om , cunoscut ca bandit. ca brută ,
gata oricînd să facă „moarte de om"
Codin. Autorn scenariulu i au respectat cu fidelitate spiritul povest 1ri1
au eliminat iud1c1os o serie de detal11

I

care

încărcau

acţiunii .

1. Unul din momentele dramati ce
al e filmului:
rava giile

pentru a se salva de

hol er ei,

e roii

păr ăsesc

o r a~u l.

2- 3-'4. Alexandru
Brion şi Mauri ce
un t ri o urmări t
lun gul î nt regul ui

Platon, F ran ~o i se
Sarfat i constitu ie
cu discrefi e de-a
film .

5. Stimu late de mize ri e

şi

nedrep-

t ăţi, bă t ăile şi cr i m a er au lu cruri
ob i ş nui te în m ah al au a B răil e i.
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au

scos

inutil
curs 1v1 tatea
în relief sau au

compretat raporturile d intre cele
două personaje princt pale Adrian
şi
Cod1n , cu
nuanţe care descoperă mobilurile profunde ale sentimente lor lor rect proce. Meritu I
scenariului , din acest punct de vedere. este acela de a fi găsit tonalitatea exactă a atracţ i e i care- l face
pe Adrian să descopere î n Codin un
om cu o i nimă ca l dă , i nse at de o

prile jui eşte cîteva creaţ ii actoriceşti
de ceară a actriţei Germaine Kerjean, în rolul Anastasiei, mama lui
deosebite. Am remarcat în primul
Codin.
rînd jocul lui Alexandru Platon în
rolul lui Codin. Faptul că de acum
Excelenţi, în roluri episodice ,
spectatoriMiha i Fotino în rolul fantelui de
înainte, în imaginaţia
lor, personajul lui Panait Istrati se
mahala, Nicolae Budescu, extrem
va identifica cu figura lui Platon,
de expres iv ca figură de beţiv, şi
este destul de elocvent pentru reuMihai Mereuţă, în rolul unui hamal
oco psit
ita actorului. Alexandru Plato n n-a
izbutit tntr-atlt să lntruclilpeze feroMuzi'ca filmului' este semnată de
citatea exterioară, brutalitatea, pe
„banditul" temut de tntreaga maTheodor Grigoriu, care se dovedeşte
hala. cît mai ales să-l reprezinte pe
încă o dată a fi un maestru al melouriaşul cu o inimă de copil, naiv şi
diei ecranului. Tulburător, complex,
«ontradictoriu este ritmul ln secinstinctual, un om primar, violent
venţa furgonului cu cadavrele holenumai ln faţa unei nedreptăţi acute.
Răzvan Petrescu, tn rolul atft de
ricilor, explozivă muzica care însoţeşte goana căruţei.
dificil al copilului Adrian, surprinde
cu naturaleţe lntreblrile şi neduCodln, realizare a Studioului „ Bucumeririle personajului, atracţia spre
reşti", coproducţie romlno-franceză,
uriaşul „celebru", mai puţin fnsl
la care au colaborat rodnic cineaşti
~------::
in:':'te:·l~
iger:::nt.ţ=
a şi:-:"'
p-'.
re:-::coc
~ita
~t~ea~c;.J
o i;.:i:.::
lu~lu;:.i_ _a~i'llic~,:,e~
lo.:...
r ~dH:oul ţări, se fnscrie ca o
care intuieşte profunzim ea se nt io e r . c1nematogra c
nst r""
uc""'1"v, , - - - -• 1•
mentelor „omului mare" , poate penpentru cunoaşte rea unor realităţ i
tru că regia a fost prea mult preoapuse ale Romlniei de ieri , cu un
cupată de ţinuta corectă vestimenge neros mesaj umanist , întruchipat
tar ă a copilului, în contrast cu mitn imagini artistice verid ice, emozeria p uştil or d in mahala.
ţionante.
În rolul Jo i ţei, Nelly Borgeaud,
Aceste calităţi incontestabile i-au
cu graţi e , fem initate , simplitate ş i
adus distincţiile importante acordate
intel i genţ ă redă nuanţe le g i ngăşiei
de juriul de la Cannes , ca şi apreşi grijii materne, în t imp ce Francierile criticii cinematografice interc;oise Brio n e tu l burătoare în rolul
naţ i onale.
frumoase i Irina. Foarte bună masca
Ion M I HĂILEANU

Ei şi-au îng,ăduit, pe bună dreptate , să îmbogăţească ps ihol ogia
Jo i ţei, înzestrlnd-o cu un farmec
care ajuta la o mai e xac tă defini re
a relaţie i Adrian-Codin . Dacă autorii ar fi făcut acest lucru ş i ln
cazul Anastasiei, mama lu i Cod in,
prezentat ă
destul de sărac - ca
reacţ ii sufleteşti în scenar u.
filmul ar f1 cîştigat, des igur , o d imensiune în plus .
Reg izorul Henri Colp1 , artist deosebit de înzestrat, apreciat pentru
e xce lentul său film O absenţă · lndelungată , a avut de ales între o
• tratare cinematografică d i nam ică, e xplozivă , ritmată, a teme i ş i o incursiune cu încetinitorul , în explorarea gamei nuanţate de sentimente
între Cod in şi Adrian. Filmul reprezintă o cale de mijloc în care dinamismul nu se refuză poeziei, scenele
„tari" nu înlătură gingăşia. Îl regăsim
pe Col pi, poetul de atmosferă a periferiei din O absen ţă tndelungată , în
insistenţa cu care revine mereu şi
mereu asupra Comorovcă i, cu casele
ei scunde ş i sordide, în mă i estria
cu care punctează pe isajul social,
sursă a pasiun ilor ucigaşe , a soartei
blestemate, a domniei nedreptăţ ii.
Îl regăsim pe alocuri , în scenele d intre
Codin şi Adrian, pe liricul reţ inut,
care ştiuse magistral să sugereze
disc ret furtuna de sentimente a
celor doi p r otagonişt i din O absenţă tndelungată, care şi -au regăsit
şi nu şi-au regăsit iub irea.
Desigur, subiectul şi atmosfera
din Codin sînt, din mul t e puncte
de vedere, cu totul deosebite faţă

g12oru l se
pe isa1ulu1

dezvăluie

ca
o• al
uxunan , c~ c bogată
a bă ;
secveo ă
e xcelentă d in punct de vede.., p astic, ar fi fost deplin re us tă dacă
nu era însoţ i tă de un dialog artificios).
Un ton adecvat, de o nuantată
dozare psihologică , lipsit de efecte
naturaliste, a fost găsit de reg12or
în scena răzbun ăr ii d in circ iu mă.
Deşi
reg ia a ezitat să topească
diverse modal ităţi de tratare a unei
teme atît de variate într-un stil
dominant, unitar, să subordoneze
d ina mica, vi olenţa acţiun ii, să- i pună
o surdină , descătuşînd mai amplu
filonul generos a l prieten ie i dintre
Cod in ş i Adrian, filmul Codin reprezint ă o ecran izare de ţ i nută art i st i că a povest ir ii lui Panait Istrati,
la o valoare foarte apropiată de
opera Ii terară.
Filmul, care întruneşte în distribuţ i a sa actori romîni şi francez i,
pale tă co lonmc ă
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6. Anto n (i nter pretat de Victor
Moldova n) - un fe l de v ăt a f al hamalilo r din port - stir neşte dispreţ u l şi ura lui Cod in.
7. Codin (Al exa ndru Platon ) între
ce i doi „ fra ţ i de cruce" ai să i: micul

Adrian ( Răzvan Petrescu)
! Maurice Sarfati).

şi

Alexe

8. Act riţ a fr a nceză Germalne Kerjean i nte r p re te az ă ro lul mame i lu i
Cod in. lat-o în ulti ma s cen ă a filmu lui, după com iterea cr im e i.

ge nt rouma·n C E envahit
ecran du P ais par la grâce d'Henri COLPI
Som•• lACHIIEI

Hellrl c.lpl a ttlut l i ........
pencrv tf'ltlcul lfntpkl 91 ,.....• .a
Iul Codtn, un ritm 1111plu, eltc8 \'f
auroue, un fel de a ponatl de„.
r•at de orice lnflorlturl de prllof.
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„LA HARSEILLAISE" - (Emlle Breton) - Codin, filmul rominasc realint de un regizor franca, Henri Colpl, e o operl
populari tf valablll. Primele
aplauze entuziaste ale Festlvalulu 1 se adreHul, într-adevlr
unul regizor francu, dar pentru
un film pruentat de Romlnla.
( •..) E, tntr-adevlr greu al rezlftl
tmblnlrll de prospeţime fi de viol enţi care constituie povestea
aceasta a prieteniei dintre un co-

f~!r!~nu~,u:;~~~11:.!:~adb~t1~~:!·,
orq romfn de fa fnceputul secolulul. Clei e ceva din Donskof
fn acest film, ln bttndeţea captivantl a fnceputuluf fi ceva dintr-un western ln austul pentru
forţa fizici. ŞI, mal presus de
toate, e o artl foarte slaurl,
conduita rlaculul, echivalentul artei de povestitor a Iul lstratl fi
care ar trebui al asigure succesul
de public al filmului. Codin e un
fi lm frumos fi bun fi nu trebuie
al ne fle teaml el ne repetlm
exprlmfndu-ne din nou bucuria pe
care ne-a prilejuit-o aceaatl dovadl cil se pot face filme în aparenţi
liniari povestind o fntîmplare
simpli, firi ca pentru asta l i
neglijeze mlcar un sinaur plan
uman care le dl clldurl. Clei
aici apare evident ceva ce s-a
cam uitat la noi .

„Le PATIUOTE" (lllou kouv.t) „Prtmul candidat I'& • Palme
„ Un film admfrâbll din
toate punctele de vedere ..• Codin
este exemplul tipic al transcrlerfl perfecte, pentru ecran, a
unei opere literare. Litera ~I
spiritul sînt respectate cu scrupulozitate. ŞI ceea ce este cu
atît mal bine, toatl supraabundenţa de viaţi care freamltl
în arta IuI Panait Istrati ca un
torent Impetuos, este exprlmatl tn film '' te zguduie.
A,a a reaeţlonat Ieri sala, a
fost em0ţlonatl, a participat
la acţiune, a trllt existenţa personajelor sale bogate fi puternice.
Nu este acesta cel mal frumos
omagiu adus unul autor?
Aplauzele eTau adresate povestltoruli.11 fantastic, vagabondului
genial care a cunoscut foamea,
mizeria fi disperarea, lui Panait
Istrati pe care un reallzatorexemplar a ftlut si-i faci sl retrllascl
pe ecrane.
Interpretarea e domlnatl da
Alexandru Platon, care-j lncarnea:i:l pe Codln fi allturl de el,
de figura curatl a copilului
Rlzvan Petrescu. Patru acţori
francezi , Fran~olse Brlon, Germaine Kerjean, Maurice Sarfatl tl Nelfla aorgeaud se lnsereul foarte bine ansamblului".
11~" -

"COMBAT" (Henry Chapter)Codln, filmul realJzat dupl romanul lui Panait Istrati este
o operl extrem de sensibili,
llberl de orice artificiu fi atrllnl
orlclrel exagerlrl.
•.•Refuzul de a face tapaj, melancolia care puncteazl pelsajele
fi personajele
se realsesc
ln
cele
mal mlrunte
gesturi ale
actorllor. Recunottl omul fn ten-

lir::--;:;::;;~;~::::;:~~;:..:~~~:....::~=

~~~ a~~~rl~aru~h [~=====~~-=~~~~-~~~~~~:::~~~~~;~~::::::~:

luac vederi asupra unul nud : la
el, gestul lfl platreazl valoarea,
privirea rlmlne puri fi fntreagl, lir - - - - - lar mfngllerea nu e dezonoratl.

caÎÎt1:11~mfu7 ~~d~!.

1

n: d:Cu;:,~

ca filmul sl fle vlzut la Paris fn
versiune romfnl, chiar daci vom
fi puţin miraţi al le reglslm pe
Fran~oise Brlon sau Germalna
KerJean cu vocile dublate.
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În cuprinsul cinematografiei italiene, Lattuada se înscrie pe un
loc oarecum izolat şi con tem poraneitatea neorealismului nu are asupra sa decît o influenţă indirectă.
Dacă în unele realizări se apropie
prin sensul creaţiilor sale de principiile care i-au călăuzit pe Rossellini, de Sica sau Visconti, el rămîne
un creator aparent concesiv. mare
parte din inspiraţiile sale fiind de
construcţie clasică.
Expuse într-o
formă lapidară, subiectele filmelor
sale au o însemnătate esenţială şi se
realizează de obicei pe cumu lare de
impresii, la început haot ice, apoi
ordonate într-o manieră aproape
matematică, ceea ce arată un creator
lucid şi echilibrat. Artist antifascist,
ostil „telefoanelor albe" - denumire
sub care au fost categorisite filmele
americane din seria „roz" - Lattuada
a căutat să se apropie de teme arză
toare şi direct sociale.
Plaja corespunde unei curioase
desfăşurări
dramatice şi de stil,
care se manifestă printr-o trecere
cam lejeră de la melodramă la
satira socială. Alăturarea riscantă a
detaliului discret cu duritatea comportării
unor personaje, succesiunea unor momente de atmosferă

cu cele ale unui placat politic, în
afara incertitudinii stilului au şi
menirea de a deconspira sentimentele autorului faţă de eroii săi. lntotdeauna colaborator la scenariul
după care turnează, Lattuada are

predilecţie spre povestirea literară,
dar în acelaşi timp o intransigenţă
faţă de conţinutul de idei. Preferinţa spre raţional, echilibru şi duritate,
dă acestui film o nuanţă prorounţată
de răceală, dar îi conferă· o ţinută
neconformistă, o atitudine critică
deschisă. univocă. Eroii nu obţin
în general mai multă atenţie decît
atît cit o cere caracterizarea momentului dramatic , personajele se mişcă
conform unei diri jări vizibile spre
dezvăluirea d i rectă a conţinutului
de idei. Unele acţiuni par surprinzătoare, dar încadrarea lor ulterioară în tema centrală a operei,
denotă o intenţie, o esenţ ia li zare.
Filmul Plaja pare povestea unei
prostituate care nu-şi poate petrece
vacanţa de vară cu fiica ei deoarece,
ajunsă din întîm piare într-o societate înaltă, este expulzată de aici.
Abia tîrziu spectatorul înţelege că
intenţia autorului a fost de a vorbi
des pre potenţa rapace a unui mare
industriaş asupra moravurilor şi destinelor oamenilor care-i sînt subordonaţi. Neliniştea unui creator activ, dar poate nu suficient de bine
realizat valoric în direcţia emoţiei
artistice, îl duce pe Lattuada la construirea unor opere cinematografice
publicistice, dar nelipsite de un umor
crud. Pentru a ajunge direct la ţintă,
el nu se dă în lături de la folosirea
unor mijloace
extracinematografice , ~um ar fi monologul cu voce
tare , dialogul care răzbate neverosimil printr-o uşă î nchisă, 1ncepere3

secvenţelor ca după ridicarea unei
cortine.
Filmul aminteşte de „oameni i din
cutie" ai lui Cehov, caracterizarea
oarecum cosmopolită a mediului
face posibilă acţiunea în orice ţară
capitalistă,
atmosfera italiene ască
neducînd la o definire esenţială a
caracterului local. Paleta groasă a
autorului face ca eroii odioşi să
se autocaracterizeze.
„Suflete" meschine şi ridicole, negustorul Albertocchi şi nevasta sa
care ascunde în poşetă bancnota
pierdută
de o femeie modestă,
Luigi, industriaşul de calorifere care
vizitează casele de toleranţă. Roberto care semnează „contesa" în răs
punsurile publicitare la scrisori sentimentale, această parte a mediului
burghez şi mic-burghez capitalist
sînt în optica lui Lattuada prilej de
sarcasm şi nemiloasă condamnare.
Osti I unor concesii ideologice pesimiste care duc îndeobşte la happyend-uri sau, dimpotrivă, la finaluri
tragice, Lattuada uzează de mijlocul
circuitului închis: o societate rea
înrăieşte la rîndul său. Plaja, care la
început ne-a apărut ca revelatoare de
odihnă şi încîntare poetică este, în
fond, în acest film, simbolul degradării morale a burgheziei europene
postbelice.
Conştiinţa perversă a multimilionarului care în t inde braţul său
mai mult pentru a batjocori decît
pentru a ajuta, rosteşte propria

Raf Vallon•
sa senti nţă, considerînd că va veni
vremea cind averea şi situaţia sa
vor dispare pentru fo losu l oamenilor cinstiţi. Lattuada nu descoperă
un alt mediu capabil să reînno i ască
ceea ce este vechi şi putrezit în
v i aţă şi în societatea în care trăieşte,
dar este conştient de existMţa dezechii ibrului şi a inegalităţii căreia,
mai mult, îi conferă o durată temporară. Dincolo de confuzii le sale
de ordin filozofic. acesta rămîne
un mare merit al artistului, izvor
al trăiniciei operei sale.

Iulian MIHU
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V asili Axionov nu şi-a intitulat
romanul său (apărut şi în traducere romînească în ultimele numere ale revistei „Secolul 20"),
„Prietenii", deşi însuşirile principale
ale relaţiilor celor trei eroi pot fi
socotite, şi încă foarte exact, atribute ale unei adevărate prietenii.
Sugerînd dor i nţele lui Karpov şi
Maximov de a-şi „romantiza" zilele
prin lungi călătorii pe valurile înspumate ale mării, călătorii nu lipsite de cîntecul melancolic al unei
chitare, sau visul lui Zelenin de a
da frîu liber doar muncii pasionate
pentru profesia pe care şi-a ales-o,
Axionov dă sens precis fiecărui
caracter. Oricum a gîndit autorul
mobilul care desparte drumul eroilor, el dăruieşte o însuşire proprie
nu doar colegilor sau prietenilor, ci
tuturor tinerilor educaţ i în spiritul
societăţii comuniste. Este dragostea
faţă de oameni, este spiritul de
abnegaţie şi de sacrificiu. Evidenţiate
mai întîi prin replici. însuşirile amintite se demonstrează cu prisosinţă
în scena ultimă a filmului.
Pe una din uliţele strîmte ale satului, !n lumina slabă a felinarului, pe
zăpada !ntărită de gerul nopţii, zace
un om. E !nsuşitînărul doctor Zelenin.
Strigătul puternic de spaimă al unei
femei„. şi zeci de săteni aleargă
spre locul crimei. Tntrebarea ce-i
de făcut nu a putut fi rostită. Hotărîrea era deja luată. Karpov şi
Maxi mov aveau să-l opereze. lntîia lor
operaţie. O operaţie deosebit de
grea. Şi totuşi „. clipele lui Zelenin

_.- · -- • r

sînt numărate . O masă de operaţie
ob işnuită. Doi med ici şi o soră, într-o maximă încordare smulg şt ii n
ţei tot ce le-a dăru it, pentru a-şi
salva prietenul. Afară, în aceeaşi
încordare, mulţime de ţărani adunaţi
în faţa dispensarului, aşteaptă cu
înfrigurare cuvîntul: trăieşte.
Pulsul bolnavului încetează. O injecţie în ioimă ar putea fi salvatoare. Dar tinerii medici nu au mai
făcut niciodată aceasta. ln aer pluteşte cu insistenţă: trebuie, trebuie.
Şi curînd ţigările care se aprind
I ucesc în noapte parcă într-un dans
care vorbeşte despre viaţă.
O bună parte din film se petrece
tn satul Kruglogorte ş1 urmăreşte
viaţa lui Zelenin. Gradarea fină,
sugerarea
treptată,
firească,
a
apropierii dintre tlnărul medic şi
s ăteni,
ni-l
dezvăluie
pe erou
ca pe un participant activ, dornic
să se integreze cit mai mult, prin
ace le fibre adlnci care leagă inimile
şi care ţin de tot ceea ce e mai omenesc ln viaţa sătenilor din Kruglogorîe. 11 găsim pe Zelenin în momentul dificil al primei întilniri
-----~
cu echi
anitară. Curînd
d~--- i •
aceea el vorbeşte unei săli pline
despre acţiunea vătămătoare a alcoolulu i asupra organismulu i. li întilnim la patul bolnavilor în timpu l
unei epidemii de gripă, apoi făcînd
o grea operaţie chirurgicală . Chipul
eroului exprimă dorinţa de a întreprinde tot ce-i stă în putinţă pentru
salvarea oameni lor. Pentru Zelen in
nu reuşita operaţiei în sine are
valoare, ci viaţa omului.
Complexităţii unor fapte de viaţă,
realizatorii filmului nu le-au dat
însă rezolvarea necesară în funcţie
de im portanţa şi de semnificaţia
lor. Excluderea dictată de specificul
artei filmului a unor referiri la Feodor Bugrov şi neînlocuirea lor cu
momente realizate cinematografic
care să justifice modul de comportare
al acestuia pe baza relaţiilor de
viaţă, sau a unor date psihologice ,
produc nedumerire în ceea ce priveşte caracterul personajului, auten ticitatea şi modul lui de a acţiona.
Aici se simţea chiar nevoia unei depăşiri a lucrări i literare, ea însăş i
deficitară în ceea ce priveşte personajul Feodor Bugrov. Dispariţia lui
Bugrov în urma crimei şi abandonarea totală a sugerării unor soluţii
de descoperire a ucigaşului reduc şi
ele din funcţ i a veridică a relaţiilor
Zelenin-Feodor.
Crescendoul asigurat de autorii
filmulu i desfăşurăr ii acţiunii aduce
în final , în mod logic, răspunsul la
întrebarea care frămîntă încă din
primele momente ale filmulu i pe
eroi: cum trebuie să fii? Dincolo de
profes iune, dincolo de situaţiile concrete a le filmului, de soarta ero ilor
ş i de pas iunile lor. d incolo de momentel e grele ale lupte i cu viaţa
şi cu moartea, de final ul dramati c al
conflictului sau, mai precis , ţinînd
seama de toate acestea şi de sensu ri le vieţii noastre noi, filmul sovi etic Colegii răspunde cu pasiune :
Trebuie să fii om.

,
© Actrlta H. Satkala, ln·
terpretează

rolul lnno.

® Cunoscutul actor Va1111 lanovol realizează,
cu mijloace aoltre, perao•
najul complex Maxlmov,
unuJ din cel trei prieteni.

C3, Un moment dramatic,
lnfătltlnd
confruntarea
dintre Zolonln tl Feodor
lu9rov.

© Actorul V. Llvanov, tn
rolul Zolonln, tl actrlta
Tamara Slomlna, Tn ro·
lui Datai, lntr•o aconă li·
r l că,
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Cel mai i~drăqit personaj: Varqa (lupeni 29)

•

30 de ani de teatru

•

15 roluri în filme

ACY.OR

Ştefan C1ubotăraşu a fost prezent
în foarte multe filme, deseori
în roluri secundare sau chiar episodice (simple apariţii), dind un plus
de vigoare, de căldură şi umanitate,
unor personaje abia creionate în
paginile scenariilor.
Pentru precizia şi modul său lapidar de a caracteriza un personaj
poate servi ca exemplu scurta apariţie din Valurile Dunării. Boţma
nul care intră în baraca deţinuţilor
ca să aleagă un om pentru şlepul
lui Mihai nu mai reapare. Dar, în
această sin gură secvenţă, actorul
dă atîta autenticitate şi pregnanţă
tipului , incit ni se gravează în memorie.
În Seteo. Ciubotăraşu a interpretat
rolul primarului din satul Deleni.
Actorul i-a conferit personajului
. o continuă nelinişte şi o permanentă
uimire. El a p,recizat astfel limitele
de înţelegere ale primaru'lui faţă
de fenomenul social care se desfăşura
sub ochii săi. În oricare din secvenţele filmului Ştefan Ciubotăraşu îşi
urmăreşte cu minuţiozitate personajul, îl surprinde cu precizie şi lucid itate, îl compune cu migală, dar
niciodată nu pune mai mult decît e
necesar, nu „îngroaşă".
S-a spus de multe ori că toate personajele lui Ştefan Ciubotăraşu atît din teatru cit şi din film - au
o trăsătură comună: bonomia.
Aceeaşi
particulară
bonomie o
regăsim şi în felul de a se comporta
al „ Balaurului", muncitorul de la
Atelierele căilqr ferate (A fost

Eroul interpretat de Ştefan
Clubotiraşu în Omu l de llngă
tine este unul din neobos iţii
participanţi la lupta cu tot ce
a mai rimas înapoiat în oameni (I). În schimb, pri marul
Delenilor din Seteo, i-a prile)ult actorului realizarea unui
tip îndobitocit de funcţionar
din administraţia burghezomoşiereascl (2); bonomia lui
Ştefan Ciubotiraşu iese la iveall mai ales în interpretarea preotului de ţarl din
Cerul n-are grotii (3) ; Balaurul
(Ştefan Ciubotlraşu ) şi Matei
(N. Slreteanu), doui figuri
foarte Interesante de muncitori comunişti din filmul A fost
prietenul meu (4).

INEPUIZABIL

prietenul meu). Rolul îi cerea interpretu Iui un joc de priviri, o continuă tatonare, completată cu momente de expansivitate. Pe chipul
lui, din gesturi şi din intonaţie, răz
bate optimismul. Între minerul Varga
din Valea Jiului şi muncitorul
de azi de la Atei ie re există, în afara
înrudirilor, diferenţe marcate: pri mul~i. actorul i-a dat o notă de
patetism tragic , celuilalt i-a dăruit
un plus de umor. o perpetuă mobilitate spirituală şi disponibilitate sufletească, izvorîte din satisfacţiile
muncii creatoare.
•
Cu rolul Balaurului-: Ştefan Ciubotăraşu a reluat şi aprofundat
tipul de muncitor pe care-l creionase în filmul Mlndrie, reuşind o
imagine mai complexă, cu sclipirile
pe care le avea şi altă dată în replicile de duh. E un „raissonneu r" cu
haz, care punctează multe momente ale filmului A fost prietenul meu.
Cel mai complet personaj creat
plnă acum de Ştefan Ciubotăraşu
în film mi se pare a fi comunistul
Varga d in Lupeni 29. Eroul ar<:
măreţie omenească lipsită de grandilocvenţă. Actorul l-a întruchipat
nu ca pe un simbol , ci ca pe un om
în toată puterea cuvîntului. Sobrietate, comunicativitate, asprime,
îngăduinţă şi dîrzenie apar pe rînd
în manifestările personajului. Cunoscut şi apreciat în mod deosebit
ca actor care ştie să valorifice cu
umor un text, Ştefan Ci ubotăraşu
a dovedit în Varga apreciabile resurse de actor de dramă. Poate că
cea mai izbutită secvenţă este aceea
cînd Varga iese din curtea casei sale
după reprimarea sîngeroasă a grevei minerilor, păşind apăsat pe uliţa
pustie păzită de ţevile mitralierelor.
Impresionantă, aducind pe ecran un
fior de autentic dramatism, e scena finală. Ştefan

Ciubotăraşu

Marius TEODORESCU

stăplneşte

atunci ecranul cu o copleşitoare personalitate şi multă vreme după ce ai
văzut filmul îţi revine tn faţa ochilor
chipul îndurerat cu care-şi ia rămas
bun de la cei căzuţi.
Ştefan Ciubotăraşu are o preţioasă
însuşire: firescul şi degajarea cu
care evoluează în faţa aparatului
de filmat. Se întîmplă adeseori ca
actori excelenţi pe scenă, să a pară
şterşi pe ecran , brusc 'deveniţi ri-
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gizi şi lipsiţi de puterea de comunicare. Asta provine din stinghereala pe care le-o provoacă prezenţa
aparatului de luat vederi.
Actorul Ciubotăraş u se adaptează
cu uşurinţă platoului, găsind soluţia cea mai nimerită pentru a satisface atît ne'cesităţi le artistice cit
şi pe cele tehnice. O anumită lin iş
te interioară îi dă actorului posibilitatea de a găsi neîncetat amănunte
care să dea viaţă, să coloreze, să
facă expresiv un moment sau altul
al interpretării. Întotdeauna Ştefan
Ciubotăraşu dă impresia că-şi construieşte personajele cu uşurinţă,
aproape „în joacă". Regizorii care
au lucrat însă cu el ştiu că sub
aparenţa acestei uşurinţe se ascunde
o maximă concentrare. E acel dublu
aspect al creaţiei, care face să dispară senzaţia efortului cînd se atinge o certă valoare artistică.
Prezenţă familiară pe scenă şi în
film, Ştefan Ciubotăraşu ocupă un
loc de cinste în pleiada marilor actori
ai artei interpretative romtneşti.

.A.cea.tă

amuzantă foto•
grafie a foit făcută de
operatorul Mihail Klrllov
la un nou fllm 1ovietlc
pentru copil, Intitulat
Mi-am cumpărat un totd, lliii..
tn regla lui lila Frez.~

Cel mal lntere1ant, cel mal comp lex persona l, Interpretat de Şte fan Clubotăra,u tn fllm a foit Varga, eroul comunist din
Lupeni 29. Actorul tl-a valorlflcat cu acHI prll el bogatele rH ne dramatic• de car• dl1pune, lată-I, tn fotografia de fa l ă ,
tn dramaticul final al fllmulul.

La ediţia 1963 a decernării premiilor „Oscar",
printre laureaţi se numiri

Rita Tushingham în t J.
burltoare a sa creaţi e d1
filmul Gustu/ mierii rulizat de To ny Richardson . Rlchardson este unul
dintr e cel mai r e prezentat ivi r eg izori engl ezi contemporan i, spectatorii n o~ 
t r l cunoscîndu-1 ca auto r al
filmului Cabotinul care a
r ul at pe ec'ra~ele n oastre. ~

fi Gregory Peck, apreciat drept cel mal bun
actor al anului 1962. Publicul nostru l-a cunoscut
pe proaspltul laureat în
rolul principal d in Bancnota
de un milion de lire sterline.

Actorul bulgar Petre Glebakov joaci într-un nou
fil m al studiourilor din
Sofia, intitulat Moa rtea nu
există.
Filmul constitu ie
o pasionantă dezbatere a
problemelor vieţ i i
contemporane. El va fi reali zat de regizorul Hr isto
Pis kov dupi scenariul lui
Todor Monov.

.....

„ Oscar"-ul pentru ce a
mal buni interpretare fe minini a anulu i 1962 a fost
primit de actriţa Ann e
Bancroft, pentru rolul interpretat în filmul Mira -

O no uă versiune a Ce/or
trei muşc heta ri va fi realizat ă de studiourile itali en e. În rolul cardinalu lui Rlchelleu va apare
Peppino de Fillppo, pe
care spectatori noşt ri l-au
văzut în filmul Bunica So-

col tn Alaba ma.

bei/a.
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CA V ALCADA ÎN

.L U M I N A D E I U l I E"
O

producţie

a Studloulul „Bucurettl",

SCENARIUL: Fănut Neagu tl Vlntllă
Ornaru. REGIA : Gheorghe Naghy.
IMAGINEA: Ovidiu Gologan. MUZICA:
Mircea Chiriac.
ÎN ROLURILE PRINCIPALE: George
Calboreanu (III• Manu), Grl9ore Vaslllu-Blrllc (Papa Leon), Marcel Anghelescu (Pavel Serea), Colea Răutu
(Toader Gruia), Titus laptef (Ingineru!
PcUratcu), Emllla Costa (Maria Serea),
Geor9e Mottol (Anton Vltan), Mircea
Cosma (Lu,), Margareta Po9onat (Chira), Aurel Cloranu (Victor).
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Cu ani !n urmi, cind
spuneai 81rlgan, gînd ul
asocia o realitate geografici cu una social-economici : bo&lţlile cîmplei se întîlneau neaplrat cu slrlcla
unor case ch ircite sub
cumplna fîntîn il or - fi ele
slrace in apL
De curînd , pe acel~i
Slrlgan, viaţa imbelfugatl
- fata morganl a trecutului - s-a statorn icit flrl
pretenţii de vis, o datl cu
aşezlrile strljulte de firmele proaspete ale gospodlrlllor agricole colective.
Poate el niciodată nu m - aş
fi încumetat sl aştern pe
hîrtle cuvinte despre Slrlgan, daci din pîntecul lui
bogat in grîne, cirezi de
vite şi turme de ol , n-ar fi
leşit de curînd şi un fit de
celuloid: filmul Lumină de
iulie.
Sarcina scenariştilor Hnuş Neagu şi Vlntlll Ornaru n-a fost de loc uşoarl,
cu atît mai mult cu cit filmul şi- a propus abordarea
unor probleme de strictl
actualitate din viaţa satu lui colectivizat. Problematica aceasta şi tratarea el
în filmul Lumină de iulie
conferi conflictului o veridicitate aproplatl ~e cea a
documentarului. Din acest
mod de tratare, lupta din-

tre vechi şi nou nu ne mal
apare ca ceva constru it din
afarl, artificial, Inventat, ci
ca un lucru Integrat organic
tematice i abordate. Înslfl
dedanşarea acţiunii
prin
sosirea unul om nou în
colectivl, un tînlr absolvent al facultlţli de zootehnie, are pecetea faptelor
de v i aţi reale şi de aici
obl igaţia asumatl de autori
de a nu-ş i plrlsl drumul
ales.
Gospodlrla agri coli colectlvl din Bozia are specific cerealier, fapt care
nu exclude dezvoltarea în
acelaş i timp a sectorului
zootehn ic. Deşi exemplul
vecin il or colectivlftil
din Dum ltreftl este
concludent Tn aceastl prlvlnţl , ce l din Bozia nu se
ocupi de c reşterea animalelor decît în mod formal
(el o ţin pe a lor: Blrlganul nu este favorabil
creşterii vitelor).
Anton
Vişan , tînlrul Inginer zootehnist, î narmat nu numai
cu ftiinţa, ci fi cu Indicaţiile partidu lui ln pr ivinţa
creşter ii şeptelului de animale, trebu ie sl lupte, pe
de o parte, cu concepţl ile
amintite, pe de alta, cu
practicile dlunltoare folo site de bozlenl în îngrijirea
ani malelor. În strldulnţa

sa, tînlrul zootehnician
are un permanent a]utor
fi sfltultor - pe comunista Serea, secretar de partid.
Toate acestea se Tncad reazl perfect în Intenţiile demne de laudl ale
autorilor de a adîncl şi
dezbate unele aspecte legate de drumul actual al
gospod lrl Ilor colective.
Din picate, relaţlileome
neştl şi conflictul liric din
film nu-fi glsesc o rezolvare artistici pe mlsu ra
preocuplrilor majore ale
eroilor. Dragostea dintre
Anton fi Maria Serea, rivalitatea dintre Luf şi Anton
ln lupta pentru dragostea
Mariei, capltl în fil m un
spaţiu
mare, estompind
chiar probleme le abordate
Iniţi al. Satul cu preocupirile sale rlmîne un simplu
cadru al acţiunii. Prin
aceasta, sent l mentele şi
gîndurlle eroilor nu cîştlgl
însl în profunzime şi firesc,
Oricît de mult i-ar duşmlnl
brigadierul Luş (considerat
om muncitor şi capab il) pe
Inginer, din cauza Mariei,
este greu de crezut el el
devine brusc un caz patologic, acţlonîn~ împotriva
Intereselor
gospodlrlel
(amestecul oilor bolnave,
alergarea cailor la Ripa
Oraculul). Acceptînd chiar
0
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şi
aceastl transformare
bruscl, n I se pare totuşi
straniu ca nlfte oameni care
îşi construiesc cu hotlrlre o
viaţi noul sl devlnl simple
unelte ale unuia slniur,
cum se întîmpll Tn momentu I alerglrll cailor cltre
Ripa Oraculul. Spectaculozitatea momentu lui nu ne
poate împiedica sl regretlm superficial itatea concepţie i
autorilor asupra
forţei şi atitudinii u'nul colectiv de oameni din zilele
noastre. Acelaşi lucru ii
putem spune fi despre secvenţa pleclrll
colectiviş
tilor la tîrg pentru a-şi
vinde surplusul de produse.
Schematismul altor scene
face, de asemenea, ca multe
din Intenţiile bune ale autorilor sl nu a}ungl la
spectator.
Exlstl în film fi momente
care se urmlresc cu Interes (balul, vizita preşedin
telui de la Dumltreştl,
cursul zootehnic în dol, d isputele dintre preşed in te
şi Anton Vişan etc.). Regla (Gheorghe Naghy) are
calitatea de a fi întocmit
in cele mal multe cazuri
o distribuţie corespunzltoare. În acest film nu
am vlzut pe George Calboreanu, Grigore Vaslllu-Blrllc, Marcel Anghe-

lescu , Colea Rlutu sau
Titus Lapteş, ci dol prede coledtlvl, un
secretar de partid, un
bltrTn colectivist şi un
Inginer agronom preocupat
de munci pe ogoare. Mircea Cosma (Luş) ne Iul
sl întrevedem un actor de
film cu o gaml varlatl de
ml]loace de expresie. Caracterul nefiresc al conflictului şi al dlalogulul,
ca şi stînglclile regiei n-au
putut !nd sl nu se rlsfrîngl pe alocuri şi asupra
şedinţi

Interpretării actoriceşti.

Imaginea, ca de obicei
Inspirau, a operatorului
'Ovidiu Gologan redi atmosfera autentici a Blrlganulul . Senzaţia el Imaginea vhutl este reali
ş i el ecranul nu e decît o
fereastrl deschid spre neasemuitul pelsa} al Blrlganulul, perslstl îndelung.
Cu acest film Ovidiu Gologan demonstreazl. .Inel o
datl calltlţile sale de maestru al aparatului de filmat.
Filmul Lumină de iulie
constituie, slntem siguri,
doar un început în preocuplrile Studioului „ Bucureşti"
privind realizarea
unor filme Inspirate din
viaţa satelor noastre colectivizate.
Virgil CALOTESCU

Prometeu, Imaginat de Eschll fi Goethe, apare
tn filmul lui Gopo în Interpretarea tln ăr u lul
actor Florin Piersic

paşi
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După 1cenarlul lui P•·
tr• Lutcalov tl Vladlmlr
Papetcu, re9lzorul Gheor9he Turcu a trecut la r••
allzarea fllmulul de aventuri Pisica de mare:
ln rolul principal feminin
al fllinulul va apărea Leo•
poldlna Bălănuţă de la
Teatrul Tineretu lu I,
Fiimui •• va bucura de
o dltlrlbuţle bo9ată tn
care H află actorii Hlco•
la• Slreteanu, Colea Rău•
tu, Toma Dlmltrlu, Victor
Rebengluc tl lurle Darie,
lma9l11ea fllmulul o va
„mna operatorul ]•an·
Pierre Lazar.

Gopo se înconjură de selenice mistere. Rachete cosmice caută luna, iar el a lnchis-o aici,
pe platoul de la Buftea, ferind-o de och ii„. reporterilor. Linişte! Se filmează Paşi spre fund .
Bogata fantezie a autorului Bombei e d in nou
pusă la încercare.
Dar să fie clar: primii paşi spre lună i-am ncut
noi, cei care ne-am propus să-l informăm pe cititor despre tainele platoului de la Buftea.
Gopo a fost parali7.ant. L-am tntr:ebat:
- Cum va fi filmul?
- Formidabil I
Asta ca să încheiem conversaţia , acuzîndu-1 în
sine de lipsă de modestie, dar nemaiplictisindu-1
cu întreb~ri.
- Care e ideea centrală l
- Secret!
- Stărui„.
- E un film despre zburători. E un omagiu
adus zburătorilor lum ii, acum, în pragul erei cosmice. l ntîi e Prometeu. Pr i veşte-l I
Sus, cu o faclă uriaşă d in care cad în răsti mpuri
tablete de spirt sol id, Florin Piersic pluteşte peste

ge nite de plnză neagră, cu pletere învolburate
de
nt, il uminat de flacăra terestră a reflec toarelOI'.
- Care va fi d i stribuţia 1
1-0 spun, cu o condiţie: nu sufli o vorbă,
ni ăn i.
ici să nu scrii tn presă.
- S
de la revista „Cinema" „.
- Atu ci scrie. Plnă apăreţi voi cu numărul,
filmul e gata:
Omul: Rad Beligan; Prometeu : Florin Piersic;
Mercur : Gr. Vasiliu-Birli c ; Zeus : Dem . Savu;
Califul din Bagdad: Ovid Theodorescu; Tngerul:
Viorica Popescu; Vrdjit oareo : Tudorei Popa;
Dracul: Ion Manu
- Va fi un film tn culori l ln cinemascop 1
- Nu. Părerea mea este că atunci ctnd colorezi
imag inea ori cînd o lăţeşti, vrei să ascunz;i ceva.
Iar eu nu vreau.
Ne-am despărţit de Gopo promiţîndu - i că-l
vom mai vizita. Şi e l - ciudat ! - nu s-a bucurat
prea mu lt„.
g. t.

re luna
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Cele 5 foto9rafll P•
care le publicăm alăturat
au fost luate chiar Tn
prima zi de filmare. ln
foto9rafll tTnt: Colea
Răutu, H. Slreteanu, Toma
Dlmltrlu, Leopoldina Bă
lănulă tl Victor Reben·
9luc.

horea
popescu

aI. i.va n
ghilia

Dacă llsăm la o parte aşa-numitele „remake"
- care reiau uneori scenarii cunoscute tn disnoi - filmul este un act de creaţie
unic, definitiv, nerepetabil. Pentru o singură dată
şi pentru un singur film se scrie scenariul, se tur·
neazl. se monteazl. Nepieritor prin durata pe·
liculei, filmul e pur „ocazional", tn sensul pe care
Goethe fi dldea cuvtntului, referindu-se la poezie.
Un film se naşte totdeauna dintr-o necesitate
(ctnd nu e aşa. e categoric prost). Dintr-o necesitate istoricL Acel faimos „avem ceva de spus",
de rezonanţi eminesciană, vine tocmai din nevoia
exprimării unei idei sau a unui complex de idei
ce se cer imperios reflectate tn artă.
E limpede, astfel, el un scenariu de film !şi
are izvorul lntr-o realitate ce-şi impune, tşi „strigi" necesitatea de a fi exprimată. În sensul acesta
- ş1 numai tn sensul acesta - scenariul de film e
com parabi I cu orice operă literară, în proză, tn
versuri sau dialogată. (În rest, scenariul de film
are un specific net, care-l diferenţiază ca gen.)
Întemeindu-ne astfel discuţia, scenaristul e
purtătorul fi elaboratorul problematicei pe care

tribuţii

A m scris cîndva un reportaj entuziast despre
studiourile de la Buftea. M-au im presionat condiţi il e tehnico-materiale men ite să producă apariţia
unei cinematograf ii înfloritoare. Cu un entuziasm
juvenil ş i cu o înţelegere poate cam grăbită a
lucrurilor, mi-am înch ipu it că se va produce un
adevărat miracol. Aşteptam, desigur, contribuţia
scriitorilor. Dar mulţi dintre ei au rămas în expectativă. Ei reprezentau o artă majoră, consolidată în
timp şi aşteptau să vadă în ce măsură noua apariţie
îi va putea ispiti . Apoi realitatea ne-a convins că
prestigiul cinematografiei nu poate fi afirmat decît
printr-o conjugare a forţelor scriitoriceşt i cu arta
regizorală. Primul dintre noi care a înţeles cu seriozitate şi pas iu ne noua sarcină care revine scriitorilor
epocii noastre a fost Titus Popovici, precum a devenit clar pentru foarte mulţi scriitori că un
scriitor receptiv la fenomenele contemporane nu
poate rămîne străin de o artă atît de populară
ş i atît de eficace. Căc i cinematografia ne oferă
o modalitate nouă de exprimare.
Pe ntru arta prozatorului ca atare, cinematografi a aduce foarte multe elemente noi. Filmul
fiind pr excelenţă o a rtă a sinteze i artistice, a

https://biblioteca-digitala.ro

tnsăşi

realitatea o oferi. Bineînţeles, scenaristul creator subiectiv - are un arc personal de afinide corespondenţi, are-i limitează alegerea
permiţtndu·i tn acelaşi timp sl-ş1 adtnceascl observaţia şi analiza.

tăţi,

ritmului, a unei riguroase construcţii dramatice, a
plasticităţii , a detaliului pregnant, cu mare forţă
de sugestie şi de asociaţie, poate impune direct
prozatorului, la masa de scris, toate aceste atr ibute, aducînd artei sale înnoiri, făcînd-o m~i receptivă faţă de contemporaneitate, mai dinamică, mai corespunzătoare cerinţelor cititorului
de azi .
Dar totul depinde de găsirea acelor fapte
care să-ţi dea posibilitatea unei profunde oglind iri
a vieţ ii. Iar scriitorul auteniic, izbit în viaţă de un
fapt , de o întîmpl are, de o poveste care poate avea,
pr in esenţa ei, capacitatea de a reflecta suflul
epocii noastre, trebuie să ofere stud ioului subiectul
respectiv. Există subiecte sau teme care, exprimate
pe ecran , pot da scriitorulu i satisfacţii mai mari
decît înfăţişarea lor în proză l Aşa cum există cărţi,
idei şi teme care tratate cinematografic nu se pot
ridica la nivelul artistic al rezolvării literare.
Un roman e ca o simfonie cu 2-3 teme
centrale. Pe cînd subiectu I cinematografic trebuie
să a ibă • o „coloană a infinitului" care să t i ndă
foarte sus, dar care nu poate merge în lături.
Deş i sînt ş i filme-frescă . C hiar şi acestea au însă o

Dar se naşte, firesc. o întrebare: este scenariul
o operă de sine stătătoare, suficientă ca expresie
de artă? Răspunsul, cred, e negativ. Scenariul
nu are viaţă proprie decît ca premisă sau, dacă
vreţ i, ca bază a filmului turnat pe peliculă. Publicat şi citit, scenariul nu poate avea dec!t o
valoare documentară sau de delectare pentru un
cerc restrtns de cunoscători. ln sensul acesta
scenaristul este primul schimb al unei ştafete,
pe care o preia regizorul şi pe care trebu ie să o
ducă plnă la sfîrşit. Regizorul e cel care taie
panglica la „sosire". Care e atunci rostul scenariului şi al scenaristului 1 În cuvinte puţine. iată-l,
„sd spund ceva" regizorului. pentru ca acesta, la
r1ndul său, să aibă „ceva de spus".
Se înţelege, cred, din cele spuse, că scenariul
are menirea să declanşeze şi să potenţeze întreaga
capacitate de expresie, de creaţie a regizorului .
Adică să dea regizorului, din plin, pos ibilitatea
să convertească imaginea conţinută în cuvinte,
lntr-o imagine nouă, calitativ alta, de esenţă
cinematografică.

ln acest scop, scenaristul şi regizorul au un
punct ferm de tntilnire (locul de preluare a şta
fetei I). Acest punct îl constituie un limbaj comun
(cinematografic), care trebuie să izvorască dintr-o modal itate comună de gtndire (tot cinematografică). Acest fel de gtndire e cu totul specific
şi ţine de alte coordonate stilistice declt literatura. Metafora literară e una (a cuvîntului cu
toată încărcătura lui figurată şi figurativă), iar
metafora cinematografică e alta (a imaginii, cu
poezia ei de unghiuri şi lumini).
Mă-ndoiesc că Ciuhrai sau de Sica ar putea
crea poezie 1n scris; dar ctt;; poezie au în filmele
lor! După cum mă-ndoiesc că Ejov sau Zavattini
sînt poeţi în sensul literar al cuvîntului. De aici
constatarea că poet. ln film. este regizorul. Scenaristul, în schimb, îl emulează, îl pune în condiţia
de creaţie.
Regizorul aşteaptă de la scenarist nu imagini
gata făcute, nici soluţii tehnice, nici figuri literare de stil. El aşteaptă, însă, idei. Idei cinematografice, care să-i declanşeze cu toată forţa gîndirea, fantezia, mijloacele de expres ie.

Scenariul: Alecu Ivan Ghilia. Regia: Horea
Popescu. Imaginea: Nicu Stan . Decoruri şi costume: arh. Liviu Popa. Sunetul : ing. Silviu Camil.
O producţie a Studioului „ Bucureşti", 1963.

acoperi tematica stud iou lui, ci de a crea ope re
prin care
că rcăt ura

această tem at ic ă
uma n ă,

Adevărata

noast re.

so c i a lă

să
şi

ca pete

toată

î n-

pol i ti că

a vre mii
ce rt itudine a re uşitei nu ţi- o

poate da decit intu irea ş i tratarea
a unei teme con temporan e şi implicit

profundă
naţional e ,

pe care i nves t iţia de talent, pasiune ş i spiri t
partinic poate să o acă u ·versa -valabilă. Proza
a ob , u succese "nse nate. Avem o
trad iţ e de ea ru care situează eatru ro înesc
noastră

idee centrală, concentrînd laptele pe o singură
verticală. ln Setea, de pildă , totul curge spre ac eeaşi
tulp i nă .

Medi i d iverse,

personaje

toate sînt raportate la problema

nume roase,

pămîntului .

Sce-

naristul a s imţit chiar nevoia s ă fixeze filmulu i alt
personaj principal decit roma nului -ţ ă ranul Mitru
Moţ.

Dac ă

scriitorilor li se cere ceva mai multă ininici Studioul „ Bu cu reşti" să nu dea dovadă
de îngu stime, să nu se m u l ţumească cu „su biectele"
confecţionat e de scenarişt ii - nescriitori.
Noi am
ajuns acu m la etapa cînd preocuparea es e nţi a lă
a cineaş t ilo r ş i s cenarişt i lor nu e numai de a
ţiativ ă ,

T imp de cîteva zile , linişt i tul muzeu sătesc de
şosea, transformat într-un adevărat platou , a
găzduit ech ipa de filmare condusă de regizorul

la

Horea Popescu, Proiectoare, blende, cabluri , instalaţii pentru sunet, aparate, printre care doar
tehnicienii filmului se descurcă cu repeziciune,
dornici să folosească la maximum puţinele minute
de „soare plin" din aceste zile atît de ploioase.
Pentru ca să întruchipeze figurile de ţărani ardelen i d intr-un sat colectivizat, au fost invitaţi să
dea probe fil mate actori consacraţi ai ecranulu i
romtnesc: Silvia Popovici , Ion Dichiseanu , Graţi-

printre cele mai in teresante şcoli din lu e. Revoa dovedit, prin numeroase concursur i de amatori, că ave m nu n umai acto ri prol u ţ ia cu ltu ra lă
fesioni ş ti,

ci

şi

numeroase alte ta le nte

actoriceşti

care pot fi fr uctificate î n film . În p lastică şi în muz ică avem o tradiţi e toarte bogată. Toate aceste
forţe t r ebuie coo rdonate. Ci nematografia nu se
poate .afi r ma limitîndu-se la fo rţele ex istente în
cadrul studioulu i.
Un reg izor care are ambiţia de a fac e un f' 1m mare
trebuie să fie conştient de t oate aceste rezervoare
imense. S ă fie co n şt i ent că în spate le lu · nu se aI ă
numai cîţiv a zeci de profesionişti ai cinematog:-afi e i, ci mi lioane de oame ni tal e ntaţi.

e1a Albini, Se ptimiu Sever şi actori tineri, care n-au
jucat încă în nici un fil m : Traian Stănescu, Rodica Popescu, Ste lian Cremenciuc. Alături de ei
au mai co curat actorii amatori Irina Bora - crainica e 1s1unilor pentru copii de la Televiziune,
~ st. Crişan, ing iner d in Tulcea, Cornel Zoter,
a;stru la Uzinele „Electronica" - ultimii doi,
a reaţi ai .recentului concurs al formaţii lor de
a atori. Acum, cînd Muzeul satului ş i -a recăpătat
niştea , pe ecranele sălilor de proiecţie de la
Buftea, probele sînt vizionate o dată, de două ori,
d e zece ori„. Munca grea de alegere a celor mai
bu ni actori pentru distribuţie se apropie de sfîrşit .

lva MIRCEA
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O ru9ă profundă, vibrantă, pllnă
de palo• o llner•I mame din fii.
mul Povestea anilor fn(lăcăraţi ,
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Doar frumoasă? Nu, dHI·
9ur, nu I D• ac•altă dată
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ÎN PREAJMA
DESCHIDERII
Se poate spune, fără teamă
de exagerare. că Festivalul de
la Moscova, cel mai tinăr din
fam ilia festivalurilor internaţi onale cinematografice, se numără de pe acum printre
cele mai populare.
La primul Festival internaţi onal al filmului care a avut
loc la Moscova în 1959 , au

•

pa[~ici~eaat ~:-~ed~~~i.ediţie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Festivalului de la Moscova,
în 1961, au part ici pat 55 de
ţări, precum şi
trei organizaţii internaţionale: 0.N .U.,
U.N.E.S.C.0. şi Fondul Naţi
unilor Unite pentru Copii.
Au fost proiectate 251 de
filme dintre care 82 în compe-

tiţ~e~istă

toate motivele să se
spere că al III-iea Festival cine·

~at~;'~~~fă~~:: ~n°~~~:a·i~~i:~

şi mai reprezentativ.
Ţările participante la com-

va fi

petiţie

pot trimite la Moscova,
la alegere, un lung metraj artistic sau un scurt met raj .

tat~ ~:Sti~f!i~~r J~ r~i:fi~~~~

atît ţările cu o industrie cinematografică dezvoltată, cit
şi ţările în care cinematografia se află abia la începuturi le sale.
juriul. care va cuprinde 15
c i neaşt i eminenţi, personali-

f

t
,asa '
rantă,

1me

plină

din fii.

şi nici mai puţin frumoasă decit
ele. Ş i totuşi faţa albă , încadrată de
un păr castaniu închis, ochii mari ,
migdalaţi, puţin visăt'lri, îi dădeau
Zinei o înfăţişare distinsă. O admiram pentru minunata armonie dintre înfăţişarea ei plăcută şi modestia
cu care adesea se „mîndrea". Curînd
aveam să admir şi deplina armonie
d int re aceeaş i modestie şi dezvălu
irea treptată a unor posibilităţi actoriceşti care au făcut-o cunoscută
într-un timp record.
ln anul li al Institutului de artă
cinematografică din Moscova primeşte primul rol de film: Nadejda
din scurt metrajul cu acelaşi titlu
realizat
de cunoscutul
regizor
Serghei Gherasimov, profesorul Zi-

Slnt lacrlmlle flerblntl al• tinerel
din fllmul Poemul mdrii.

Enl9matlca Mariana din fllmul
Cazacii, după romanul lui Tolltol.

Unul din princlpolele succeH ole
Ilnoldel: Natalia, din fllmul Pe
Donu l linişiit.

În întrebarea actriţei sovietice
Zinaida Kirienko nu e nici o notă
care să sugereze lipsa de modestie.
E pur şi simplu o manifestare a
bucuriei, declanşată de prima fotografie publicată pe coperta unei
reviste de film. O întrebare al cărei
răspuns îl ştia desigur, pozitiv. Pe
atunci, acum aproape 9 ani, Zinaida
era o studentă care nu se deosebea de
alte colege. Nu era nici mai frumoasă

naidei Kirienko. Nu este însă un
rol de mari proporţ ii şi nici unu l
care să dezvă l u i e temperame
aprins şi pos i bili tăţ il e mari de trăire
interioară ale actriţei. Succesul i-l
asigură , cîţiva an i mai tîrziu, rolul
Nataliei din filmul Pe Donul liniş
tit, încredinţat actriţei de către
acelaşi regizor. Trei serii realizate
în şase luni. Studiile la institut
continuă. Z ina e studentă în anul

Serghei Bondarciuk actor şi regizor,
despre Z inaida Kirienko în Soarta
n om s-a scr is mult. Marele premiu al Festivalului! Fireşte, o contribuţ i e la frumoasa reuşi tă a avut-o
şi tînăra i nterpretă a Irinei, soţia
lui Andrei Sokolov. Dar Zinaida
Kirienko rămîne în continuare modestă, în ciuda aprecierilor asupra
propriilor sale succese. Şi succese
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IV. O muncă asiduă, însoţ i tă de
dorinţa vie de a realiza un personaj
autentic. Şi rezultatul l „o adevă
rată cazacă din ţinutul
nostru",
spuneau localnicii despre Zinaida
creatoarea rolului Nataliei.
Am reîntîl nit-o, în anu I 1959,
la primul Festival internaţional al
filmului de la Moscova. lmi mărtu
risea că paralel cu activitatea în cinematografie munceşte şi la Teatrul
„A. S. Puşkin" din Moscova. Între timp
obţinuse alte cîteva succese impo rtante în teatru şi în fi Im. Cu cel
mai imp;ortant dintre ele - Soarta
unui om - avea să se prezinte în
fata juriului. Despre film, despre

a înregistrat multe, dacă avem în
vedere vîrsta actriţei. Natalia şi
Irina, apoi enigmatica Mariana din
filmul r eal izat după povestirea lui
Lev Tolstoi, Cazacii, rolul principal
d in filmul Coţofana hoaţd, apoi fata
de la restaurantul din Acolo departe. Un alt capitol reuşit: rolurile realizate în filmele Iuliei Solnţeva, du pă scenariile cunoscutului
regizor Aleksandr Dovjenko. Eroinele
interp retate de Zinaida Kirienko se
disting prin bogăţia sentimentelor,
complexitatea caracterulu i. La toate acestea se adaugă, în Poemul mării
ş i Povesteo anilor Tn(ldcdraţi, o mare
vibraţie lirică, patosul şi monumentalul concepţiei regizorale.

O cunosc pe Zinaida Kirienko ca
pe un om cu o mare sensibilitate.
Dar această sensibilitate e dublată
de o mare tenacitate ş i perseverenţă. Zina munceşte mult, foarte mult.
Succesele sale sînt într-adevăr acel
rezultat fericit al armoniei dintre
talent, muncă şi frumuseţe.

S. N
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culturale din d iferite ţări.
va decerna celor mai bune
filme Marele Premiu, trei
Premii de aur şi trei Prem ii
de argint, precum şi Premii
de argint pentru : cel mai
bun scenariu, cea mai bună
regie, fotografie, decor, interpretare fem i n ină şi masculină. Un alt juriu, compus
din 9 persoane, va decerna
Premiul de aur celui mai
bun scurt metraj şi Prem ii de
argint celor mai bune filme de
actualităţi, de
popularizare
ştiinţifică şi de animaţ ie.
Tn cursul celor două săptă
mtni cit va dura Festivalul,
cineaştii vor putea să se întîlnească, să discute pe larg
problemele majore ale cine·
matografului contemporan, să
viziteze studiouri, să vizioneze noile filme prezentate
în afara concursului, să ia
parte la excursii şi să cunoască Moscova .•
Participanţi i la Festival vor
putea să se familiarizeze cu
viaţa oamenilor sovietici, să
stabilească contacte personale
de afaceri cu cineaşti din diferite ţări, să facă un larg schimb
de experienţă.
Toate acestea vor contribui
din plin la realizarea nobilelor
obiective ale Festivalului, care se va desfăşura sub generoasa deviză: „Pentru uma-

nismul cinematografu lui, pe •
tru pace ş i priete ie 1 tre
popoarei"

•

La Casa C in eaşt ilor, z·a n 1
au început să fi e oaspe per·
manen ţi. Reprezentanţii marilor pub licaţii soviet ice, corespon denţii stră ini acred ·ta
în Capitala sov i etică von să
afle noutăţi des pre ce de-a
111-lea Festival internaţional
al filmului de la Moscova,
care se va desfăşura în luna
iulie.
Filmele artistice vor fi vizionate în marea sală a
Congreselor de la Krem lin.
Filmele documentare vor fi
prezentate în sala de s pectacole a Casei Cineaştilor.
Printre personalităţile care
vor face parte d in juriu se
numără cunoscutul
regizor
american Stanley Kramer, realizatorul filmelor Lanţul şi
Procesul maimuţelor, scenaristul Jan Kohaska din Cehoslovacia, cunoscutul documentarist Joris Yvens, regizorul
Andrei Thorndyke din R.D.G.
şi alţii.

Numeroşi

cineaşti,

actori, regizori şi producători
sînt invitaţi la Festival ca oaspeţi de onoare.

Al. STARK
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Deşi tn creaţia cinematografică
se pune un accent deosebit pe imaginea plast i că, cuvîntul îşi menţine
totuşi o funeţie primordială în transmiterea fondului de idei şi se ntimente. Modul în care vorbesc personajele
determină în mare măsură impres ia
pe care filmul o va lăsa. Spectatorul
receptează cu multă atenţie „textul"
şi, de aceea, preocupa rea scenarişti lor
- în primul rind - pentru consistenţa şi firescu/ dialogurilor trebuie să
se dovedească vie şi permanentă.
Există o fuziune deplină între toate
laturile unei compoziţii cinematografice şi stîngăciile ivite tn construirea
dialogului se răsfring şi în jocul actorilor ŞI în rezultatu/ finit al întregii
sinteze care e filmul.
Urmărind citeva din producţiile
recente ale Studioului "Bucureşti" care n-au răspuns decît în mică mă
sură exigenţelor publicului constatăm că facilitatea conflictului şi
palida conturare a eroilor sint determinate şi de absenţa unui text expresiv şi nuanţat. Cele citeva exemple
pe care le vom da ar putea f1, bineînţeles, suplimentate. ln multe secvenţe ale scenariu lui pentru filmul
Omul de lingă tine, Paul Everac a
neglijat dezinvolt rolul cuvîntului,
obligîndu-i pe interpreţi să pronunţe
multe replici fade, lipsite de substanţă . lată-i, spre exemplu , pe cei
doi protagonişti, Ticu şi Corina,
conversind în timpul primei lor plimbăr i nocturne : "Ticu Ai putea
să-mi spui l De ce nu vrei tu să te
măriţi cu mine? Corina De adevăratelea l Ticu Ai să ai un domeniu mare : cîţiva munţi, cîteva păduri,
cîteva sute de autocamioane şi un„.
Corina - Lasă-mă să dorm pină la
prînz." Tînăr u l inginer trebuia să
plece pe şantieru I unde Iucra, dar a
mai rămas cu fata i ub i t ă . lntr-o scenă
a filmului , îi s ugerează acest lucru :
„ Ticu - Vreau să-ţ1 fac un cadou .
Corina - Eşti foarte matinal. Tic u
(îi dă două bilete). Cor1na - Ce-s
astea! Ticu - Bilete le me le de automotor. E pr imul tren pe care-l sca p
în viaţă . Corina - De ce nu te-a1 gră
bit? Ticu - Ca să nu pierd unul
mai important" (adică pe Co r•na).
Des igur, este evidentă o grabă
nejustificată în alcătuirea d1a log.;idlor şi , de aici, apelul la locuri com~n e
şi platitudini supărătoare : "Ticu Nu te uita că s!nt beat, săraca de tine.
Numai tu nu eşti beată de nimic". Şi

i ată cum decurge o discuţie într-un
moment de mare tensiune: "Ticu Nu ştiu I Lucruri le astea nu se predică se trăiesc sau nu se t r ăiesc.
Corino - Şi crezi într-adevăr că numai un copil 1„. Ticu - Nu era el
esenţialul , deşi l-am dorit atît. El
însemna însă că aderi la viaţa de aiti„.
Corina - Mi s-a părut nepoetic„.
Ticu - Locul? Sau bărbatul?" Replicile sună forţat, fără încărcătură

afectivă.

lntr-o comedie muzicală-într-ade

văr întristătoare, cum s-a spus pe
bună dreptate (Vacanţd la mare ),

autorii încearcă să obţi nă efecte comice din jocuri sterile de cuvinte.
Discuţia între Stiţă, unul din studenţii veniţi la odihnă şi omul cu
afişele, e concludentă: „Un trio e
ceva foarte precis. lnseamnă trei.
Omul - Ştiţi că aveţi dreptate! Stiţă
- Pune trio Salvamari Omul - Păi
am pus„. Stiţă - Lasă ce-ai pus ş i
pune ce-am spus". ln acelaşi scop sî nt
fo losite - fără rezu ltatul scontatfonet ismele în vo rbirea un 1 personaj care pron unţ ă „c•u r pr: ză " ş
„ ciă ru - mîn a " pe ntru .sur pr ză" şt
,. săru - mî n a ". Stiţă Ş• pri et e nul să u
Stad ion poartă ş i co nvorbir i grave.
agitate sau „lirice". Cîteva mostre :
„Stiţă Am fost traşi pe sfoară '
Nu cîntă nici o fată l Stadion - Dar
cinel Stiţă - O placă de patefon .
Stadion - Ei, trăzni-le-ar l " Tinerii,
dansînd, discută cu partenerele :
„Stiţă Cele mai frumoase zile la
mare slnt nopţile. Anca - Şi la
munte nopţile sînt frumoase. Stiţă Nu se compară". „Stadion - Pentru
mine marea înseamnă totul. Irina Totuşi, munţi i au şi ei farmecul lor.
Stadion - Da, dar să nu uităm că
munţii au ieşit din mare". Nu tot ce
pare hazliu produce rea lmente amuzament, iar a compune ţesătura de
replici a unei comedii - inc lusiv a
uneia cinematografice - înseamnă a
mînui cuvîntul cu multă pondere şi
abilitate.
Se intîmplă uneori că scenariştii
caută cu predi·lecţie ticuri verbale,
dorind s ă „individualizeze" cu ajutoru I
for un personaj . Descoperim în
C nc1 oameni la drum (scenariul:
R. Cosaşu, G. Barta, N. Ţie) o asemenea int e nţi e (în cazul inginerului
Proda , ş e i•! şa nti eru l u i, foarte vag
schi ţat în sce n ari~). Prodon (vorbind
!n împre jur ă ri d if e ri te) - „Dacd tmi

perm i teţi, vă invit pe şant i er" . ..lmi
perm it să vă atrag atenţia că aici
sîntem cu totul şi cu totul la început".
„Şi dacă m1 se permite, pot să vă
asigur că totul o să meargă mai repede" . Preferinţa pentru un anumit
verb va su plini oare sărăcia datelor
caracterologice ale personajului l ln
acelaşi film mai există un moment
care se impune atenţiei prin inutilitatea lui şi lipsa de logică artistică.
Ionescu - unul din protagonişti se întoarce acasă cu un prieten, Ion.
Soţia sa lipseşte . Ionescu e îngrijorat, ştiind-o suferindă. „Ionescu Ioana! Ioana ! Ioana (apare) - Bine
aţi venit I Ionescu Ioano, unde ai
fost ? Ce-i cu tine l Ioana - Bine.
Am fost la croitoreasă". (Aici, după
o clipă de presupus dramatism, personajele ajung - aş putea zice -la
banalul schimb de replici: - Ce faci
dragă? Bine mersi I) .
ln film , ca şi ln teatru , e necesară
o mare avar iţi e î n sc r ierea te xtului.
Cuvinte le aruncate fa intim plare joacă a uto r·lor este
eprevlzute . Aşa
cum spuneam ş i ma• s us, l egătura înt re componente le filmului e foarte
strinsă , un episod introdus nemotivat
tn econom ia scenariului va cu prinde
d ialoguri fără miez. ln Vara romanti că (scenariul: Octav Pancu-laşi),
asemenea prilejuri se ivesc mereu.
T'năru l Andrei trece şi observă un
muncitor cocoţat pe o scară. „Andrei
- Ce Iaci acolo sus, nea Griguţă l
G r1 guţd - Nimic . Jos am fost toată
v i aţa. M-am săturat şi mi -am zis să
văd cu m o fi şi sus". Acelaşi Andrei
se intll neşte cu fata de care e îndră
gostit. „Ioana - Tu ai mtncatl Andrei - Dacă azi e vineri, da. Ioana
- Nu e vineri. E duminică. Andrei
- Zău? Asta înseamnă.„ Ioana Că n-ai mlncat de două zilei Andrei
- Nu. Asta înseamnă că miine e luni.
Habar n-am de ce, dar tmi place,
cînd încep o treabă , s-o încep de
luni„. Poate-i naiv. dar mi se pare că
tot ce începe luni se sfîrşeşte cu
bine„. Ioana - Bine ar fi. „"
Desfăşurarea ritmată (una d in condiţiile unui film bun) este împi ed icată - intre altele - şi de ba last ul
lexical cu care un 1J scenar i şt i îş i încarcă filmele. Cit de just i f i cată est e
pretenţia ca, tn film , să se vorbească
ca după cel mai ridicat tarif t e lefonic I Finisarea atentă a textului d ialogat part i cipă considerabil la izbinda
creaţi e i. Prod u c ţii rece nte , ca Pa rtea
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FILM
to de vină (scen.a riul: Fr. Munteanu,
P. Sălcudeanu) ş 1 în specia I Lupeni 29
(scenariul N. Ţie , E. Mandric, M. Dră
gan), au constituit exemple elocvente .
Remarca se poate extinde şi filmului A fost prietenul meu (scenariul:
O. Carabăţ , M. Mohor) asu pra căruia
vreau să insist. Filmul n-a fost lipsit
întru totul de deficienţe, dar, din
punct de vedere al textului, s-ar putea
releva anumite pasaje scrise ingenios.
Bunăoară, o secvenţă subliniază o dată în plus - glacialitatea raporturilor dintre clovnul Petrino şi
fiul său, micuţul Ion. „Petrino Asta-i camera ta. E frumoasă? Ion Oa, tată, Petrino - Biblioteca-ţi place l
Ion (nu răspunde) . Petrino - La chenzină cumpărăm un alt covor. Ăsta
nu-i pentru noi. Ion - Bine, tată.
Petrino - O să te simţi bine aici,
nu-i aşa? Ion - Nu". Dialogurile sînt
înlănţuite gradat şi răspund imperat ivului dramatic al momentului
respectiv. Aceeaşi observaţie se poate
emite şi urmărind secvenţa înfruntă
rii dintre Petrino şi bătrinul Matei.
„Petrino - Ion e copilul meu . Eu
răspund pentru el . Matei - Răspunzi
prost. Petrino - la-ţi luneta şi pleacă .
Matei - Nu-i a mea, e a lui. Petrino
- A lui Ion? Matei - Da, a lui Ion.
Petrino - l-ai cumpărat-o dumneata?
Matei - Şi-a făcut rost. li trebuia.
Petrino - Şi mie de ce nu mi-a spus
nimic? Matei - Glndeşte-te la asta".
Replica în film - ca şi în teatru nu trebuie vitregită de „subtext",
de bogăţie interioară şi A fost prietenul meu dispune -în acest sens - de
o partitură izbutită. lncă un exemplu
- o scurtă scenă dintre Tudor şi Ana,
în care schimbul aparent obişnuit
de replici evidenţiază sugestiv fră
mlntările sufleteşti ale celor două
personaje: „ Ano - Eşti îngîndurat.
Ce-i cu tine? Tudor - Slntem lîngă o
gară. Aici oamenii se despart. Ana
Nu- i adevărat . Aici se întîlnesc cei
care vin de departe".
Desigur, o problemă atît de importantă cum este aceea a dialogului
în film necesită comentarii amănun
ţite şi o discuţie pe marginea ei cred
că ar fi binevenită. Virtuţile cuvîntului merită să capete strălucire şi în
textele destinate ecranului. Şi într-un scenariu se cuvine depistat
„dramul de uraniu" din „tona de
minereu verbal" .
Mihai BOTEZ

LILIANA TOMESCU
şi TUDOREL POPA

Î ntîlnirea cu Liliana Tomescu şi
Tudorei Popa a început sub egida
fulgerelor„. şi a tunetelor. A fost o
întîlnire cu totul amicală. Nu e vorba
de o imagine: la sosirea oaspeţilor
noştri, o ploaie primăvăratică şi-a
risipit cu dărnicie argintul peste
arborii bulevardului, iar neonul fulgerelor vibra peste acoperişuri.
Nici Liliana nu e tipul „vedetei",
împodobită cu
gesturi totdeauna
11

diafane" ori cu surîsuri mecanice,

mai lesne de schimbat decît

mănuşile,

„misterioasă"

şi
inabordabilă .
Nu,
ea ne-a salutat cu atîta naturaleţe .
incit am fost tentaţi o clipă s-o socotim gazdă şi să renunţăm să-i mai
punem întrebările cuvenite. Ne-a
prevenit că-i e „teamă" de fotograf,
că în poze nu iese frumoasă. „ Vedeţi
ce urîtă sînt ?" părea că spune exact
în clipele în care era , cu adevărat, cuceritoare.
Dar să începem cu Tudorei Popa:
- În ce filme aţi jucat?
T.P.: Mitrea Cocor, Viaţa învinge,
Nepoţii gornistului, Răsare soarele,
Popescu 10 ln control , Ciulinii Bără
ganului, O poveste ca-n basme, S-a
furat o bombă şi. .. Cerul n-are gratii.
- Iar în Paşi spre lună faceţi concurenţă ... actriţelor.
T. P.: Da, interpretez rolul unei. ..

vrăjitoare.

- În care din aceste filme aţi
avut rolu I principal?
T.P.: În nici unul. Or, poate, în
Popescu 10.„
E rîndul Lilianei Tomescu :
L.T.: Pe răspunderea mea, Ilie
tn luna de miere, Nu vreau să mă-n
sor, Porto-Franco şi S-a furat o bombă.
- În care din aceste filme aţi
· avut rolu I principal?
L.T.: În Pe răspunderea mea şi

in
vi z it a
la

Ilie„ . în măsura în care se poate spune
că în aceste fi Ime au existat eroi princi pal i...
După cum se vede, atit Li Iiana Tomesc u cit şi Tudorei Popa au apărut
în destul de multe filme, desfăşurind
în ace laşi timp o prodigioasă activitate ca actori de teatru. Că n-au fost
solicitaţi pentru roluri principale e
un lucru pe cit de inexplicabil, pe
atît de regretabil. Aceşti actori care
au dat strălucirea unor roluri episodice îşi aşteaptă încă regizorul. Pentru Li Iiana a face fi Im nu e, între
stagiuni de teatru, un divertisment
estival.
L.T.: Nu consi der că pentru interpretul de teatru, filmul este numai o
imediată posibilitate de verificare a
mijloacelor de e xprimare. ln teatru ,
o carieră întreagă „ nu te vezi", nu-ţi
poţi da seama cu precizie care anume
procedee „te prind" mai bine, te
regăseşt i numai în pr ivirile spectatorilor, te verifici numai potrivit
reacţi i lor lor (ş i ele, contradictorii
adesea) . Filmul iţi oferă această
ogl i ndă i med i ată, implicind capacităţ i de cunoaştere ş i de autodefin ire
mai mari. ReacţJ le actorulu i. în r u
perfeqionarea măestr i e · sa " sin
mult grăbite. Dar ar f un act de
neiertat egoism pentru actoru l de
teatru să se folosească de film numai
pentru a experimenta pentru sine ,
transformînd platoul de filmare într-o
anticameră , o cul i să miraculoasă a
scenei . Nu, filmului trebuie să i te
dăru i, aparatul de filmat iţi cere o
trăire emoţională nouă, cu totul
complexă şi poate mai apropiată de
imaginile vieţii.
T. P.: Datorită capacităţilor tehnice
deosebite , filmul îl situează pe actor
într-un cadru infinit mai larg ; unui

proces imperios de interioriza~e
trebuie să- i asociezi posibilităţi de
exteriorizare deosebite. Pentru mine
filmul reclamă o sensibilizare absolută. Fără a mă aventura să dau defin i ţii, formule„.
- „.deşi este cunoscută pasiunea
dv. pentru matematică„.
T.P. : Socotesc că filmul este , în
esenţă , o nuanţare a nuanţei. Şi
pentru asta, e necesar să te depăşeşti
cont inuu, să investighezi cu fervoare
noul. Un asemenea artist care iubeş
te, organic. noul este„.
L.T.: .„ Gopo. Îngăd uiţi-mi să
spun cîteva cuvinte despre acest

regizor. E o fericire să lucrezi sub
îndrumarea unui asemenea om; după
mine el reprezintă tipul ideal de om
de artă. E un regizor corn plet. Are
o viziune complexă asupra rea lităţii,
stăpîneşte la perfecţie - ca tehnică
minunata meserie care e filmul şi
e un artist plastic deosebit de original. Îşi urmăreşte cu o consecvenţă
rară ideile şi nu e ingimfat ori sîciitor. Dacă nu l-ai cunoaşte, nimerind
din lntîmplare pe platou, l-a i socoti
vreun maşinist ori interpret timid.
Şi totuşi, fiecare „milimetru" de film
poartă
pecetea personalităţii lui.
T. P.: Gopo este e xigent „ .

L.T.: .„dar faţă de el însuşi, în
primul rînd.
- Spuneţi-ne, tov. Popa, ce rol
ţi-ai dori?
T.P.: Am mai spus că de multe
ori, atunci cind se fac distribuţ ii le
unor filme, regizorii îi judecă simplist pe actori, încredinţîndu-le acelaşi gen de roluri. Eu, sînt preferat
totdeauna pentru roluri negative .
Dar m-am săturat să fiu „rău",
„ticălos", „viclean", vreau să dau viaţă
unui personaj pozitiv, un om al
epocii. Un om activ, dovedind forţă
sufletească, în stare să-l convingă
pe spectator. Filmul fiind o artă
activă, de un mare dinamism, nu te
poţi
mulţumi să compui un rol,
cu minimum de mijloace, bazîndu-te
pe citeva date exterioare şi pe cele
citeva „poante" abil distribuite pe
peliculă.

- Dar în materie de comedie?
T. P.: Vreau o comedie de un haz
real, care să-l bage „sub scaun" pe
spectator, să-l antreneze!
Interesant! Liliana Tomescu, care
a interpretat, pe scenă, o întreagă
galerie de personaje în texte clasice,
„d e epocă" (Shaw, Cehov, Dostoievski etc.) cind e vorba de film îşi doreşte, cu exclusivitate, roluri contemporane.
L.T. : Nu -mi plac filmele„de epocă".
Au un inerent caracter artificios, de
reconstituire

primitivă

a unor scene

de viaţă. Nu, hotărit nu, nu vreau
filme „de epocă".
- Preferaţi filme moderne, care
să

facă.„

epocă.

L.T.: Da. Filme în care să izbutesc
comunic emoţii, capabile să reflecte transformări sufleteşti autentice.
să

*

Ploaia contenise. În încăpere plutea
fumul ţigării şi aburul ploii„.
- Să facem un schimb, d umneavoastră ne-aţi dat un interviu. Noi
vă oferim ultimul număr al revistei
noastre.
L.T . : Ce să vă urez? Vă urez mulţi
cititori şi eternul „N-aveţi o revistă-n
plus?" Să fie coadă la chioşcuri„.
- .„ca la film e le în care veţi juca
voi!

GHEORGHE TO MOZ EI

25
https://biblioteca-digitala.ro

bunuel

este un nume
care s-a păstrat
de peste trei
decen ii mereu în avangarda cinematografiei mondiale. ln 1930 ,
Virsta de au r a fost socotită de
autorităţil e ffanceze o producţie care
şochează morala publică. ln 1960,
Vir i diana , du pă ce stîrnise o furtună de aplauze la Cannes , cunoştea
i nter-d i cţ i a cenzurei franchiste .
Foarte m ulţi cineaşti cred în
Bunuel, îl co n s i deră un ul di n ce i „zece
mari", îi con sacră stud ii şi că rţi. A l ţii, îi
c o ntes tă ori ce
u m b r ă de tale nt ,
11 decla ră „ pueril", „r ud imentar",
„greoi" ş .a . m.d . La a ceas t ă d i s p ută
v i olentă contribu ie ş i natura ciudată a creaţ i e i lu i Bunuel. În cinematografie , el a veni t d irect din
cercurile su prarealiste aducînd pe
ecran gustul lor pentru ex plorarea
i nconştientulu i omenesc ca şi pentru scandal. (Prime le sale fi lme :
Ctinele andaluz şi Vtrsta de aur le-a
lucrat împreun ă cu Salvador Dali}.
A trecut apoi, pe neaşteptate , la
un realism crud , neiertăto r, dind
cu Las Hurdes (Pămtntu ri fără pline) 1932, documentarul poate cel
mai teribil asupra mizeriei po porulu i spaniol şi prefaţa tragediei care
avea să se desfăşoare numai peste
cîţ i va ani în patria lui . O per i oadă
de relativă sterilitate în Statele
Unite, unde s-a refugiat d upă instaurarea d ictaturii franchi ste, l-a
scos pentru o bună bucată de
vreme d in atenţia publi cului, ca
să-l aducă din nou în centrul ei, o
dată cu stabilirea în Mexi c şi naş
terea unor filme ca Los Olvidados
(Uitaţ ii) (1949) , Tnălţarea la ce r
(1951 ), E.I (1952) , Naza ri n (1958) ,
Virid iana (1960), lngerul exterminat or (1962) . Acestea co nj ugă observaţ i a real i st-crit i că ascu ţ ită cu aluz ii le simbo li ce şi cu detal iil e o bsesive
de ordinu l impul surilor incon ştiente ,
stîrnind atîtea comentarii contradictorii fii ndcă merg
oa recum
împotriva curentului dominant as t ăzi
în cinematografia oc c i denta lă . Bunue l
are o poziţie an t il i teraturi zantă în
arta lui . El lucrează excl usiv cu
i magini ş i d i spre ţ uieşte tentativele
de a face în film analiză ps i hol ogi că ,
descompunere infinitezimală a sent imentelor, căutare a ultimelor lor
nuanţe imperceptibile, prin aşezarea
gesturilor, m i şcărilor feţei sau obiecte lor sub microscop. Dar dincolo
de toate acestea, creaţi a lui Bunuel
întreţ i ne atîtea op inii opuse asupra
e i ş i prin faptul că e foarte i negală.
Ea cuprinde numeroase filme pur
comerc iale . pe care autorul Vl rstei
de au r, a con si mţit să le semneze ,
l ăsî ndu-le î nsă pe seama as isten ţ ilor,
mu l ţum i ndu -s e doar să apară din
cînd în cînd pe platouri şi să dea
cite va sfat uri. Aşa au fost realizate
un şir de melocomed ii ( Dan Quentin
ş i Amargaa , La Hija de Ju an Simon ,
Gran (as ino) sa u me lodra me (Aceasta se n u meşte Auro ra, Feb ra
creşte la E.I Paa ) insipide. Pub li cul
nostru a avut ocazia s ă cunoască o
mostră a acestu i t i p de fil me, Riul
şi moartea , în care în st il Bunue l
erau doar ceremon ia fun e b r ă a
purt ă r i i ucisului într-o u lt i mă vizită la casa asasinului său ş i cadr ul de
la început, cînd la nuntă e peze n tată
pentru o clipă strania păp uşă mexi cană cu figură de hlrcă. Dar spectatori i din Reminia au fost p uş i ş i
în faţa altui exemplu: Fe cioa ro.
Deş i nici nu suferă comparaţ i e , d upă
p ă rerea mea, cu Los Olvidados sau
Vi r i diana, totuşi acesta e un film
caracteri st ic ş i poate da spectatoru lui
o idee, dacă nu integrală , măcar
parţ i a lă asupra artei
reg izorului.
Ce p oart ă amprenta lui Bunuel
în cinematografi a mond i ală l lntîi o
încredere în obiectivul aparatului
de filmat , ca într-un och i omenesc
înzestrat cu puteri superioare de
pătrundere a rea li t ăţii. Un ochi care
vede ceea ce nu i zbuteşte să vadă
och iul ob i şnuiţ. Un ochi omenesc

însă, adică nu atît cu virtuţi deosebite
fizice, cit intelectuale. La Bunuel, o
însemnătate excepţională o capătă
selecţia detali ilor din realitate în
funcţie de valoarea lor revelatorie.
Imaginile capătă astfel o funcţie deosebită, expresivă. Ele sînt tablouri
roentgenizate de v i aţă, dacă se poate
spune astfel. Bunuel urmăreşte cu
lndărătnicie o demitizare a realităţii. El vrea să arate 1.ucrurile parcă
sfîşiindu-le carnea, făcînd să apară
la vedere nervi i, vinele, muşchii.
Toate filmele lui mari sînt bătălii
cu prejudecăţi le milenare omeneşti
şi în primul rind cu prejudecăţile
religioase. Nim ic nu-i trezeşte o
mai cumplită minie creatorului Yiridianei ca spiritualismul creştin,
sub forma lui into l erantă, bigotă a
catolicismului. lncă din Ctine/e andaluz, pentru a-şi material iza dori nţa, eroul acestei pelicule trebuia să
înfrîngă un enorm lest care-l ţinea
ţintuit pe loc: nişte preoţi în sutană, înt i nş i pe jos, legaţi laolaltă cu
imense dale de pavaj. Nazarin ca
ş i Viridiana prezintă efectele jalnice ale aplicării tnvăţăturilor rel igioase. Un t!năr preot cu purtări
de sfînt provoacă în jurul său numai
catastrofe şi sfîrşeşte la închisoare ,
acuzat de nenumărate crime. Dragostea oamenilor o cîştigă doar
atunci cînd e luat drept exact contrariul a ceea ce e . Caritatea creştin ă
o împinge şi pe Viridiana la o experienţă umană dezastruoasă. În Fecioara preotul ob ţi ne iertarea negrului urmărit. Dar „înfrăţ irea" pe
care reuşeşte să o reali zeze e clă
dită pe o dezgustătoare conjuga re
de ipocrizii. Preotul îl descurajeaz ă
pe unul d in urmăritorii negrul ui ,
nu convingîndu-1 de neomenia purtării lu i, ci şantajîndu-1. Pe de altă
parte albul , care ajunge plnă la
urmă la sentimente mai umane, îş i
stăpîneşte
pornirile sălbatice de
teamă ca nu cumva să fie denun ţ at
că a cor u pt o m i n o r ă . „ Pacifica rea"
e r ezultatul acestei gen e ra le minciuni.
Bunue l e xa ltă în fil mele lui
porni r ile omeneşti natu r ale ş i în primul
rînd dragostea. Ce rămîn e neîntinat
în Feci oa ro e instin ctul erotic care
se t rezeşte în această fată nub ilă şi
aproape sălbat ic ă. Figura negru lu i
e restab i l i tă în adevăratele ei dimens iuni printr-o polemică înfl ă
cărată cu prejude c ăţ i le rasiale, tot
într-o ordine naturală. Pe insula
pustie oamen ii rămîn să se măsoare
între ei prin însuşirile lor proprii
şi nu prin ceea ce le î mprumută
ordinea fals ificatoare a c i vilizaţ i ei
burgheze. Negrul se vădeşte supe-.
rior albilor care-l dispreţuiesc : e
frumos, vînjos, îndrăzneţ. harnic,
plin de demnitate, posedă ingenuitatea cuceritoare a copiilor şi fiinţelor fruste, Iucru care se vede mai
ales în gustul lui pentru muz i că ,
în felul cum trăieşte bucuria ritmului.
La Bunuel scrutarea real i tăţii cu
puterea de pătrundere a razelor X
ur măreşte să dezvăluie limpede, de-

monstrativ chiar, cum

funcţionează

în t oate împrejurări le e x istenţei
determi nismul economico-social. Cineva făcea remarca inteligentă că
pr incipa la preocupare a eroilor regizorului spanio l este hrana zilnică.
Aceasta nu e o p ro b l emă , rezolvată
în lumea bazată pe ex pl oata re , Bunue l a insistat asu pra faptulu i în
Las H urdes ş i a revenit mereu s ub
d iferite forme la e l. Filme le sa le se
t ra ns formă astfe l în viole nte rec hi zit or ii ale societăţ ii burgheze, d in
v i aţa căre ia regizorul desprinde de
prefer i nţă paginile cele mai atroce.
Los Olvi dados arată cum întîm plări
de coş mar nu sînt decît realitatea de
toate zi lele a cartierelor sărace din
Mexi co City: criminal itatea infant i lă, subl i niază Bunuel cu linii groase, e rezultatul unui mod de trai.
Mizeria îl ticăloşeşte pe om şi ai c i
pre c izează creatorul scenelor înfia-

rătoare d in Los Olvidados (maltratarea or bul ui de către copii i vagabonzi, ajutorul dat de frate la siluirea proprie i sale surori etc.) sau
a tablou lui goyesc d in Viri diana
(ospăţ u l cerşetor il or) nu trebu ie
să ne face m nici o iluzie. De unde
v i o l e nţa regizorului , caracterul dinamitard al cadrelor sale.
lndărăt ul unor situaţii înfăţişate
cu o cruzime c!teodată naturalistă ,
se aprind treptat mari simboluri
e locve nte . Lumea copiilor delincven ţi din Los Olvidados e infernul
pe pămînt, şancrul oribil al man;lui
oraş modern capitalist. ln finalul
filmulu i cadavrul tînărului erou se
rostogoleşte împreună cu gunoaiele
în rîpa de la marginea strălucitoru
lui Mexico-City. Vi ri d iana devine
simbolul Spaniei, transformată de
Franco în „cucernicul" stat catolic.
Secvenţele în care cerşetori i recită Angelus-ul ş i în repl i că mun citori i răstoarn ă roaba cu nisi p, taie
scîndurile cu fier ăstră ul , am estec ă
mortarul , alcătuies c un adevărat imn
înfocat de libertate st r igat îm potriva
opresiun ii fas ci ste în haine le Inchi ziţi ei med ievale. Tot fi lmul face o
teri fiantă descriere i ndirectă a ţării
sufocate de obscurantism şi bigotism , prăbuş i tă într-o pruderie bo lnăvi c i oas ă ş i deza r mată în faţa abuzurilor. Totul apare vetust, ş u b red ,
ros pe d in ă u ntru de vi ţii in fa mant e.
Şi s ub oc hii copili ţe i care , nepăsă
toare , învîrte coarda, cu frînghia
căre i a s-a spînzurat un om, arderea
crucifixului ş i a cunun ii de spini,
devine, o chemare directă la răz
vr ătire. Dacă Franco a crezut că- l
va cîştiga pe Bunuel , dindu-i voie s ă
se întoarcă după atiţia ani în patrie
şi s ă toarne Vi r i d iano, după ce a
văzut filmul a şt i ut de ce l-a interzis.

Ov. S. CROHMĂLMICEANU
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© Soare

şi umbrii 1-a adu1
re9lzarulul Vllcea11av 6
premii lnter11atlonala.

. (l) Bunuel primind
.St•aua de cristal".
@C.adru din fllmul
Fecioara de Bunuel.
@ lun11el dind Indicaţii actorilor din
filmul Fecioaro.

@----® Da data acea.ta,
ca actor, li vom vad- pe
Ranghel VTleaanov Tmpr•·
ună cu 11.tra Guteva fn
comedia O poveste de necrezut.

A re 32 d e ani , păr ul blon-d , faţa
e îmbrăcat cu oarecare
nu
este însă o poz ă boemă, ci pare a
face parte din fiinţa sa. Dacă o
să- i ce re ţi exp li caţii, o să vă răs
pundă : „Sint un bă i at de la ţară
şi aşa voi rămine toată v· aţa ."
Vîlceanov este într-adevăr născut
„ pe cimp", în satul Krivina. regiu ea
Sofia. A d eve nit apoi munc· or
la o întreprind e r e de pi e l ăr e e le "
la o şcoa lă tehn ică, t e hnic·a în r-o
fa b rică cind , deodată, s-a prezentat („ nu ştiu exact cum" - spune
e l) la Acade mia teatra l ă.
Talentul lui Ra nghel VTlceanov ca
reg izor de cinema s-a afirm at încă
de la primul său fi lm Voci ln ins ul/I
( 1958), realizat într-un stil artist ic limpede şi original. Un fapt caracteristic în l egătură cu ritmul
!n care l ucrează Vîlceanov: Voci
ln insu l/I a fost turnat n u mai Tn
patruzeci de zil e, pe insul a Sflnta
Anastas ia d in Marea Neagr ă.
Prim ul film i-a adus reg izoru lui
ş i o prieten ie creatoare de mare
valoare : este vorba de poetul , scriitorul . dramaturgul şi scenaristul
Valeri Petrov, care va deveni colaboratorul său permanent. Cu greu
comună,

ne g lijenţă. Această "neg lij e nţ ă"

se poate găs i tn cine matografia bui·
gară o asemenea simbioză feric i tă ;
anal iza psiholog i că fină , 'Sp iritul li ric
al lui Valeri Petrov ş i ta lentul înflăcărat , vigu ros a l lui Ra nghe l Vll ceanov. O c o m bin a ţie gre u de crezut . care a d us c u toate acestea la
bune rezultate : filmele Pri a lecţje şi

Soare

şi

umbrii.

Ultimul film al cupluloi
lceanovPetrov, Soare ş ' u brii, a l ăsat fru oa.se a 1 • · spectatonlor romîni.
ute sP e mai mult d ecit ceea
ce a scris presa romînă Tn co loanele
ei. o adă ga doar c ă un asemenea
poem fl ric despre dragoste, viaţă
şi moarte a fost foarte greu de realizat, d in cauza formei literare
deosebite a scenariulu i, a locului
şi
timpului de acţiune limitat.
Dar pe platoul de filmare talentul
a învins încă o dată scepticismul.
E drept, Soare ş i u mb ră a produs
regizor ului mulţi nervi ş i ezitări,
no pţi nedor mite , dar a devenit unul
d int r e ce le mai frumoase filme bulgare.
Am intim că filmele lui vtlceanov
(şi el personal) au fost des premiate.
Voci ln insulă i-a adus regizorului un
premiu la cel de-al X-lea Festival
al muncitorilor din Cehoslovacia, iar
Soare şi umbră are pînă acum peste
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şase pr e mii: medalia juriului celui
d e-a l XIII-iea Festival de la KarlovyVa ry, premiul Fipresci, premiul
. Ce l mai promiţător tînăr talent"
d e la Fest ivalul din San Francisco
(1 962), pPecum şi trei premii la
cel de-al II-iea Festival naţional de
la Varna: pentru. regie, scenariu şi
muzică.

Ranghel V!lceanov nu este numai
regizor, ci şi un actor bun. După
cîteva apariţii în film, susţine !n prezent rolul principal al ziaristului
Zarkov, !n ultima comedie cinematografică a lu i Vladimir lancev O
lntlmplare extraordinară.
Cine poate să prevadă planurile
unei personal ităţi creatoare atît de
complexe? Dacă am lua tn considerare ceea ce ne-a spus Ran~hel
acum ciţiva an i, ar trebui s~ presupunem că este pe cale să realizeze
mai întîi un scenariu cu subiect din
lumea satelor (în care să-şi descrie
tinereţea petrecută !n satul coope-„
rativizat de astăzi), şi apoi să povestească cinematografic viaţa zilnică
a unui mare oraş. Pe de altă parte
am aflat că Valeri Petrov a scris un
nu cumva îl va
nou scenariu realiza tot Rang hei l
Ivan STOIANOVICI

PREMIILE LA
CANNES
MARELE PREMIU „LA PALME D'OR":
LEOPARDUL (Italia) în regla lui Luchino
Vlsconti, după romanul lui Gluseppe Tomasi
de Lampedusa; adaptare: Cecchi d' Ami·
co, Pasquale festa Campanile, Enrico Medloll, Masslmo Franclosa, Luchlno Vlsconti;
Imaginea: Gluseppe Rotunno; muzica: Nino
Rota; interpret!: Burt Lancaster, Claudia
Cardinale, Alain Delon, Paolo Stoppa, Ri·
na Morelli, Leslie Franch şi Ser9e Reg9lani.

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI:
HARAKIRI (Japonia) în regla lui Masaki
Kobayashi ti A FOST ODATĂ O PISICĂ
(R. S. Cehoslovacă) în regla lui VoJtech
)asny.

PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ
ADAPTARE CINEMATOGRAFICĂ:
CODIN (R. P. Romînă), în regla lui Henri
Col pi.

1 - REPUBLICA POPULARĂ UNGARĂ A PREZENTAT LA FESTIVAL FILMUL
O
STRAD<I AŞA CUM
TREBUIE . IN FOTOGRAFIE CUNOSCUŢII
ACTORI MARGIT BARA ŞI
NIKLOS GABOJL

2 -0AMENl

FRĂ.\IIN-

f~ll c~ [Eos;j'A f N1~~·ifkE:

SANTE FlJ.~IE J>REZJrn'l'ATE ÎN CADl!l'L SĂl'
TĂ)l Î '.'III
INTE R:'.'1.\ŢION.\LE A CR ITlCll DE
C INE~lA , LA CANNES 196:!.
FILM CL LUI TESIIIGAllARA E ÎNCHINAT CR!N"CENEl LCPTE DINTRE MJ-

~mI1/g?,l\~1f1şŞJi ~~=
RE , PENTRU U.ECAPITAHE \ .\l!ŞCĂRll .\IU!\CITOREŞTI
JAPONEZE . FAC
DI'.'! ASASINAT O PROFEIt.::'.-<-i: DE C REIHNŢA

PREMIUL PENTRU
CEA MAI BUNĂ EVOCARE

RAZĂ LUMINOASĂ, O FANTEZIE
DE GRAŢIE ŞI POEZIE, ACESTEA AU FOST PRIMELE ECOURI ST!RNITE DE FILMUL CEHOSLOVAC A FOST
ODATA O PISICA PREZENTAT LA
CANNES 1963. FILMUL REGIZORULUI
VOJTECH JASNY A PRIMIT PREMIUL
SPECIAL AL JURIULUI ŞI UN PREMIU
PENTRU EFECTE SPECIALE.

3-0

PLINĂ

A UNEI EPOPEI REVOLUTIONARE :
TRAGEDIA OPTIMISTĂ (U.R.S.S.) în regia
lui Samson Samsonov.

PREMIUL GARY COOPER :

4 - MARELE PREMIU CAN'.'lES („LA
PALME D 'OR") A FOST DECERNAT
REMARCABILEI REALIZĂRI A REGIZORULUI ITALIAN LUCHINO VISCONTI , LEOP.4 RDUL . lN FOTOGRAFIE ALAIN DELON ŞI CLAUDIA CARDINALE,
INTERPREŢI AI FILMULUI, lNTR-UN
CADRU DIN LEOPARDUL.

TĂCER E $1 UMBRE (S.U.A.) în regia lui
Robert Aldrich şi YACHTING (Olanda) în
regla lui Hatum Hovlng.

PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ
INTERPRET ARE FEMININĂ:

5 - ALFRED HITCHCOCK „MAESTRUL
SUSPENS-ULUI", UNUL DIN REMARCABILII REALIZATORI DE FILME POLIŢISTE Al HOLLYWOOD-ULUI ŞI AC-

'fiM\f" 6bP~illDs1:f11NTNo~~~~R~f

Marina Vlady în filmul PATUL CONJUGAL
(Italia).

DE-AL XVI-LEA FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CANNES), POZEAZĂ
PENTRU REVISTA „CINEMA".

PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ
INTERPRET ARE MASCULINĂ:
Richard Harris în filmu l
(Anglia).

PREŢUL

UNUI OM

PREMIILE COMISIEI SUPERIOARE
TEHNICE FRANCEZE
CODIM (R. P. Romînă) , pentru ca lita tea
fotografiei t i Imaginea în color ; A FOST
ODATĂ O PISICA (R. S. Cehoslovacă)
pe ntru efecte speciale.

SCURT METRAJE
Marele Premiu: FLORI DE APĂ (Elvetla)
FASOLEA (Franţa).
Alte premii: APARTAMENTUL MEU (R.S.F.
Iugoslavia), DUMINICA (Italia) fi TU (R.P.

şi

Ungară).
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TOWNA lNTR-0 SCENA DIN
FILMUL ARTA DE A FI IUBIT PREZENTAT DE CINEMATOGRAFIA DIN R.P. POLONĂLA CEL DE-AL XVI-LEA
FESTIVAL DE LA CANNES.
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DOUA IMAGINI DIN
FILMUL PATUL CONJUGAL
PREZENTAT DE ITALIA. O
COMEDIE ABUNDlND DE UN
V.MOR GROS, DESPRE TRI-

RICHARD HARRIS A
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EPUIZANTA SA CĂSNICIE CU
O TlNARA DE 20 DE ANI.
MARINA VLADY (FOTOGRAFIA DIN STINGA) CREEAZĂ,
SUB MASCA UNEI INOCENŢE
RECI, PORTRETUL UNEI EVE
FEROCE. IURIUL I-A lNCUNUNAT CREAŢIA DIN ACEST
FILM CU PREMIUL PENTRU
CEA MAI BUNA INTERPRETARE FEMININA.

.MASCULINE PENTRU ROLUL SAU lN FILMUL PRETUL UNUI OM REALIZAT
bE REGIZORUL ENGLEZ
LINDSAY ANDERSON DOPA ROMANUL .O VIAŢA
SPORTIVA" DE DAVID STOREY.

LISTA MEMBRILOR JURIULUI CELUI DE-AL XVI-iea
FESTIVAL INTERNAJIONAL
AL FILMULUI DE LA CANNES:

LUNG METRAJE
Franţa

Armand Salacrou
prefedlntele Juriului
-

Franţa

Wllfrld Baumgartner -

Franţa

Jean de Baroncelll

-

Franţa

Fran~ols

-

Franţa

Robert Hosseln

-

Franţa

R. N. lurenev

-

U.R.S.S.

Kashiko Kawaklta
Rouben Mamoullan

-

Japonia
S.U.A.

Steven Pall os

-

Anglia

J.l. Rond I

-

Italia

Jacqueline Audry

lN AFARA
DE FOCUL NECRUŢĂTOR AL CRITICII
!O -

t_IAtf
P~i:
LICULUI , ABISURI
APROVOCAT DEMI·
SIAA6MEMBRI DIN
COMISIA DE SELECŢIONARE A FILMELOR PENTRU FESTIVALt:L DE LA
CANNES. 1N FOTOGRAFIA DL• STINGA 1:-IT ORORILE
COLETTE
$1
FR.~"CUE BERGi=;,
l."TERPRETELE
PRl."CIPALE.
1:-1TRC:-. "A DL. :'CE·
-'ELE .T•.UU• CARE
.Ul . "DA 1. - ACE 'T
FIL .

PR'f'fl

Chavane

SCURT METRAJE

11 - PREJaUL 11;Rll"LO L-A PIUlUT ŞI FILlfCL 1APO.ITZ BARA IRI,
RE...u.JZAT DE
GIZORUL &,:,_\JU
KOBAYASHI.

Robert Alia

-

Franţa

Henri Alekan

-

F r anţa

Karl Schedereit

-

R. F.G.

Ahmed Sefrioui

-

Maroc

Semih Tugrul

-

Turcia

TĂRILE PARTICIPANTE

CA

12 -

CE S-A lNTlMPLAT CU BABY JANE?
lATĂ lNTREBAREA LA CARE ŢIN SA
RAsPUNDA DOUA MARI ACTRIŢE ALE
FILMULUI AMERICAN, BETTE DAVIS ŞI
JOAN CRAWFORD . REVENIND DUPA O
LUNGĂ ABSENŢĂ PE ECRANE, BETTE
DAVIS CREEAZĂ lN ACEST FILM SCENE
DE O RARĂ VIOLENŢA. CELEBRA ACTRIŢA INTERPRETEAZĂ lN FILM ROLUL
UNUI .COPIL" M:INUNE DE 70 ANI. Şl
TOTUŞI , PARTICIPAREA CELOR DOUA
STELE DE PE FIRMAMENTUL DE ALTĂ
DATĂ AL CINEMATOGRAFIEI AMERICANE NU SALVEAZĂ POVESTEA PLINĂ DE
TENEBRE TRANSPUSĂ PE PELICULĂ DE
ROBERT ALDRICH. FILMUL N-A PRODUS
ASISTENŢEI LA FESTIVAL DEClT OROARE,
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M arcel Io îşi priveşte în oglindă timplele argintii şi surîde: „Nici un motiv de îngrijorare!" Sint cîteva fire, într-adevăr, dar au apărut
cu cinste. A Iăsat în urmă Lo do/ce vito şi Optjumătote (cu Federico Fellini), Noapteo lui Antonioni, Divorţ italian al lui Germi, Cronică de
familie cu Zurlini.
Lista de titluri poate fi încă lungă: Cronico
amanţilor săraci, Bigamul , Părinţi şi copii, Fetele
din Piaţo Spaniei, Medicul şi vraciul, Frumosul
Antonio, Zile de dragoste etc. Totuşi, Marcello,
cel care înainte de a deveni actor privea plin de
invidie afişele uri aşe cu chipurile vedetelor, detestă sincer publi citatea. Foarte rar vreun gazetar
amator de cancanuri şi picanterii poate arunca o
privire i nd i scretă în viaţa actorului.
„ Fiecare personaj încredinţat actorului trebuie
să dev i nă o fiinţă reală pe ecran- spunea Mastroianni într-un interviu . ..Nu e vorba de a intra
pur şi simplu în pielea sa, aşa cum i-a croit-o scrii torul, nici să înveţe dialogurile şi indicaţiile de
genul: faci cutare, faci cutare„. E imposibil,
insuficient, poate chiar inutil să încerci neapărat
transformarea înfăţişării strict fizice prin trucuri
ieftine de machiaj. Principala preocupare a actC-rului trebuie să fie aderarea maximă la psihologia
personajului, la trăirea lui interioară, indiferent
dacă este de admirat sau e detestabil."
Preocuparea aceasta presupune muncă îndelungat ă şi migăloasă, obligă la cultivarea permane n tă a acelui simţ indispensabil actorului: obse rvaţia. Ea cere acumularea a mii de amănunte
diverse de comportare şi capacitatea de însumare
a lor în trăsăturile specifice ale unui singur personaj. Ea presupune un fond de cultură multilaterală.

Cu romancierul Vasco Pratolini, Marcello Mastroianni s-a întîlnit de două ori în cariera sa. Întii

'e-

cu prilejul realizării filmului Cronica amanţilor
săraci, în 1954, şi anul trecut, cu prilejul filmului
Cronică de familie. Înainte de filmare, actorul a

o

petrecut multe zile în compania scriitorului, ascultîndu-1, vorbindu-i despre viaţa lui, despre tot
ce-i trecea prin minte, studiindu-i fiecare mişcare,
fiecare gest, fiecare reacţie, de la felul cum fuma,
cum păşea şi la modul cum lua un obiect, observîndu-i surîsul care înflorea aproape imperceptibil de
dte ori îşi evoca mama, demult dispărută. Toate
acestea, cu intenţia de a pătrunde cit mai profund în laboratorul intim de creaţie, în lumea
gîndirii celu i care i-a adus pe lume personajele.
În Cronică de familie. un adevărat manifest al dragostei fraterne, Marcello Mastroianni a obţinut un
strălucitor succes.
Modul acesta de a se apropia de

personaje

este la Marcello o metodă. La ultimul film Optjumătote , interpretînd rolul unui regizor năpăstuit
de cr iza s terilităţii artistice, actorul 1-a urmărit cu
obst i naţ i e pe Federico Fellini, realizatorul fil-

închipuind un personaj de extraordinară veridicitate, reuşind - se spune - una dintre marile
sale creaţii , alături de „Ferdinand Cefaltl", libidinosul şi decăzutul baron din Divorţ italian, ală
turi de „Marcello", reporterul lipsit de putinţa
de a se smulge dintr-o lume pe care o dispreţueşte
şi o urăşte, în La do/ce vita.
Un ziarist l-a întrebat : - „ E adevărat că personajele influenţează în mod definitiv actorul 1"
- „Da, la mine dai a răspuns Marcel Io. La
începutul carierei jucam mai ales personaje populare comice, şi în viaţă eram cam ca aceste personaje ... După ultimele roluri simt că am făcut un
serios pas înainte pe drumul clarificării interioare.
Cîteodată mă privesc în oglindă şi nu mă mai
recunosc."
Am auzit spectatori exclamînd: „Acesta e
Marce li o Mastroianni 1 De nerecunoscut I Cit se
poate transforma de la un personaj la altul I"
E omagiul adus unui remarcabil actor.

mului, 1-a disecat, l-a distilat, l-a copiat chiar,

Mircea MUREŞAN

.ŞI astfel, vi a la mea a în cep ut din nou la 40 de ani•, (Divorţ italian) • Fefe 1urîde slr~mb: î n cu rtnd Y~
scapa de consoarta.

Av î ndu-1 drept parte ner pe Vittoria de Slca
tn Bigamul.
•

VI-I ma l a mintiţi pe Marce llo din amuzanta
comedi e Medicu l ş i vraciul

lmpreun ă

cu Jeanne Moreau fi Bernhard Vicky tn fllmul
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Noaptea de Ânlonlon l.

Marginalii

timiforene ...
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cultura cinematografică1
Si
•
Cineamatorii timişoreni de la
clubul muncitoresc c.F.R. „16 Februarie 1933" (titulatura de „St udio
cinematografic" ni se pare pretenţioasă, de aceea rămînem la denumirea, mai potrivită, de cineclub)
se dovedesc pas i onaţi în a descifra,
prin experienţă proprie, misterele
filmului. Faptul acesta devine firesc
astăzi, cînd
preocupările pentru
tehnica „lumii pe celuloid" sînt tn
creştere. Strădania de a face filme
nu trebuie să fie însă exclusivă. Ş i ,
din păcate, aici s-a trecut cu prea
mare uşurinţă peste latura cea mai
importantă din activitatea unui cineclub: cultura cinematografică. Cineclubul nu are rostul de a izola tntr-un
turn de fildeş cîţiva „iniţiaţ i", ci de
a face tot mai mulţi spectatori să
înţeleagă sJYecificul artei filmulu i, să
deosebească o operă valoroasă de o
lucrare comercial ă, lipsită de semnificaţii ideologico-artistice. Care este
contribuţia cineclubului timişorean
la educarea bunului gust cinematografic al masei de spectatori l Credem
că la această tntrebare conducerea
cineclubului nu poate da un răspuns
sat i sfăcător. Am aflat că exi stă,
dintr-o tr i plă iniţiativă (a Intreprinderii cinematografice regionale, a
cineclubului C.F.R. şi a celui studenţesc din Timişoara), intenţia de
a se organ iza, din toamna acestui
an, seri ale „prietenilor filmului",
pe teme inspirate din istoria cinematografu lui mond ial. Chiar tard i vă,
această i n i ţiati vă ni se pare binevenită. O aşteptăm reali zată.

teresantă pentru colectivul de fil-

mare format din cineclubiştii de la

Timişoara,

Oţelul

Roşu şi

Braşov.

1962 poate fi socotit an de cotitură
în activitatea creatoare a cineclubului
timişorean . Reportajul cinematografic Recoltele iernii, desenul animat
Acceleratul, filmul artistic de metraj
mediu Noroc, tinereţe şi documentarul tehnic Lucrllrl mecanizate Io
cole stnt patru producţii care dez-

văluie căutările, reuşitele şi eşecurile

,,. .
Două foto9rofll de lucru: clneclublftll lnre9lstreaxă pe peliculă hna9lni
pentru fllmul Noroc , tinereţe

*

Rămas dator la capitolul „ cultur ă
cinematografică" , cinec lubul tim i şo

rean a realizat clteva fi lme nu lipsite
de calităţi (producţii primi t e cu interes de public la „ Fest ivalul fl mului amator", organizat tn local itate
primăvara aceasta).
După un prim reportaj cinematografic (O zi Io club) realizat tn 1959
ş i după desenul animat Ursul păcălit
de vulpe ( 1960), o ecranizare a povestirii lui Ion Creangă, făcută cu inventivitate şi haz (principalii autori,
fraţii Eugen şi Dragoş Sandu), cineamatorii t i mişoreni au realizat un
film „jucat" de 45 de minute „coproducţia" Şarjo păcii (1961).
lntr-un fel şi istoria acestui film este
legată de căutările tehnice. Cineclubiştii folosesc machete, abordează filmările combinate etc. Cu
toate stt ngăciile sale, Şarjo păcii
constituie o experienţă artistică in-

unor iubitori de cinema.
Filmele au în ansamblu un caracter
experimental. Ni se pare valoroasă
iniţiativa cineamatorilor de a încerca
îmbinări mai puţin folosite (de pildă,
în Acceleratul, desenul animat se
combi nă cu imaginea reală a trenului); tn Noroc, tinereţe , film albnegru, se utilizează - pentru redarea momentelor imaginate -,- pelicula color).
Binevenit pentru cineclub, pentru
modul cum îşi aduce el contribuţia
concretă la popularizarea experienţelor înaintate din p~oducţie este
documentarul Lucrilri mecanizate la
cole. Filmările efectuate dezvăluie
cu inteligenţă (chiar şi pentru spectatorul nespecialist) procesul de
producţi e efectuat la o refacere
modernă a căi i ferate.
Aproape t oate filmele anului 1962
dovedesc, tn primul rtnd, virtuţi
de imagine. Principalii operatori
amatori ( Dragoş Sandu, Gheorghe
Ponta, Francisc Krieger) au căpătat
de la un fi lm la altul o mai mare
sigu ranţă tn mînuirea aparatului de
film at. De unde şi unghiurile din
ce în ce mai interesante, varietatea
mişcărilor camerei, expresivitatea
primplanurilor.
ln schimb, cineclubiştii cunosc mai
puţin arta regizorală. Punerea în
cadru şi , mai ales , racordurile sînt
defi citare. Nici munca cu actorul nu
este făcut ă totdeauna cu pricepere.
Din aceste motive, o încercare de
fil m artistic ca Noroc, tinereţe este
pu ţi n i zbuti tă , neconcludentă pentru
posibi l i tăţile amatorilor timişoreni.
Sîntem conv i nşi că dacă cineclubişti i şi -ar îmbogăţi cultura cinematografică şi, tn acelaşi timp, dacă ar
primi un spriji n eficient din partea
specialişti lor (de ce oare regizorii
de la studiourile „Bucureşti" şi
„Sahia" nu s-ar ocupa în perioada
cînd nu filmează şi de activitatea
practică a unor cinecluburi din
ţarăl) , filmele realizate de ei s-ar
îmbunătăţi

substanţi al.

Al. R.
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film al lut Ju en Dw
e· e co-c s
din şapte se ec• r ega.·e -·re e e
printr-un singur persana : ~.-:>e e
(încarnarea biblică a •ă ,
comentează sarcast1e pe
-- c ~
respect ă
ori, dimpotrvă ·~c:. el
sfintele porunci.
35 de mari vedete îşi dau concursu
la această originală alcătuire de
numere comice, de vodevi ~, ori de

povestiri dramatice . Printre celesemnalăm numele lui Fernandel (în rolul unui nebun scăpat
din ospiciu, care se crede Dumnezeu), Michel Simon, Alain Delon ,
Fran~oise Arnoul, Michel in e Presle,
Mel Ferrer, Charles Aznavour, Danielle Darrieux, Made le ine Robinson, Georges Wilson, Leon de Funes,
Jean Cla ude Brialy.
brităţi

• CINEMA revistă lunară de cultura cinematografică editată de Com itetul de Stat pentru Cultură fi Artă, • Redactor-Jef: laan Grigorescu. Macheta :
Vlad Mufatescu • Coperto I: Irino Petrescu, foto: I, Hanariel • Coperta IV : Oany Saval, foto: . Unlfrance Film • • Redactla fi admlnlstralfa: Bucur&1t i Bulevardul 6 Martie nr, 65 • Abonamentele se fac la toate oficiile paftale din ţară, la factor ii poftall fi difuzorii voluntari din întreprinderi fi inst ltuti l,
• Tiparul executat la Camblnatul Pali9raflc .Casa Scîntell" - Bucurefti • Exemplarul 5 lei •
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