Arta ecranului este pentru artistul
poporului George Vraca, o veche
pasiune, pe care şi-a reafirmat-o
cu strălucire, în filmul Tudor.
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producţie

a Studioului cine·
mato9rafic „Bucurefti•

Scenari I :
e g Ia:
• ea :
xi ca:
Deco i:

Alecu Ivan Ghilla
Horea Popescu
Hicu Stan
Uviu Glodeanu
Uvlu Popa

Cu :
Silvia Popovlc:i, Graţiela Albini,
lllnca Tomorovean , Hunuţa Hodof,
Octavian Cotescu, Sandu SUdaru,
Traian Stănescu,
Ion Bănceanu ,
Lulu Cruceanu, Ele~erle Mlhalache.
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•

ers ec 1ve
Reorgani.ate la
lnoeputul anuluJ
1964, pe ba.a ex•lttlgate
ln pezload a preoed enti, noile grupe
de creaţie ale Stndloulut
„Bueurettl" ae afli la
altrtltuJ primului
trlmeotrn deluorn.
Sollolta~I de redacţie,
directorii
celor trei grupe
treo ln revl1ti, ln
rihpunsurlle pub 11oate alitnrat, prlntlpalelepreoeupirl
actuale ale oolectlvelor lor.

Petre SĂLCUDEANU

Victor ILIU

ranclsc MUNTEANU

STIL S1 f,OLABORARE

RITMICITATE

- Noua organizare a grupelor
Studioului „Bucurqti" vizează o
a acestor unităţi

- Cu m apreciaţi noua reorganiuire a grupelor i'
- Îmi pare rău că nu vă pot

perienţei

anumită profilare
de creaţiei'

spune

Unul din scopurile acestei „lma forţelor creatoare ale
studioului în grupe cu răspunderi
multiple e şi acela de a crea o
emulaţie, atit intre grupe, cit şi
1n sinul grupelor care au fost constituite şi pe baza unor afinitilţi
artistice, în special în ceea ce priveşte pe regizori . Probabil că se
va ajunge cu timpul chiar la o
profilare stilistipă şi de gen a filmelor produse de diferite grupe .
- Care ar fi , ln acest sons, tendinţa grupei dumneavoastră i'
- Printre preocupările noastre
va fi şi aceea de a găsi căil e pentru
profilarea unui stil romlnesc, a
caracteristicii „şco
lii" de film din ţa
ra noastril. Desigur, această intenţie este plinii dl'
ambiţie şi ea depă 
şeşte puterea unei
grupe - aceastil operă trebuie să fi e
rezultatul unui efort general - al
scenariştilor şi regizorilor, în special, şi al operatorilor - , dar noi lncercilm să ne apropiem de acest scop al oricărei
creaţii artistice.
- Citaţi-ne citeva din filmele fi
temele de care se preocupă grupa

1

părţiri"

dumneavoastră.

- EcranizAm, sub regia lui Liviu Ciulei, şi dupil un scenariu
de Titus Popovic1, Pădurea Spînzuraţilor, de Liviu Rebreanu. Ciulei
doreşte apoi să realizeze Baltagul

~a~i l~~cMtih~ci~ns~:~~e~~~~

ro-

- Iar Victor Iliui'

o n

io

I
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spectator -

foarte

inte resante

punzător.

-

Dar

creaţie
înfiinţate

de

grupele
au fosl
„în mo<l

experimentalu acu111
clţiva ani, apoi reurmăririi
producţie şi

continuarea

filmelor aflate deja în
elaborarea de noi scenarii valoroase
pentru asigurarea producţiei anilor
urmiltori. Nu este de loc simplu,
mai ales ctnd ln condiţii de marş
viaţa te obligă, pentru că procesul
este însuşi al vieţii , să asimilezi
şi să lndrumi, să corectezi prin
eliminare şi să tmbogilţeşti prin
căutări, forme de activitate capabile să îmbunătăţească munca
asupra filmului şi sil-i determine

organizate pe baza experienţei primului an. Acum ele capătă o a treia
formă în urma învăţămintelor anilor precedenţi. Dumneavoastră o consideraţi şi pe aceasta „experimentală"?
- Mă refer la actuala structură
a grupelor ca unităţi de producţie
cu aparat economico-administrativ
propriu. Această formă nouă de
organizare e oarecum experimen . .
tală.

-

Prin actuala reorganizare nu
în deosebi anumite rezulartisticei'

!e scontează

tate

reuşita .

C<intinuare fn pag . 2

Continuare ln pag.

s„. vorhit mult despre .mii„
terele„ filmulu.i. Lumea celai
mai la-ademinl diotr• spec.tacol• a fost de la iacepatarile
ei romantice fÎ pÎni azi. În•
•oaJuratl de taiae, setea 1P•c·
tatorulai de a tti. •• a n4.ea
ce te peb'ece diacolo ele drep·
ta.achiul allt al ecranula.i a
rlmas, ia ciada UllOI' tomari
llmaiitoare, aceeati .
lncttcim aa roportoJ firl
atriltutele lituatlD'ii de .,IH•
Hli•*. Ua reportaj despre actiYitatea srupelor de creaţie
ale Stuiioalai ,,Bacm"etti•.
Cin• 1&1im pe ecrane emblema ttadioalul. De ai.ad.im
la toti cei care aa ceatri·
buit la realisarea pelin.lei
aapate •• •er•a•Î aoutre i•-

~

ă.

ralel u !nsuş" e unor noi mede onducere,
ezu lt e firesc prin
măr· ea atribuţiilor
e nomice, se cere
la un nivel corespunziltor cerinţelor actuale, tot
mai exigente din
partea publiculu;

lucruri

despre „profilare", despre „tendinţa spre gen" etc. Ar îi greşit să
se creadă că o măsură organizatorică, foarte utilă şi necesară de
altfel, ar ac\uce JJeBte n oapte grupelor de c rea ţie un profil oa recare .
Cred că sînt mai realist dacă
întrevild în reorganizarea grupelor
de creaţie o ritmicizare a producţiei
de filme, o mai bună exploatare a
bazei d e producţie de la Buftea.
Şi asta, deocamdată, este foarte
mu lt . Despre perspect ive ar fi
prematur să discutăm. Socotesc
anul acesta de producţie ca un an
experimenta l. Rezultatele acestui
an vor depinde de posibilitatea
noastră de acomodare la o producţi e
cu ad evă rat indu strială, cu atit mai
mult cu cit cadnli e
de bază ale studioului au atins un nivel
profesional

tle.cJţ:i

•• .om din 1ali".
S..Ua pruaÎ.r•Î - ••ara emoţiilor - ii striase laolalti pe
c.itha d.intre principalii au-

tori ai filma.hai : naizori, 1eeaarifti. iatnpreti. Pe 1eneric
1iat Î1l.ICl'ÎH numele lor, aU.tari de ale realizatorilor imatî.aii. muicii, montajului,
cle-cor•lui ti auaetului. Am
spu citi va, fiiadci 1enericul
(piaaaie de celuloid) au„i
poate capriade pe toţi cei care
pan a.mirul penb'a ca filmul
el H naliHu, ÎD•etaicind pe
pelicala Ha1ibill idei, pei.aaJe, chipari, iabuti.d UD coa„
tact •ia ea coatemporaaii ti
- pHte timp - ca oamenii
Tiitor11lui. Paaintl la nloar•
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mereu alte procedee. tiazînd
citre perfecţiune, spre ideala
ecbilibrare a rirtutilor tehnice
cu 11lDIH ideilor, filmul a
evoluat ca uti Înb'-ua ritm
decis, devenind un act de caaoattere a timpului, de reconstituire a epocii cu mijloacele
plutic.ii ia mitcare.
Ce•a ia.1& pare •I rlmial
aetclUmltat : redactorul de film.
Acut personaj pe care-l iatilaerti P• condouele etaJalai
al ... f&ptelea al "CaHi Scîa-

~!~~~al e'!:~c!:to:.celEl 1 „!~!.:

na na.mai filmele car• „ •ot'
tarae, lacra pe care„) facem
t·i noi, citiM. testai •ÎÎtouei
prN.acţii, dar ti
celelalte.
care na te •or re.Jiza aici-

Continuare în pag . 2

oclati i el detprinde din amorfe
mi11unchiuri de imariai pe
cele veritabil cinematoarafice,
devine un detector 1i1vr al
ideilor sau al începuturilor ie
idee . lntr-un cu•Înt : el vede
totul, ette cel mai pri vile1iat
1pectatOI' ...
Nu, interioarele în care lucteazl nu siat ca nÎD filme"'
cu mobilier exb'aYa1aat. cu
aparate telefoo.ice 111.aînd. cu
diabolici io1i1tenti, au, redactorul te ia Yitl în biroari
simple, cu total obîtnaite ti
ţi-• srea. la început li au-i
Hociezi stridania cotidian& cu
&eamital ariat•lor platouri ie
filmare. Este are• 1l crezi ci

Co·n ti-nuan tn pag. 2

Pefre SĂLCUDEANU

Victor ILIU

TEMATICA nouA

STIL SI COLABORARE
- Sper să rac fi l mu l Hor~a, du_Pă
un scenariu de Mih ai Bemuc, iar
ulterior un fi lm de actua litate din
viaţa ceferişti lor ... Grupa are deja
1n produc ţi e filmul Să_ru. tul . de
dimineaţă, sub regia lui Lucian
Bratu (rea li zato rul filmului Tudor)
după un scenariu de Al. Ivan
Ghilia, înfăţişind rea li tăţi din _lumea satu lui contemporan. Regizorii Andrei Blaier, Savel Stiopu l ,
Mircea Săucan, Aurel Miheles,
~!11~i~~·ghe Turcu pregă tesc noi sce- După Liviu Ciulei, la Moara
cu noroc, aţi prilei"it deb"t"l în
regia de film a încă irnu_i. regizor
de teatm - Lucian Pt11t1lte .
- Secundul fi l mului Comoa ra
de la Vadul Vechi urmează să reali zeze independent f ilm ul Dumi nică
la ora 6, după un scenar iu de Ion
Mihă il eanu, insp irat din lu pta
i lfga l ă şi se gîndeşte
să transpună pe ecran nuvela ln treacăt
d e Nicolae Velea. Liviu Ciulei
prilejuieşte e l însuşi acum debutul
încă unui regizor de teatru în
cinematografie - Radu Penciulescu, secund la Pădurea spl11z11raţilor - şi care doreşte să turneze apoi un scurt-metraj. Nu trebuie însă lăsaţi pe vec hil e locuri
n ici rcgjzor ii sec unz i a i s tud ioului. Dinu Cocea, secundu l lui
Lucian Bratu la filmul Tudor, realizează cu propr iil e puteri filmul
ffoid„cii , după un scenariu de Eugen Barbu şi ico lae Mihail.
- NoJLa struc tură a gr upelor are
şi une le implicaţii economice şi organizatorice.
- In conducerea grupelor avem
acum şi un direclor adjunct cu
prnblemele economice, iar grupele ,
în afara unui plan tematic, au i
unul economic şi un buget. Dintre
celelalte implicaţii aş vrea să
amintesc doar că acum cind exi tă
o anumită autonomie a grupei ,
inclusiv pe planul con lra ct.ării
scenariilor, ţinem să apli căm drept principiu de bază - colaborarea scenarist-regizor . ~ e vom
sili ca, încă de la proiectul de
scenariu, să nu se mai lucreze
într-o perspectivă abstractă, ci
· în strlnsă l egătură cu cel chemat
să dea existenţă fi l mică scenar iului .

acest dota.r cu coperţi naiv
color•t• Hte - de pe acum un fii m . el fila riticiti prin~

~o:::!~„J~ch!f!!':ăr„ilo:i:~::

filmului, rodul u.o..or inteaH
eforturi.

~~ t:i:•~·;~j

mai au1 1 )a I,
este o mici sali de pro iecţie.
Aici a.te loc, obtinuit, ptemi·
era mondi•ll a filmelor produH de Studioul nBucW'tfti ••
lotrim fÎ noi În sa1' o
dati cu scenaristul, re1izor ul,
operatorul ti redactorul celei
mai recente creaţii.
a
:ucea oti a auta oa.ti filmvl
cituia i · au conHcrat zeci ti
sute de ceasuri de Uudi ti
1Înt dornici 1i culea1i. ele pe
1

Ei vid

Francisc MUNTEANU

•

RITmtCITATE
- De~izur. lli --a păru t că acest.
lucru se -.ubin\d~ge. Dar să nu
credeţi că mae.lrul Jean Geo rgescu
va face un film mai bun numa i pe.ntru că r: te in grupa .intii de c r~a ţie.
:\ u. Dar
pa în i1 Je cre aţie va
crea toate wndiţiil I"' ibi l ~ ca î~
perioada de reali.un' a hlmul u1
maestrul Jean G<>
c cu ă se
poată dedica intru t ul munc ii
sal e de creaţie. O.. altfel ace ta
este şi ro-tul gn>~•·
- Puteli I
.
·
despre ceva . pecific- - /W' ,,. care
o conduceţi J
- Da . .Am 'rt>' ·
- aiz.im
munca in aşa fel in it t l
regizorilor ca re fa f>3rle dlll =o pa

În aceste condiţii , cînd regizorii
trec de la o grupă la alta, cu filme!~
la car e lu crează, este greu încă să-ţi
pui problema unui anum it profil
a l grupei, cu dorinţa de a ave.a
rezultate imediate , acest profil
rămîn înd doar ca o dorinţă la care
fără îndoia l ă că se va ajunge.
Grupa a doua ~ e creaţ i e, avînd
ln com ponenţa ei reg 1zor1 ca: lon
Popescu Gopo , Mircea Drăgan ,
Gheorghe Vitanidis, Boroş H~ra
lambie , Geo Saizescu, Cezar Grig~ 
r iu , Gheorghe Naghy, Alecu Croitoru. Anastasia Anghel, Horea
Popescu, Mircea Mureşan, Marcus
Mano le (înşiruirea nu are ln vedere
clasif icarea valori lor) şi o ser ie de
asistenţi şi secunz i va l oroşi, ~apa
bili mai devreme sau ma i tîrz1u să
realizeze filme independente, îşi
propune în acest an să r ea liz eze cinci
fi lme de ca litate şi să pregă t ească
a lte cinci pentru anu l ce urmează.
Se află în producţi e filmele :
Nea11H<I Şoimăreştilor în r egia lu i
Mirce! Drăgan, Ca rtierul veseliei,
ln regia lui Marcus Mano le, Poiana Soarelui, ln regia lui Geo
Saizescu şi Cezar Grigoriu şi aşteaptă
să intre
în producţie
Ion Popescu Gopo cu nou l ă u
film de lung-metraj Harap Alb.
De asemenea, se aîlă într-o fază
finală scenarii le: Examene, ln regia
lui Gh. Vitanidis, Merii să lbatici ,
în regia lui A lecu Croi toru ; 1907, în
regia lui Mircea Mureşan, Drum
bun în via. ţă , în regia lui Gh . Naghy .
Scriitori ca A. Mihale , Nicolae
Velea, Fănuş Neagu , Al. Andriţoiu,
Dorei Dorian, D .R. P. pe cu, -înt
într-o formă ava nsată la scenariile
la care lu crează şi catt ... int inspirate din tematica nouă.
După mulţi ani. cr
l _ a.fia
noa -tră, datorită
rju - ,

n oastră de creaţi~ Bă IP

~iu~:;t·~ ~ J~a; -GPa
nescu, ott111FÎ11_1 -

-

T

ati.

c:••·

chipurile noutre upruia
cludentl in •tare d. co11fir11H
sau al contrazici propriil• lw
sinduti.
Ima1inile luneci , ia tiure ,
pe ecran ti ia.ri1i este
t..i
n'eai ci spectacolul la c..,.._
e,.ti martor, filmul întrec, ca
ceea ce are mai izbutit (fi ca
c:Ha ce au are) •• cu:priodea
cll puţ i ni neme în urmi î.atra
copertele unui simplu dosar ..•
Apropiinclu„ti
un nu:mi:I"
i:m:pnlionant
ele
1criitori
Barbu, Alecu Iv... GIUlia,

sr••

(E,.....,

5-

din timp sce narii P"ntru filmul
urm ător . Scenarii care să I pla .ă
ş i la care să colabor ze inc.ă din
faza de ' proiect.
- Cum veţi proceda i11 ve.Ur~a
atingerii acestui scop J
- Pornind mai intii de la planurile de viitor şi pre ferinţe i ~ per onale ale regizoril or af l a ţi în producţie . Le cer em o li . tă c~ temele
sau scenariile care i-ar rnteresa.
optăm pentru acea temă sau acel
scenariu care corespunde cu planul
tematic al grup ei ~i tu<lioului şi
asigurăm
r ealizarea . ~cenariul~i
chiar în timp ce re"1zorul continuă să turneze filmul in cu :
- Ce ya reali:.a arupa ~
YOaslră în anul 1961 .
- }fomenu Car• U.11

1..... Criao,......, Horia Loviaata,
FruW. Munteaau. Dumitru Radu
P -. Titut Po1POvici, Maria
Preda. Dimos Rendi>, Petn SăJ.
cudeana. N"acolae Ţie, Nicolae v„
1„ ,; alţii), .,,_ie staclioulai

ţionalei

lad U ~ ia camerele ti pe
~ •uJalw:i 7 domneft•
ce_a aai Yie &.11.Îm.a·

p..

-d..ialÎll>J> '*laetaiolla-.-U.: all;mele ......... ri
lma...&. ~cu. un etaj
mai ._ • l"elllllec: D11111el• produclilor iar ncizorii
in·
.id u frimal tar de mani-

„

•-••l emoţionant al
ia~ 61.m..irilu, compara·
nli.

lP1 ~ aa:m.a.i ca dipa în.
c:an, iaaiate de a por ai ia
1...,., .-....-al alia't in el po
i.aa.llMl• a.c.laele ale ••ntieru„
lai aaval , „te impoclobit sir„
llit.e
ia &fleptarea tradi „

ceremon ii a •PUI•·

~i;v:i:t'i!.u~~ J:';:~:~!:~ ~==

pJicatl a arhot'ilor de lemo •cbelele - vaporul aluneci,
90 viitor, întotindu·ti mite a„
rea de un val uriat ,i coo1truc„
torii aliaţi P• tirm au in. ciuda
bucuriei nereţinute, o oareclU'•
clHcumpiaire ftiincl ci, o dat i
cu v&1ul, Îoci puţin din fiP·
tu:ta lor porn•tt• ia. cilitoria
spre alte tirmW'i, apte oameni .
Cu acea1ti ima1ine, e t•n.tierului febril sata ai lanten
noi nave pe ape (1i)etint 1i fie
nave durabile), am plriait de
pe acum celebrul -etaj 7 al
filmului romineac.

Rinen POPO VICI

2
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lati o scenă din film în care fetele eroilor apun totul.

un sur

C onceput

ca o comedie cinemarealistnoastre
energie,
receptivi la toate cuceririle civilizaţiei socialiste, hotărîţi să muncească bine şi să se bucure de viaţă,
filmul Un surls ln plină vară place
fără rezerve esenţiale, producînd
înainte de orice un sentiment
tonic de consimţire, de agreabilă
şi voioasă integrare (fără crispă
rile de rigoare) în ambianţa tipic
contemporană
pe care izbuteşte
- nu chiar din primele momente să
o cristalizeze. Tripla contribuţie a scenaristului, regizorului şi interpr~tului principal, căci
toţi trei, se vede, au lucrat cu
pasiune şi talent, a condiţionat
valoarea acestui film care, în
linii mari, şi cu toate că nu e
lipsit de stîngăcii ln realizare satisface.
Scriitor de pe acum remarcabil,
exponent de frunte a I unei generaţii pline de toate înzestrările,
dornică şi capabilă să facă artă a vremii noastre - în adevăratul
înţeles
al cuvîntului, Dumitru
Radu Popescu s-a impus atenţiei
tuturor, bucurîndu-se de o unanimă recunoaştere printr-o de-ajuns
de întinsă diversitate de preocupări, dar 1n primul rînd (prin cele
două romane: „Zilele săptămînii"
'i „Vara oltenilor", plus o bună
parte a nuvelisticii sale), ca un
observator ascuţit şi totodată ca
un poet al universului ţărănesc
în continuu proces de schimbare
şi construcţie sub impulsul revoluţiei cu tot ce a tnsemnat ea în
planul civilizaţiei şi ln etica raporturilor umane.
Selectlnd situaţii şi personaje
reprezentative, semnificaţii care
circulă în proza sa de inspiraţie
ţărănească şi renunţlnd deocamdată la valorificarea resurselor dramatice ale acesteia, el a compus,
fără să se complice prea mult,
un scenariu bun, simplu, pitoresc
şi luminos, din care radiază o
incontestabilă şi originală poezie,
un lirism generos şi încrezător.
Dar meritul său principal este
de a fi dat viaţă autentică şi substanţă unui tip pregnant, foarte
specific, un tînăr ţăran deştept,
înzestrat şi energic, admonestat
cu umor tonic şi eficient pentru
ambiţia sa, pînă la urmă sterilă,
de a se realiza ca individualitate
tografică de factură
lirică, cu ţărani din zilele
animaţi de o inteligentă

ris ln plina vara
https://biblioteca-digitala.ro
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de stil vechi, anacronic, separ!n·

~:~sedi!:d~~;Ji :1~1:e~a d!:i~ă f~~
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Un surîs În

plină vară ...

lntrebările lui nea Grigore (Gh~or
ghe Constantin) nu-l lasă indiferent pe Făniţă.

Făniţi,

afa cum ni-l înfăţifeazJ
actorul Sebastian Papaiani.

toţi ceilalţi şi să se deosebească
de ei, să strlllucească de unul
singur. Ironia şi efectul comic de
_ bună calitate, pe care se lntemeiază filmul, vin de-acolo că stră·
lucirea rlvnită cu ardoare de tlnă
rul Fi!.niţă lntîrzie să se realizeze
şi ceea ce face el apare cu tot mai
mare evidenţă ca o expresie a
derutei, aşa Incit ln loc să fie
invidiat, cum doreşte, este compă
timit, provoacă reacţii şi atitudini
de un umor condescendent de
natură a-l determina să evite orgoliul, principiul de demnita te individuală, de la c:ue n-ar fi vrut cu
nici un preţ 1ă abdice. De auu
şi instala e tntr-o atihld.iae de
refw: sistematic, tn ~
• kcai.a
hot.ărîre de a urma nn
al si.a,
deosebit de aJ t
. A
t
trăiette tn film tn
1
ÎUDf!
de situaţii convingitoan, din catt
se desprind dincolo de dectul
comic sau , mai bine zis prin mijlocirea aa, adevăruri revelatoa.tt,
străbătute de spiritul viu al contemporaneităţii n.o aatre. In felul
acesta, filmul depăşeşte simţitor
limitele obişnuite ale genului superficial de comedii cinematografice menite doar să destindă
şi să distreze, lipsite de consistenţă
şi care ln nici un fel - chiar dacă
se menţin la linia de plutire nu sînt exact ceea ce ne trebuie
pe~tru a construi o artă a prezentului.
Trebuie să adaug că o bună
parte din farmecul acestui film
se explică prin contribuţia interpretului Sebastian Papaiani, cuceritor, spontan, perfect adaptat
personajului său. Acest tlnăr actor,
impus atenţiei prin selectarea sa
în rolul principal (Mihai Brad)
din Partea ta de Yină, este încă o
dată, excelent. Rolul, cu toată
aparenta simplitate, i-a fost dificil, mereu „pe muchie de cuţit ,
solicittnd o mare diversitate de
nuanţe psihologice şi expresive, cu
atlt mai mult cu cît era ameninţat
(la un accent tn plus sau tn minus)
de primejdia inadecvării, din toate
direcţiile
posibile. Orientat de
text, pe care l-a intuit spontan,
sincer, el a dovedit că e ln stare să
evite ipoatazele false - fie în sensul agravării aspectelor deficitare
ale personajului său, şi excluderea
sa din sfera umorului, fie tn cellllalt

sens, care anula critica eficientă
a aspectelor deficitare, anacronice
- finalitatea, semnificaţia filmului, astfel Incit prin exagerarea
notelor de pitoresc să se îndepăr
teze de ideea demonstrată. A fost
desigur orientat de regizor (Geo
Saizescu) care la prima sa producţie de lung metraj arată că ştie să
facă film.
Scenariul a plăcut tinărului regizor şi se poate spune că prea puţine
din virtualităţile textului au fost
lăsate pe dinafarli , nevalorificate
tn măsura aşteptată .
eritul rqizorului porneşte de la faptu.I ci a
tnţdes ce nu si s
s iit
i a ma • · t a.tta.U

t~~~!i: ţ::~ed~~~=Î~~ c~:.;o~~:~:i

.,, fa-voraele de

J.c

părţit.

strălucite

lntr-o

• <Ale din fina l
din pricină
· fi cel

0

Pentru Liorica (Florina Luican),
zîmhetul este un tovarăf nedes-

fice, că nu trebuie judecat dupll
criterii ce nu-i aparţin , di o anun e
notă idilică este aici mai rreu de
evitat, totuşi nu poţi să te su.tragi
impresiei că uneori 1-a pierdut
măsura, în dauna echilibrului necesar, că s-a mers prea departe
cu convenţia: de la mic la mare,
copii, fete tinere, băieţi, femei,
birbaţi,
babe şi moşnegi, toţi
ln1eleg a'antaje le traiului !n comun. numai Făniţă caută să se
trap, numai el nu vrea să
prittapă! Toţi li vor binele, totul
eaz1 lmpotriva egoismului lui
Flniµ, dar el, printr-o logică greu
eiplicat, nu înţelege, nu şi nu.
t::Dii tl iau cu binişorul, alţii aint
ai grăbiţi, mai nestăplniţi, fratele mai mare se supără foc pe el,
tl ia chiar la bătaie. „ Convenţie,
desigur, dar am avut impresia că
s-a trecut peste ceea ce convenţia
însăşi ar fi putut îngădui. Aceasta
face să scadă nivelul de autenticitate al filmului şi !n unele zone li
periclitează armonia.
Sînt apoi şi infiltraţii de tip
sentimentalist, mai ales tnprezentarea dragostei Lioricăi pentru
Făniţă. Fata e uneori af.ectată, şi aici poate să fie şi din vina scena-

uinţa"
l:nt::ftd.inţat că

Liorica s-a
ţia că

viaţa

u

"t ca altul, senzanu mai are sens

etc. - nu se
·
într-o
tonalitate unitari, ~ i:ngătoare.
Pe alocuri , situaţii ne-v-eroaimile,
de categoria celora pe care film.ul,
tntr-o mi.sură mai mare dectt
orice artli , nu le peate auporta,
le 1ubli.n.iu.l api.sat nota stridentă.
lnţelegem el genul comediei cinematografice are legile aa le speci-
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faţă de Făniţă e prea departe
împinsă.
Cam exagerată este şi
furia fratelui mai mare, Colaie,
personaj rău conceput de scenarist
şi slab interpretat de Matei AlExandru. ln rolul mamei, Silvia
Fulda este schematică şi convenţională, joacă excesiv conform şa
blonului „mama care iubeşte mai
mult pe ultimul născut".
Toate aceste erau probabil uşor
de evitat, comedia realizată de
D.R. Popescu, Geo Saizescu şi
Sebastian Papaiani (restul fiind
decor, fundal mai mult sau mai
puţin autentic, dar asta nu are
prea mare importanţă) este - privită în ansamblul ei - cuceritoare,
plini!. de farmec şi poate fi SQcotită
ca un succes al filmului rom!nesc
pe teme de actualitate. Se pot face
filme foarte bune luîndu-se ca
punct de plecare opera scriitorilor conumporani. De această idee
- a cărei fertilitate comedia lirică
Un auria în plină !'ară o dovedeşte tntr-un mod concludent va trebui să se ţinll seama şi pe
viitor.
Lucian RAICU

Dapâ o perioadă destul
de • elllllptă , petrecută
pe latom:ile de la Buftea,
• a reeonstitu:it cu mill ·uitate illterioarele epocii, ecltipa conduai de
resizoral Mircea Drigan va
cutreiera pimînturile MoldoTei filmînd scenele care
" petrec ÎD eirterior.

lnton pe plaiurile Mol-

1 do ni, Tndor Şoimaru (V.

!:uhil~ .:t1~A!•iti: 0ie:t

bei (Colea Răutu) ti Birnon (Amza Pellea).

Şoimaru ti Magda
Orheianu (Ana Maria Nicolau).

2 Tudor

Un izbutit cadru de

epocă.

Armuri, oameni ti intri1i.
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ITALIAN
Enrico ROSSETTI

u a fost un an prea fericit 1963 pentru cinematografia italiană. Eate adevărat el filmele
1

0

!!i~ii::e:nU.ţ~~i~:J!~td:Pt:~aer del ;::t!e~~F~~=

MomtDt liric ilia Fata lui Bube, cu Claudia
Canliaale, la r.,U. lui Comeaciai.

faronul al lui Oino Risi la Cannes cu Ghepardul
lui Visconti, de la San Sebastian cu Omul
Mafiei de Alberto Lattuada, plnl la Berlin cu
Diavolul lui GianLuigi Polidoro, de la Moscova
cu Opt1i jumdtate al lui Fellini, plnl la Veneţia
cu Mlinile pe ora, al lui Francesco Rosi. Divorţ
ilalian , Opt fi jumdtate, Mondo cane, Boccaccio
'10, Fe-ia ln lu-, au adus lncaailri
fabuloase chiar pe piaţa dificilă, americană.
Totufi aceste succese nu reprezintă altceva
declt mottenirea fericitei perioade ln care
cinematografia italianil părea el se tndreaptl
lntr-un mar9 impetuos apre cucerirea unei poziţii
de frunte.
1963 rlmlne, dimpotrivă, anul unei brutte
treziri . El a demonstrat clt de nejustificată
a fost euforia de care a-au molipsit producătorii.
~terea veniturilor provenite din vtnzlrile
ln atriinUate nu a reu1it al echilibreze bugetul :
dupl toate calculele, induatria cinematografică
italian.I. conti11ul al lnregiatreze un pasiv perm&Dent de circa zece miliarde de lire pe aD. lmprude11ţi , stimu laţi de optimiemul general, mulţi
prod:ucltori 1-au lansat tu acţiuni nebune,ti ti
au favorizat o concurenţl neumanl. Costul unui
film ajumeae fabuloe. Goana după autori
tineri care ail tncerce al imite papagalice9te
succesele :,noului val" francez ti el alerge după
premiile feativalurilor, dupl aplauzele criticii,
i-a deten:ninat pe producători al lDcredinţeze

6
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filmele unor regizori lipsiţi de talent ti de
mlie1trie , cu rezultate dezaetruoase atft economice ctt ti artistice. Primilvara anului 1963 a
foit con1telatil de falimente neatteptate, iar
multe cue producătoare ti Inei\ dintre cele
mari au avut mari dificultilţi financiare.
Printre ace1tea ae numără ti „Titanu1", una
dintre firmele cele mai puternice ti mai vechi ,
poate cea mai puternicii, datorită unor filme ca

GMpardul, Cronica unei familii, Cele 4 zile ale
e4polului, care a foit constrlneă sil-şi suepende
activitatea . Actualmente ea exiatl doar ca o
casii de lnchiriat, tn timp ce la sflrşitul anului
1962 avea pe 9antier mai mult de 20 de filme.
Situaţia economică a inUuenţat tntr-adevlr
ln mod dramatic (ti cum ar fi putut fi altfel ,
ca urmare a 1tructurii indu1triei cinematografice italiene?) calitatea producţiei. Prin natura
ei, producţia cinematograficii trlie,te din credite
bancare ti etnt foarte puţini acei produciltori
care au resune financ iare proprii.
Cinematografia italienii a 1căzut la nivelul
unor producţii provinciale, caracterietice unei
epoci cu mult lăsată ln urmii. . Va fi deatul de
greu ca, ln anii care vor veni, al putem avea
ocazia iii lntllnim deseori filme de o certl
angajare - iatoricl , politicii fi ideologicii. ca Salvatore Giuliano, Cele 4 :ile ale Neapolului,
Procuul din V1rona, Mtiniu pe ora, aau de o
mil.estrie 1tili1ticil. remarcabilă, ca de pildl
Cronica unei familii. Nu ne putem attepta la
mai mult declt nişte 1atire strillucitoare de vervă ,
un 1oi de farae interpretate de Vittorio Ga11man
sau de Ugo Tognazzi (Succuul, MoTlftrii) aau

ti1
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de Alberto Sordi ( 1nvăţătorul din Vigevano),
ori sup ermontări spectaculoase cum v a fi ,

~:soc~a~~~ ~ci:;:ata~~~~e:~:,ă ~~;~fJ~~.e ~r~;~y~

omise, din fericir e, acele nume care şi-au ctşti 
gat o celebritate mo ndială: Germ\ , Visconti ,
Fellini , Antonioni şi Sophia Loren, Claudia
Cardinale , Marcello Mastroianni. Filmele lor
s-au eliberat de obligaţiile faţă de legile care
reglementează

p~oducţia

it~lian~ .

Sedusă

I!

monţaj şi la sincronizări),
eşertu
roşu
e
Michelangelo Antonion i (î ncă tn lucru) Giulietta
miracolelor de Federico F ellini (turnarea lncepe
tn luna martie) , nu v or tnşela, poate, aşteptările
noastre .
Filmele italiene prezent ate publi culu i tn ultimele luni ale anului 1963 a u demonstra t limp ede
situaţia cinematogr afiei n oas tre, au d erutat
critica şi pe spectatori şi nu au reu ş i t să lnfrineze puternica concurenţă a produ cţiei americane care se apropie de succes ele de ca s ă de pe
vremuri cu Lawrence din Arabia , Cucerirea
Vestului , Cleopatra , Strada etc . La Ve neţia,
prestigiul cinematografiei italiene a fost salvat
de Mlinile pe oraş, singurul film care a putut fi
acceptat dintr-o participare naţională destul de
bogat§. (cititorii revistei „CINEMA" au mai
auzit fără !ndoială despre M!inile pe oraş, dar
ţintnd seama de importanţa filmului, tn curtnd
ti voi dedica un articol special) . După M!inile
pe ora, tnsă, cerul cinematografiei italiene s-a
tntunecat, lmptnzit de deziluzii mari şi mici.
Simpatia publicului, manifestatil. vădit, a mers
către Succesul şi Monştrii ( tncasări fabuloase)
către Ieri, azi, mline (alt mare succes de casă
care se presupune că-l va d epă ş i p e cel 'al lui
Boccaccio '70 şi va tnvinge r ecordul d e ţinut de
La dolce vita), sau către li boom şi lnvil.ţil.torul
din Vigevano . Dar critica nu poate tmpărtilşi
tntru totul entuziasmul publiculu i . S uccesul regizor Mauro Morassi cu supervizarea lui Dino
Risi, interpretat de Vittorio Gassman şi JeanLouis Trintignant - e o satiră a anumitor
aspecte ale societăţii italiene de azi (printre
altele, dorinţa de lmbogil.ţire prin intermediul
unei lovituri norocoase dar nu prea corecte). Fondul acea tui film este amar, dar morala lu i e puţin
cam facilii şi adeseori tinde să capete caract erele
unei farse triviale. Monftrii - regia Dino Ri1i ,
interpretat de Vittorio Gassman şi Ugo Tognazzi
- e mai puţin ambiţios dar, cu anumite limite,
mai reuşit . E vorba de o galerie de personaje
tipice pentru societatea italiană din zilele
noastre , cu toate tarele care o caracterizeazA :
imoralitatea, cinismu], cruzimea, ipocrizia,
vanitatea , pas ivitatea, d e f o rmaţia pro fesională .
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Aceste personaje interpretate c!nd de Gassman,
clnd d e Tognazzi s!nt abia schiţate dar cu a ttt mai
reuşite . Privirea pe oare r egizorul şi autorii o
aruncă asupra acestor oameni este deosebit de
pătrunzătoare , iar spectacolul condus cu măies
trie este de o ironie muşcătoare. Mai bun declt
Succesul este li boom - regizor Vittorio de Sica,
scenariul Cesare Zavattini , interpretat de Alberto Sordi. Tema e aproape a ceeaşi : angoasa unui
om care se zbate să c_t_ş tige bani .ş i plnli la u!m~
u1 e ica , ecep iona , cr.- ica as r m a pu in
din nas. Desigur că nu este vorba de un film
pe mhura faimei autorului. Dar de aici înainte,
De Sica pare a fi renunţat sil. se angajeze prea
serios, după rbunătorul insucces al Judecăţii
universale, şi a decis să se limiteze sA-şi pună
semnătura tn. slujba spectaculoaselor producţii
de la rg consum, iar cea de care vorbim, bine
interpretată, bine povestitA e mai mult dectt
meri t orie. Tot lui De Sica li aparţine şi marele
succes, I eri, a:i , mtine, un film produs de Carlo
Ponti la comand a a mericanului Joe Levin e ,
o urmare a altui succes: Boccaccio '70 . Formula
e asemănătoare: t rei P"vestiri despre Italia de
azi. . -umai cil acest fi lm se bazează tn tntregime pe faima regii:orului şi a celor d oi inter~reţi: .ophia Loren şi Mar cello Mas t r oianni.
I n rut , un spectacol oleograf t i co nve nţio n al,
dar luat ln enual, de tul de amuzant. O deziluzie totalJ. chiar i pentru public este lnvi!.ţă
torul din Vi« no, care-şi datorea:i:A tncasArile
numai renumelui lui Alberto ordi, interpretul
rolului titular . Elio Petri ugizorul catt a realizat Ucig11ful i Z ile
te), unul dintre
tinerii t n care se pun ule m.i mari sp.-ranţe,
pare a fi pindut • inspiraţia i măiestria.
Filmul car e ar (i ttt uit a.I s,e mere la tarele
.unui orăş e l indus trial de pl"Ovincic, corupt de
boom-ul economic , la tngustimca de spirit şi
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meschinAria tnvăţătorilor, nu reuşeşte sil. fie
dectt opac , inform ca stil şi contradictoriu .
Chiar Îi de la Tovardfii - regizor Mario
Monice li , scenariul Age şi Scarpelli (autorii
Marelui ril.:boi) avtnd interpr e ţi strălu c iţi ca :
Marcello Mastroianni , Bernard Blier , Annie
Girardot, Renato Salvatori, F olco Lulli - am
fi atteptat mai mult. Tovarc'!şii ev o că primele
greve de la Torino , viaţa dură din filaturi ,
mizeria , foamea, raporturile dintre patroni ti
muncitori, arestlirile operate de poliţie ln rlndul
primilor agitatori socialişti constrtnşi la o viaţii
clandestinii.. Prima parte a filmului e destul de
frumoasă: redarea vieţii din filaturi este precisă
şi suge stivă. Dar partea a doua lasă de dorit,
povestirea pierde din luciditate, figura activistului politic interpretat de Mastroianni nu
este relevată cu destulă maturitate. Iar socialismul, aşa cum tl vede Monicelli , e prea pateti c
şi romantic . Tovară,ii, cu toate defectele sale ,
rămlne totuşi cel mai bun , ce l mai nobil ş i ce l
mai angajat dintre toate filme le prezentate în
toamna trecutA , dup ă Fes t iva lul de la Veneţia .
Ott despre celela lte, ele a-au izbit de insuccesul
de public t i de ril.ceala critici i. Cîteva au
manifestat unele ambiţii, ca de pildA Plictiseala

:t Pa~':~;ia d~a:!::,· ~~fog~htl: ~!:in~!i'~:~i
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nu depqette o anumitA mediocritate şi nu reu,e,te sA stlrnească curiozitatea publicului, cu
toate promisiunile de strip-tease şi de situaţii
picante (se pare că mă car o scenă tn care protagoniata trebuie aă apară dezbrăcată devine
obligatorie tn multe filme italiene şi mai ales
l.n cele americane .)
Acesta este t abloul melancolic şi sllrman al
toamnei italiene. Iar, tn afară do Seduail. fi
abandonata'. al lui Germi şi Fata lui Bubt al
lu i Luigi Comencini nu c!nt multe titlurile
de la care am putea aşte pta o oarecare lmprospAtare , tn primăvară. Un bilan1 cam mediocru .

O sceni de masă a rind a:n rol dramatic important în filmul lui Francesco Rosi, Mîinile pe eraf.
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VALURI"

araee
de S. DAMIAN

s-a

observat că pentru cinematografia rrancezl noţiunea de .noul val"
rlmtne destul de vagl, deoarece acoperl un fenomen eterogen, adesea chiar
contradictoriu. Cu blnecuvlntarea că
apar\lne ,noului val", dărultl cu generozitate tn ultimii ani. producţia multor tineri regizori a trecut tn raţa crl tlcll
de specialitate un fel de examen al
maturităţii.
Plnă la urmă e totuşi
lesne de constatat că preocupări şi
tendinţe variate, cu semnificaţii dlver-

f;;'~~lă~ucFo°J :!c~~~ ~: ~~~1r~1r~r 8~
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nume descoperi vecinătăţi curioase:
fli de bani gata, care se amuză cu
pllmbarea obiectivului de luat vederi
şi Investesc sumele părlntllor ln construcţii
extravagante , destinate să
epateze, alături de tineri porniţi de
jos, lndrăgostlţl sincer de cinema,
avizi să se mărturisească şi să exprime
un punct de vedere; palavragii, amatori de Interviuri, declaraţii şi dezvă
luiri senzaţionale, alături de taciturn! ,
care se consacră cu abnegat.Ie artei şi
ocolesc publicitatea, relaţiile mondene; estetizant! care !şi fac o glorie
din opacitatea lor la dramele umanităţii alături de artişti cu o conştiinţă
civică dezvoltată . Aşadar o coeilune a
rlndurllor e greu de lnchlpult şi aprecierile trebuie să se bizuie pe delimitări prealabile .
Nu se poate stabili astăzi fizionomia
unul curent care se Iveşte lntr-o \ară
fără a se recurge la termeni de comparaţie pe plan Internaţional. De aceea
am lnchelat tn numărul trecut, analiza
„noului val" cu o referire la tlnlra
generaţie de cineaşti Italieni. Dezvolttnd acum această paralelă putem remarca raptul că notele comune atribuite tinerilor regizori Italieni au o
fundamentare mal solid! . Huite d in
ultimele rtlme produse la Roma sau
Miiano cristalizează tendinţe care
pot căplta caracter de grupare, d e
şcoală.
Ideea artistului angajat reune ~te ttnăra generatle Italian!, sollcltată acut de problemele sociale, de
expunerea unui punct de vedere asupra
realltătll Imediate. Deşi exist! şi cazuri
discordante , majoritatea productlllor
de valoare din cinematografia ltallanl
de azi poartă amprenta unei polemici.
Interesul pentru condiţiile de trai
ale diferitelor categorii sociale, curajul de a spune adevărul, patosul militant, slot trăsături radicale pe care
„noul vat• le revendt~ă.

S-au conturat tendinţe Interesante: 111mul elaborat riguros, grav şi j!tlllzat,
cu năzuinţa de a dezv ălui lumea lăun
trică, reprezentat tn special de Alain
Resnals , apoi de Henri Colpl, Armand
Gattl etc.; o construcţie mal spontană,
apropiată de documentar, cu o logică
de narare mal paradoxall a adoptat
Jean-Luc Godard; elementele unul
romantism contemporan lntllnlm la
Francols Trurraut, Louis Malle, sau
Jacques Demy. Alţi componenţi al
,noului val" au renegat tnsl repede
fronda Iniţială şi au reactualizat clişeele rtlmulul confecţionat , mlzlnd,
chiar mal mult ca lnalnte, pe frlvolltatea sexuală sau pe formalismul decorativ. Plnă şi colegii de breaslă lşl
exprimă uneori dezaprobarea faţă de
acomodările degradante ale unor regizori (cazul lut Vadim e notoriu) . tn ,Cahlers du Cln~ma• se susţine
el Roger Vadim ar fi putut provoca
erecte delirante şi zguduitoare , daci ar
fi tnţele• erotismul ca o forţă expl~
ztvă, care poate azvlrll ln aer vechi
fortăreţe , minate de convenţ ii, de pre-Judeclţl şi superstiţii morale. Puse cap
la cap mmel e sale dovedesc !!al el
cineastul a ajuns tndlfuen la adnlrul artei şi al eticei. ..El a aln o cai.

a. mtntuirii : fadoar ta
de a V-a Repubtici• - co

ulei

de .eahlers du Cln ~ma•. I alu forme de
readaptare la decad
se m:.nlrestă
t n cln a
Crancezl .
Chiar prodnc
val• suferi..
datl, de o gnn
astfel el ru.Jlt.a
Fr anţei, ca a:s

U1er91_ -.1_=--- - -

contra.di<:'
1.ce e
chlat. _-Olll Tal"
o nrltab
La

arlle u e ale
Tot ea o
U
tr-adltlo al Italian . -el !l -...„111

*

Tinerii regizori francezi au lnceput
prin a da o repllcă violentă filmului
comercial , convenţiei şi mediocrităţii.

Filmul lui Monicelli,
Mastroianni.

e raţă de structura naraljloacel e de şoc ale clnelml : O slujM rigurd).
efortul continuu de a
adevăr al Istoriei, foi~
cop logica stringentă a
leţll, reproduse aidoma .
ătorl tentaţi de a găsi
tlcl comune, regizorii
ea mal mult de generaului declt de lncldenlvtdual. Cel mal tntem1, Francesco Rost (Salşi

Mlinile p•

oraş)

ca o lmblnare de mljlce - argumente lmbaledoarte pentru lnlătu.
reptăţl.
Condtţllle de
lă care li lmplng pe
•ă comltl un act crl.
t dezvllutte tn rumul
(Damlano Damian!).
streazl fişe de socioconcludente (rtlmele
goaolo de De Seta, O

Tovarlşii,

care apar tn
regizori Italieni.

tendin ţe

llor

unei familii,

Fala

umutil. maniera jurnau u n m, ornic să sugereze rllunetul fenomenelor sociale ln conştiinţa
oamenilor . E•enţa descrierii pbtrează
un caracter realist. Ello Petrl lncearcl
ln Zila numdrat• o zugrlvlre a condiţiilor de viaţii ale unul muncitor zlller.
O tncllnaţteepre complicarea artificiali
a lntl'lgll devlazl!. lnsă naraţiunea: din
peregrlnlrll e bltrlnulut care refuzi
ai mal muncească 1e desprinde mal
degrabă erectul demoralizator al unei
tnttmplărl trllte. Glodul obsedant al
morţii ll tortureazl pe erou care cautl
diverse mijloace de sustragere. Peate
s ituaţiil e reale descrise se lntrevede
pare! prezenţa regizorului, care Intervine arbitrar, urmărind satisfacerea
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unor teze abstracte (vecinătatea morţii
li provoacll bltrtnulul stlrl de conttllnţll ciudate fi un scepticism exlatenţlal). E:dstl desigur fi ln Italia o
prod ucţle abundentă Inferioară fi mediocră , lncurajatl oficial pe criterii comerciale ; puţin! dintre tinerii de real
t alent se pretează lnsă la o activitate
de niercenart.

IN

*

.Noul val" francez prezlntl multe
trllslturl originale, care au Impus,
evident, un stll. Ceea ce nu tnseamnă
el nu se pot descifra filiaţii tl apropieri artistice . Franeols Trutraut, JeanLuo Godard, 1acques Rlvette ruseserll
critici cinematografici cunoscuţi fi
vizitatori frecvenţi al clnematecllor.
Unele creaţii ale lor mărturisesc admiraţia pe care o nutresc raţii de corifeii
tllmulul mut fi faţă de descblzlltorll
de drumuri din era cinematografiei
sonore (Grlrrttb, Eisenstein, DovJento, Dreyer, Fritz Lang, Jean Renoir) .
Pentru Alain Resnals, preocupat de
armonllle plaatlce ale Imaginii, de
forţa de sugestie, Eisenstein fi Orson
Welles slnt o sursă primordială .
ln preferinţa pentru mişcarea aproape
de documentar a rtlmelor lui Godard
1

de S.vel STIOf'UL
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lllttlae co:rlltii ea plase,

•• cutromurd

•• petcari. Rhltoial •·• '9'„
aiaat, • • pe Dlmiatmile H•
clttÎ•••• •• Poloaia •• odati
aaficioatl mlai •• lacra ti
•111ai 1p1clali1ti poatro a repara •••• aYariatl. Ua aua„
aonat apare latr·• ltaai ai ti
11 laotaloul pe Yokmok, lmpr111Dl •• oa t.ll•l•l
••cio - la pefltla 1cqticl1malal tlo caro H IU.tte 11 1al•H• c•Ula. l•trlsa
H complici ca • JIJOYHt• ••
Uasol'l•·
Roallntol'il film•lal •alo•es
Yokmolt - Staaialaw
(u1iror) tl :Uri1law S•o-oa1H (oconarlot) aa
•totriltait la pellcola lor pe
actorii Beata T7oa•l1wlca tl

de Vlaeontl). Cu deosebire
RoBSelllnl este studiat cu scrupulozitate

fle~b :~iio~~~~r~g:J~fmd': t!x~~~r!~~!f;
1

1

ratate. Pe alte coordonate, e lndl1cutabll că eforturile lui Alain Re1nals
ae Intersectează undeva cu cele ale lui
Anton Ioni tn tratarea temei slngurătlţll,
a poslbllltlţllor de comunicare Intre
oameni, ln glslrea unei echivalenţe

~:!f..St:tfr~f~~e psfig1~:1ce.a ln~:'fil~~
nal1, Louis ?dalie (Focul fatidic) fi
tlnlrul regizor Italian Zurllnl se pot
1emnala, de pildă, lnrudlrl tn maniera
de descriere a lumii lluntrlce.
Pentru .noul val" Italian prestigiul
maettrllor neorealismului este Imens.
Bandiţii din Oroosolo se resimte de
pll!ll de lnrturlrea . lui Vlscontl (PIJ,.
mlntul ae culremur4J . Mal lntll tn ce priveşte tncrederea tn autenticitatea vieţii
tnaltl. ŞI ln filmul Iul De Seta apar
actori neprofeslonlftl , oameni din sat,
Iar moravurile, mentalitatea fi tn apeclal coacerea revoltei apar tnfllţlfate
tn starea lor .brutl". Apoi , de la neuitatele Jocuri de lumini ln noapte ale
blrcllor de pescari şi ploaia care lnun.
dl ullţele mizere , alcătuind arabescuri
cenu,11 (Pdmlntul u culremur4J plnl la
piscurile gol8'e ale muntelui pe care ciobanul cu turma lui de ol tnscrle o odisee
contemporană

(Bandiţii

din Orgo1olo)

există o
core1pondentl de viziune
plutici . Regizorii Italieni arat& el
1lngurl ce au tnvllţat de la cinematograful sovietic (atenua tndreptatl
asupra fenomenului social, stringenţa
determlnlrll personajelor şi a transrormărllor de conştllntll bazau pe
o
tnţelegere ştllnţltlcl a cauzalltăţll tn

~: 0 ~~esc:~~lu±eoar'llf~el~~o~:fg~:! 11 '::f!

Iul Dzlga-Vertov se tnrudesc tntr-un
fel cu ldelle Iul Zavattlnl fi .noul val•
ltallan, atlptnlt de dorinţa autentlcltllţll utlllzeazil aceste lnvllţlmlnte tn
tntllţlfarea pe ecran a proceselor vieţii
sociale.
Slmplltlclnd lucrurile, se poate susţine el tn filmul francez uplraţla spre
un nou limbaj precumplneşte asupra
altor preocupllrl Iar tn cel Italian preponderent rllmtne studiul vieţii obiective. Formele de expresie zllmlsllte
de .noul vai• francez (din nefericire

!'!fe~ţ;1:ii dl~u p1~P~:at te~~\ll•~~e3!
falml declt oele ale tlnerllor clne8'tl
Italieni. Se aminteşte acum, ca un

~:~i~1~rnr;r1~~ ;~~~~ia:t~r r~:t~~1~~

Luc Godard, sau de plastica sugestiei
tn filmele Iul Alain Resnals. Influenţa
rertzorllor Italieni e mal tralnlcl tn
dlruţla Investigaţiei lumii exterioare.
Un fenomen e cercetat de Francesco
Roci aau de Vlttorto de Seta ln toate
deta.lllle, regizorul ldentltlclndu-ae cu
obiectul, cu mentalitatea omului de

f:JcV.adr!i>i':l~~d~~id ::f 11::bre~mt

alnt tinerii clneattl francezi, pasionaţi
de nngb.lurlle particulare tn Interpretare. Adavlrul trebuie adesea extras
din plasma altuaţUlor Incidentale.
E prematur l l extragem concluzii
definitive asupra unor forme de dezvoltare Inel neBedlmentate, . cn multe _
surprize po1lblle tn viitor. Comparatllle sumare tntreprlnH au doar menirea sl ofere o lmag!lle de anaamblu
~Wt~ :~::1~f Af /~[!~lor .noului

ti la iatl'ana

-•i

mic pert

„„,

M.„.„„.i

f:Ull 1!-'i=~:i'..!7. ·~:1!!..~::

mai apoi cinematograful.
Nece1itatea unei astfel de cunoatteri persistă ti astfel, ln aceaatA,
artA, omul caută mereu oglinda
care al-i redea adevlratul chip 9i
tendinţa sa ln viaţi. Filmele care
năzuiesc spre aceasta a!nt numite
cu un termen foarte propriu „de
actualitate". Cum tnal unii extind
actualitatea la epoca actualii. istorici, ln acest articol le vom numi
„filme dea pre ziua de azi".
ln faţa paaiunii 1pectatorilor
pentru astfel de filme, e de lnţele1
preocuparea 1peciall a cinematografiei noastre de a crea filme deapre
ziua de azi, ca ti strlduinţa recentă
a revistei „CINEMA" de a inaueura
şi ausţine un ciclu d~ eseuri critice
dedicate aceator filme.
.
Referindu-ne la filmele romtne,ti
despre ziua de azi, deagiur cil va
trebui al ne limitlm la cele care au

i:uu1:f~~i1::~

!:s!uf:::e;:a::r:::
Filmele ln cauzl ar fi deci urmltoarele: Omul de ltngd tinş, Part.a
ta <U 11init, A foii pri•unul meu,

Cinci oameni la drum, Sub cupola
albaatrtl, V acanţ;J la mar•, Lumind
d• iulie, La vtrata dragaaui, Puica
d• mare, Un auri.a tn plind vard.

Punlnd acestor filme, nu puţine,
lntreblrile pe care spectatorul e
tndrituit 1l le punll filmului deapre
ziua de azi, vom vedea el discernem o separare bru1cl de adrese
fi de valori. Daci filme cum au
fost Sub cupola albaatrd (mediocru
ca ambiţii ti realizare , artutică)
sau VacanJ<I la mare (nedepqind
banalit.atu. dectt prin unele performanţe tehnice mai ales a.le imaginii)

:J.:·~~.~C:~~tr:~~v fi!i

pntenţii", filmul Puica <U
de genul ,.aventuri", se clamai gnu aici, dar, totuti,
delinit.iY ti firi rezerve. La o
&D&lizl mai atentl a firului voit
tndleit a.I 1ubiectului, vedem ln
primul rtnd absenţa din ace1t
subiect a oamenilor simpli, a eroului cotidian. Livia, singura reprezent.aJltl a eroilor „civili", e neveridic de dezorientau., nehotlrttA, ln
Al& fel lnctt prea devreme acţiunile
ei apar aimple ecuaţii ale autorilor.
Spionii, criminali odiofi, nu an
ln Puica <U mare biografii psihice,
fiind folosiţi doar .ca elemente de
joc ale unui subiect confecţionat
ctt mai palpitant cu putinţl, ln
dauna logicii. Chipurile ofiţerilor
alnt invariabil ti aprioric animate
de elemente obligatorii: eroi1m,
calm, luciditate, energie, ealitAţi
care caracterizeazl mai mult profe1ia declt tipul. Este .vident el
filmul nici nu urmirea o detalien

,.firi

lrWU'e,

ae&.Ă
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a chipului contemporanului nostru,
ci doar redarea unei povestiri captivante tn care binele tnvinge rlul.
Ceea ce lnaeamnl el Puica <U
mare tti are locul ln aceea9i categorie a filmului de 1pectacol distractiv, remarcabil prin reutite
parţiale tn realizare (interpretare,
ritm , uneori suspensie, surpriză;
regizor , Gheorghe Turcu).
Ou toatl certitudinea, cele doul
filme despre satul colectivizat,
Lumind <U iulie ti Un aurta tn
piind vară, ae caracterizeazl ca
filme educative, minuţios calculate de autori. Primul trateazl.
aproape didactic problema necesitlţii teptelului pentru goapodlriile
colective, al doilea .- la modul

de V•lerlen SAVA

istorioarei moralizatoare - drumul unui tncipiţtnat individual
elitre gospodiria colectivi. lndeo1ebi tn primul film demonstraţia
e ficută cu o pedanterie farmaceutici şi cu o traiectorie rectilinie
care oboseşte prin previzibil şi
repetare. Personajele nu gtndesc _
declt ctnd se exprimi!. verbal ti
atunci cu replici ostentativ tncadrate tn schema de cuvinte a autorilor . Regizorii cautl ietiri forţate
elitre arti ln afara filmului (frumoasele privelişti ale unei cavalcade tn Bii.rigan, jocul sensibil
montat al cumpenelor unor flnttni
- Lumind de iuli•, regizor Gh.
Naghy - sau experimentele actoricetti ale lui Sebastian Papaiani
- Finiţii, ln rejfia lui Geo Saizeacu),

::~oa~::~t~:~ea~~

:n fo~~~Îesa~

exacerbare caricaturali. Lut,
Lumind iU iulu, obsedat de o
zie maladivi, este pui pe diarea unei herghelii de cai de
e care declari ci-i iubeşte.
tnir ţăran, incapabil de o
ie, de o leglturi apirituali,
eşte ceva mai bun de fii.cut
al tntoarci vorba inginerului
, şi aatfel oii. distrugi cu ail.lbie cei mai frumo9i ca i. Colectitii din jur (nu 1e ttie de ce!),
nitte ageamii, nu ca ni9tc go1poaari, fac atişderea, tn timp ce
conducerea colectivei manifestă
doar ribdare, chipurile pedagogici,
tn timp ce filozofeazi despre „a fi
sau a nu fi preşedinte bitrtn" ti
lnvaţă ai faci nod la cravaU. . Mai
1upiritoare este Inei airicia spirituali a eroinei, fiica secretarului
de partid, care firi urmi de proces
mintal aau sufletesc, abandoneazi
pe ttnirul ţăran pentru ttnirul
agronom. Vorbele ce 1e rostesc atnt
de un primitivism violent, 1alvat
doar de normele agro-zoot~hnice citate copioa, care au un sens prin ele
tnsele. Un •uri• ln piind var4
abundi ln 1ituatii neverosimile mai

caractere originale, puternice, degajind o morali intrinsecii: inexprimabili ln formule, dar emanati
di11suflet. Spectatorul ae recunoaşte
pe sine ln numeroasele ipostaze ale
chipurilor plilmuite de fantezia _
scenariştilor Dumitru CarabAţ şi
Mircea Mohor şi numai tratarea
cu mijloace comune a materialului
de citre regizorul Andrei Blaier
- meritoriu totuşi prin profesionalism şi decenţi - face ca recunoaşterea ai nu fie contopire şi
introa pecţie.

ales prin raportul
propui ti a tina pe
unui ttnir ţiran
dar tnclpiţlnat . ll
lui Finiţi 1tnt lnd. eh
tAnac care nu are ln bor9boe•ţele
lui deloc barul lui null . Per
aceste trhnii tntre care
U.
este vtnzarea ouUe
dedte ean
dau pui, prin ineoDfl-i nţa
ului
valabil doar la un afu.nat mim.al,
aau la un ţăran d
l doar ca
exprimare verb.li, a-vtorii ghuc
cuvinte trunchiate, iatituri, rudimente de propoziţii DiriodaU. terminate, iar gestica e redual la
impulauri de:tonlo-1'! care, toate,

~rfi!

1
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reutette declt al îruli(nne pc 1pcc·
tatorul care, cel p ţin. a citit pe
Creangi oau bpirean. ln copiline.
Lumea din jur Dll-lliluU aeeeati
toleranţii ilogici uu aeeeati mora·
lizare uniaoni ti monotoni propice
autorilor pentru a'1i co11tinua firul
potrivelilor.
Calitatea imagiDii color aau
me9te9ugul regizoral vidit u11eori
fac ti mai regretabil caracterul
superficial al tratirii contempo·

ranilor no9tri, mai ales clnd e vorba
aici de chipul nou al ţiranului
din aatul colectivizat.
lntrucltva alta e1te situaţia celorlalte cinci filme citate mai 1u1.
De tendinţe ti valori diferite, ele
ae ocupi toate de contemportnii
nottri, la modul realiat 9i problemmatic. lnteti titlur~le - Omul de
llng4 line, Partea la iU vinil, A foat
prieunul meu, Cinci oameni la
drum, La virala drago.tei - arati
preocuparea mirturi1itl citre problemele zilei de azi. Etulnd tn
Cinci oa.meni la drum sau tn Omul
de ltngd liM, obţintnd o confirmare
a potenţelor . ln _Partea la tU vin4
aau a po1ibilitlţilor tn La vlr•la
drago.iei, filmele de acest fel lti
capitl expresia fericiU. - dar nu
unici, nici perfectă ti nici definitivi - tn A . foat prull!nul meu.

t~:::~:1~1:=tflf:::,i c~ :!:ţl~~=

prin peisajul 1ocial al unui loc dat,
fo.t prutenul meu are ţealtura
dramatici cea mai complexl, mai
solid argumentati, psihologic ti tipologic, realizati pe mai multe planuri, subtil intersectate, angrentnd
medii sociale foarte diverse ti

Â
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AceÎt film fiind punctul maxim
al celor cinci producţii deopre ziua
de azi, al lncercAm ai privim prin
aceastA judecati de valoare, problemele comune. ln primul rtnd,
construcţia
dramaturgiei. Secţi
unea sociali este ficuti aici folosind ca pretext un element motor
nou şi psihologic interesant: doi

rri::~i~~l~~~ ~:t~f:,ilfo~: r~;:~:~;

ilegalist, unul la tnceputul vieţii
ti celilalt la evidentul ti previzibilul 1flrşit patologic al ei, privesc
curioşi, avizi, viaţa ti intervin'· to
ea ln numele unei aceleiati morale
'i a nevoii de a trii frumos. ln
Cinci oa.meni la drum e1te vorba
doar de venirea ti plecarea dintr-un
colectiv de muncii a unor oameni
potrivit unor interese ti sentimente
proprii, care riu alnt analizate prea
detailat . LAudabila tendinţă de a
lnflţÎfa vi aţa ata cum este, firi
cazuri excepţionale, firA situaţii
extreme, a du1 - prin lipsa de
abili ta te ln a crea interes atlt fa ţii
de eroi (1iraci tn gtndire ti tn fapte),
cit ti faţi de lntlmpliri - la neintereunt şi neinspirat . ln Omul iU
llngd tine, punctul de plecare eate
şablonul ţi numai amploarea secţi
unii 1ocia e flcutl de drumul femeii
dupi 1oţul ei pe un f8ntier unde alituri de el lti afli sens vieţii, lnţe
legtndu-i munca 9i angajlndu-se tn

.
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dupi aeea1ti nerare dulul
de nldenli a capaeltlţll
docnm•nlarulut de a lnliţlta
omul tl tn alt!el de lpo1ta1e

lizat! nu atlt (I) prln rellectarea glndurllor şi ată.rllor
arectlve ale eroului, ci mal
alea (I) prin reflectarea gln-
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0

0

nrmeui noi preelairl. Pen· de erou .•
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eum un mal visul, o lmpor·
deo11blti, ln schimb
.pentru el
runcţfonează
ln prlmul rtnd convenţia".

de care autorul •·• ferit la
lnceput, propnnlndu·tl 1i 1e
reaume la dhcutarea .reproducerii fotografice" . ln

de9I •-• 1pu1 ei 1pectatorul
.nu va accepta nlcfodata"
ln !!Imul documentar un
1lrut (alrutul nefiind dintre
.raptelrcareprln fnsăşl esenţa lor atnt fapte sociale care
1e con1umă social") totu9J,
ln mod e:rcepţlonal, 1-ar
putea admite un corectiv :
.dacl lnalntea episodului
ln cauzl li arltl felul ln
care al filmat - deci tot
un DOCUMENT - modalitatea ln care al reuşit să te
ascunzi ,1 al aurprlnzl momentul de viaţa filmat".
lat& deci .faptul autentic".
Nu aulenUcltaff& 1cenel, nu
modul flruc de a ae comporta
al eroilor, nici contextul
1cenel rupecllve, nici emoţia
pe •are o deraJi geatnrlle •I
trilrlle ounenllor, nu ace•·

tl conţinut, artist tl erou,
••••taior tl Imagine, afnt
!nai - toate - Jnvereate.
lle·I drept, punctul de vedere
expui pare ai fle nu reauit•·
tul unor meditaţii abatracte,
ci mal degrabi teoretlaarea
r11emnirll ln laţa dlllcultlţllor reale eare apar ln prac·
uca docwnentarlstlcl. lntradevir, aparatul vlslbll ae
poate dovedi uneori Ino·
perant 91 lllcl aparatul a1cun1
eum aril• cu Juateţe
rerlsorul Vlrrll Clalotescu
lntr-un numir anterior al
revlllel .CJNEMA"-nnpoa·
te decide automat valoarea
filmului. Nu-•I rl•••te Inei
juatlflcare lncercarea de a
terlfera drept limite de ne·
depi•lt ale renului lnou91,
oleflclenţele acelor doeumen-

tanţi

!'tlr'i:u~~p1":,1lo'•~~."' ,:.~~~ :r:::!'.Jl~1,u~~11f:t.~"::~:
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1i tn lpo1tue atallce tl demon1tratlve, ln deoubl ln cadre
1curte, ciutfnd. eompenaaţlt
tlemonatraţlel. ln Ylrtuoslt&ţlle lmarlnJI conllnrura realitate cerU 11Dt traputernlce vl1111ale ,11onore.
eu, creatorul '' numai Inter· Un, lucru mal rimlne cu totul
ţlonim,

1lntem

nevoiţi

ne lntoareom ai vedem ce
I•••
clneaatul. Am aJnn1
I•
capitul

&i~f!!• r::~1'J!~i \'~:!r1·~~~:: ~~~? 1~:! 11iolt~nt~„~~.1r:;

rloare. Mal trebnle doar o
••ffnt•I• conclusivi. Iat-o,
••ntru a nu mal rimlne nici
un umn de lntrebare: .llml·
tele filmului documentar
obllgt· la o portretizare rea-

uuna 1pectatorulul, pentru
•• 1i-l lnTHllm pe el, Uri
a-l eon1u1ta, 4rept .cel mal
sever paznic" al ace.tor
mite fixate arbitrar? Ar trece
'' aceasta dincolo de llmlti.

ea, ne poate face să transcriem ace1t
film aic,i. Multitudinea chipurilor
antrenate de personajele centrale,
deşi alterate de caracterul acestora
fortuit, are ceva divers 'i cotidian
lăudabil ln intenţie, dar nu 9i tn
realizare. Din nevoia de a pbtra
schema, eroii se brutalizeazl inutil,
ae iubesc foarte urtt, fărA. credinţă
şi fAră poezie. Dacii. ln A foat
pritunul mtu exagerarea ducea la
un verbiaj cel mult livresc şi la o
acţiune
cel mult sentimentală ,
aici avem de-a face cu lipsa de
1piritualitate (accentuatA de regie
- Horea Popescu), cu banalitatea
'i violenţa (avem ln vedere nu
atlt scenele vil.dit fii.rA sens ale
lui Ilarion Ciobanu cu Silvia Popo·
viei, ci penibilul nod dramaturgie
al avortului).
Tot· un pretext cunoscut, utilizat şi ln Aproapt de aoart pe un
aubiect didacticist, folo1e9te şi
filmul Partea ta de Yi11ă: tlnArul
ţAran venit Intre muncitori capAtl
o conştiinţA muncitoreascA, prilej
al unei 1ecţiuni sociale revelatoare
de tipuri caracteristice contemporanilor noştri. Nelipsite de idei şi
biografie (ca ln Cinci oameni la
drum), neagrenate lntr·un joc de
locuri comune (ca ln Omul de lingă
line), acea tor personaje şi acestui
pretext de subiect şi analizA aocialil
ti tipologicii le lipseşte o idee artisticii. unitari, generoaaA 'i poetică,
suficient de puternicii, ca 1A sudeze
tot materialul faptic şi uman lntr·o
construcţie aolidA, complexil. Linii·
le de subiect nu concordii, iar peraonajele nu au parei nimic comun
nici a-,i comunica, nici a înfăptui.
ln film este arltat drumul separat
ti neconfluent al fiecilruia. Desigur
cil. unde nu eate conflict, ci numai
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in reportl(J
lu 1824. Delacroix spunea cu algu-

.ceea ce trebuie ca sa găseşti
un subiect, este să deschizi o carte" „ .
Mul\! pictori l-au ascultat, dar probabll•I mal mutii cineaşti - oamen·
ni! unetartesocotltA.cu tncA.pă\lnare
sora legitimi a Uteraturll , ultlndu·
se legătura el de atnge cu pictura.
s-au deschis multe clrţl şi s-au
găsit aubfecte pentru multe lllme.
Ce .avantaje" a adus lllmulul , ce
.aalt" a facut cinematograful sprijinit tn .clrjele" literaturii - acestea nu le discutăm alcl , lntr-o cronica a .documentarului". Aici trebuie să constatlm altceva : niciodată
ranţa:

~fe ,s~~1 f'fiin.'~::t J'!~v'::u~<;P1m~~

de „vreun„ Malaparte, de "vreun „

Bogza .pe ecran" I Slavă fraţilor
slavi lui Dzlga Vertov,
alavl lui Iorla Ivenl Crla Marker
- nu I Raţiunea de a fl a reportajului cinematografic este lnchlderea
tuturor clrUlor, .deachlderea" la
maximum a . umerelor• de mmat
asupra realltătll, .t n direct". Publicul acceptă ace•t gen de pellcull
numai dacă ceea ce i 11 rolateaz4
pe ecran - perfect adevărat, neln·
Luml~re ,

,1

;;g{:{: ~ e~~tfo~~f~n u\~fţ;.; ~~ţ
1

t~:t~e;g:ce:tt li~ ~m~~·L~d~:;:1'!.!
1
~ ;~::~ca !1~~t~:!c~e~·:si"v'm

dacii.„.", .IA-•I reamintească" reportajul filmat, aplrut ,1 dlapllrut
dinaintea privirilor fulgerător, lntereseazl ln mllsura ln care .nu regaseşte", .nu-şi reaminteşte" ,rlmlntnd
- da sau nu! - memorabil„. A·
ceasta-I sarcina apABll.toare, capabilă

lnttmplare, căci la asta se ajunge,
unde nu stnt idei ln dezbatere sau
ln meditaţie, ci numai impulauri,
nic'i personajele nu alnt caractere
generatoare de glnduri 'i corespon·
denţe, . ~i doar tipuri singulare, a
cAror calitate este mai alea pito·
reacul şi uneori excentricul. Aceasta
se vildette atlt ln aubiect, cit fi ln
dialog . Vorbind mai 1u1 de acest
film, li caracteri
ţ.e, care pu că se maaih9tl i - a i
ln puterea de a c
tiptlri. •isrolul colaborhi
talentaţi
scriitori de proz - Petre Sllcadeanu ti Franci c Jluateaaa fÎ a
muncii regizoral de un viguro•

-r

de Radu

la glorie, a documentarulul-reportaJ , conferindu-l, lntr-un
anumit sens, dreptul de a se numi

111-1

ducă

1

~r~1~~: S:'se~ v"1~':ti l~f d-; fii~~
1

lalLe arte, prin relaţia cea mal
cu realitatea. Dar 111. nu Jublllm prea mult pe marginea acestei
Independente .antlllterare": reportajul este o lnveoţle a literaturii,
a scrisului - teoretic, zice-se, aparţlnlnd epocii moderne, dezvoltlrll
extraordinare a ziarului, practic curată

COSAŞU

caracterologici epufzeaili
toate cllle artei . Dar, categoric,
reportajul nu Iace .operă de caractere" - aşa cum nu se foloseşte
de .Invenţia" literari, de .Eroul"
literar- prin aceasta nerăplndu-1-se
nimic d(n calltătlle de .artl a
omului", a destinului său. Reportajul este gest uman şi semnificaţie
- ~tlt şi nimic mal mult, şi dacii.
aceasta e puţln, tnl rog„ .
O asemenea ezitare Intre .carac·
sarcină

~~: Î~n·~~fc:[;t~~:~t~~~~fet'ufr;~~

~ua'l v~:m~~~~~,~~U!rd"e d~~ ~~~~ vei Constantinescu, Paalune, conaamea literaturii orale. Soldatul de . crat colectivistului DragotA. din Ba·
la Maraton - ne spunea o datl
nat, om de ştltnU ln toată. puterea
Bogza - a fost un reporter. Iar el,
cuvlntulul, acllmatlzlnd pe un sol
Bogza, ar fi .scris" primul reportaj
dificil porumbul mexican. Portretul
la vlrsta de 4 ani , ctnd 1 povestit ,
este cam static, deoarece două forţe
pe ctmp, noaptea, unor \ărant : cum
a cilzut un om ln llntlnl „. Reporta~~~=~~::1~
~r r~:rz~:~r~c,;r!~~~~T~~
jul filmat corespunde - ca struc- preţ sl ne convingi de tenacitatea
tură - celui scria, coordonatele ad!·
i:h~~;t~~r~u4;,';~uJ~~· g<:s'i~~~tao~~
el slnt aceleaşi : neatea nemaipomenită deopre un nou act al omului,
lui, ca ln bunele reportaje) , tn timp
g„tico (deci cum s-a lntlmplat ce Imaginea lncearcă al Iaca .reporgesturile) şi •emnl/icoţia . Eclilllbrul
acestor linii de torţa stl la funda·
~tJ;ca~fi~'J!r~~f!e~~ v~~~agfe~~r:,:
mentul genul ul : o rupere a lui duce
gle" nu lasll ln1Almaglnea .•l curgă" :
fle la pltoresc(llpaa de semnificaţie),
.tenacitatea•
se manifestă ln ~
fle la . „ storll.lall (generalitate ne1
~u iJl~:~am~\~ et'i\':~t~rf~~g~~~
marcată de concret). Cele mal mari
dlflcultlţ! nu alnt !osii. aici, el ln
atrulte•, mal fericit sau nu - chipul
tnţelegerea cerinţei de .caracter"
savantului popular, neizbutind lnsl
ln reportaj. Arid a omului, rlmlnlnd
1ă laal!. din monoton. M'.l•carea, ca
1

fi

t~ ~!;~~la~rJ~~ ~~~~rai S~!~.!::i~r~~~~

rul ln luptl (cerinţa fundamentalii.
a artei) - reportajului, filmat aau
scria, I s-au cerut de către unii .al
dea caractere" ca nuvela, ca schiţa,
socotindu-se probabil că aceasta

realiam a lui Mircea Mureşan. Nu
avem ln acest film virtuţile din
A /oat prietenul me u, ln care ti·
purile pitoreşti (biltrînul, clovnul,
medicul) aveau o conexiune 'i de
idei 9i de acţiune care uneori se
transforma ln poezie, alteori tn
povestirea filozoficii., dar nici vio·
lenţele din Omul de lt11gă tine, nici
ailrlcia asceticii din Cinci oameni
• D
a ta de "ind joacil,
aJlturi -de • - • ă tipologie intere·
MJltl,p peiujw industrial , filmat
f t prieepere, al
ui mare p.ntie.r,
a-na do
·
ln piua calitlţi
M npnsi. filmi că a contempora·
Midţii, ee trebuie pl.rbite .
la IA Plnfa
tei , Franciac
0

.........

....„

~hfa~· ,fe~~~~r~0 ~~ 1 ~i~t"~feta re~d~::.;
r:m~~~tr~t~~~d~~~ie~ulo~~~~~-~~~=

clu). Totul culmlneazl cu o lntoar·

~=~e,t1l~!1ft~1!f~\~nduetAa1ă~1~~:~f~;

note neveridice care se traduc prin
excese de sentimentalism sau prin
rezolvilri fortuite 'i locuri comune.
Desigur, experienţa asupra unei
teme interesante din viaţa contemporanii. ti va aduce lui Francisc
Munteanu posibilitatea unei reuşite
integrale. Şi tn acest film, plastica
lncadraturii contribuie la lnţelege
rea fe°'°menului contemporan şi
reprezintil o căutare a unei expresi·.
vitAţi filmice moderne.
SA lncheiem acest tur de orizont,
desigur subiectiv şi provizoriu,
revenind la A fost prietenul meu.
ln acest film, oamenii glndesc
deap~e ei, despre semenii lor, despre
lume şi evoluţia ei istoricii, despre
univers şi despre lucruri banale şi
imediate. Acest lucru e demn de
accentuat, cil.ci contemporanii noş·
tri stnt oameni culţi, moderni care
au nevoie a se depiişi mereu pe ei
tn9iti ln tndrAzneala gtndirii 9i
a muncii. Filmul trebuie ail le dea
aripi şi termeni de comparaţie.
Dar, accentulnd el acest film a
fost realizat lntr-o manieră regizoralii comună oricilrei producţii ono·
rabile, tradiţionale, a studioului,
am accentuat că aceasta este o
slAbiciune a filmului, deoarece
pentru acele realizilri noi de glndire
şi de construcţie acenaristicii tn
conformitate cu ceea ce este sem.Oîficativ ln viaţa noastrii aocialistli.,
trebuie găsit limbajul nou, mai
expresiv, mai adecvat meditaţiilor,
lntreblrilor, rbpunsurilor.
Este o condiţie esenţială pentru
noi, spectatorii, ca ln faţa oglinzii
ecranului nu numai sl ne recunoat·
tem, dar sA ne ti contopim cu eroii
ce ne reprezintl şi, o dată cu ei,
sA parcurgem cu toatli fiinţa noastră
drumul tnţelegerii.
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nimic. Picat- rllndcl ae rateul o Idee
mare, o mifco,.. aplrltuall, puternici, ln
care reportajul poate face minuni:
IC~~wl~~~a l:b~w~I ·;~ri:· reutlteJe
certe ale Studioului ./ah1a•, eate celllal t reportaj al lui Pavel Con1tant1nescu, Fapt div8T1, document de geat
uman generoa, acurt, nervos. Un vaa
turcesc naufraglazl ln Marea Nearrl
la 30 noiembrie 1963, dimineaţa, ,1
nu poate llaa, din cauza vlntulul, blr-

W1!1n!aJfe1;i 1~ !~~;~r~rdfg.mJ:e:~
bord om cu om, de'ia bucAtar la comandant, depunlndu.I pe ţlrm. Viteza vintulul - 80 km · ve ori - nu permite
helicopterului sl stea lntr-un punct
fix mal mult de un minut! Reportajul
lncepe cu transmiterea S.O.S.-ulul turcesc 41 bltala aacadaU a telegramei ae
Im primii lntregulul film; ni ae pove1te,te precipitat, emoUa este uconsi
ln filmarea rapldll, agltatl (operator:
Gh . HerschdOrfer), nu ae cautl efecte,
11nghlurlle nu au atudlu, totu•I apar
Imagini ut0r-!antutlce, ca helicopterul
~~o~~c~~t P~;cm1 .::b.:.. ~~1~!.·i~i::
cadre luate , din fugă", din mltcarea febrilă a aparatului, slot suficiente pentru a fixa un chip admirabil, un
mecanic, Brănescu - despre care Iţi
pot opune ce vrei: clod e vesel, clnd

FILMUL

0

1

;f~~~r d~~~bt;rm~n:kt.it ~:~\~~~

dupl mllrlclnl•urlle sterpe zbltlndu-H
1
1
i~u~~ farn Ba~~~mufia~~~vtam~I ~~: ~
amiezii, plata Romanii, tramYale el
maşini, ritmul normal .•. Semnificaţia
- la capitul gesturilor - este fulgerătoare 41 exacta .
Dimpotrivă , Io reportajele lui Jean
Petrovlcl (ultimele: Pretulindmi muncuc oammi ol R4d4cinile- or"fului)
semnlllcatlllor li ae acordl mal mult
•Paliu , mal multl pregătire - uneori
c.'lzlndu·se ln ceea ce ae nume•te cam

~~eţ;e~~deiC~~~f!::1 :i ·.~~riWfce.ţf1~~~:
căutlndu-fe explicit poezia lucrurilor,

1
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avem ln vedere unele tendinţe
. glaciare" ale altor documentarloU al
noştri, gata să sublimeze realitatea
ln asociaţii reci, ln speranţa unul .antlsentlmenlallsm• cam sentenţios. Jo
episodul cel mal rotund din Pr•lulindmi muncuc oameni -- 'Viaţa mete·
orolo81Jlul de pe Omu\ - Pet'rovlcl,
11u se s ileşt e să pun:!. ln prim-plan
matinala c e aşc ă de ce11.I fierbinte a func\lonarulul acela din plac. Dupl care
- cum spune comentariul lui Eugen
~andrlc , printre cele mal bune din
cariera lui - omul . pleacl la serv iciu":
meteorologul leoe din cabanl, viscolul
li trlnte ş te din uşii ,1 ploii la aparatele
sale este obligat • li meargl pe burtl
ş i Io mllnl. .. ln R4d4cinilc orQftdui
coborlm Io Bucureştiul subteran - ln
lncrengălura de cabluri telefonice, canale I .C.A.S., univers secret ochiului
nostru, care ne asigură civilizaţia de pe
sol. Interferenţa de planuri - cel real,
Hlut de fiecare : blocuri Io neon, bucltlrll moderne, bale , acel .tout-ă-le
dacă

~~~t;e:~n~=~~1~a~g!u~o:J'.~~eş~:~· n~

păşesc declt lnl\latll această lnterferentl dual plnă la supraimpresiune,
dl erecte de poezie citadină, ln cea mal
bunii viziune reportericească - de care
nu se feresc declt estetlzan\11 deYltamlnlzatl : .Jos"' , absolut anontml, lu·
creazl lncordaţl cel de' la telefoane, el
o datl cu boabele lor de sudoare pe
frunte (Imagine: Dorian Segall se aud
dialogurile Io receptoare, la auprafatA:
n aş teri , lansări de cargourl, lntllnlrl
Intre lndrlgostl\I. Lucrurile vlbreazil.
la Idee, proza or114ulul este deseori
lnfrlntă : deschiderea unul capac de
canal e filmata astrei .de Joa•, Incit
a-ar plrea el lnsutl cerul coboarl ln
adtnc, cu oamenii care plşesc prin apl,
plnl la genunchi ; pietrele .au reflexe
frumoase, neobişnuite, de asemenea -

~\~~\er1.~ ~~ î~oJ~!'r~~~:f..°iJ.t~ _::~~~'.

rc ntru cil semnificaţia le Iradiază, pe
d ! năuntru, nelbtnd afarll dlacret şi
sintetic - declt glasul celui de pe ne~unoscuta „maşini de 1ot ervenţte• a

!u~:"~ĂYcî .:':n~~~~,~~ 1ni~r~~:f1~er' fi~i

1

0

e maşina de. .. Ce-l llps-.te totuşi filmului? O tenu cenuşie atllrule peste
chipul ,1 faptele celor . de Jos• (cu
exceptla episodului .telefonic") , nr.mărirea lndelungl a sensurilor nu coboarl plnl la gestul cel mal ln1plrat,
ar.nlo, to adlnc; regizorul pierde timp
Jn a. ne explica - antiteză uzatl - ce
at· fi dacl Jo1• 1-ar petrece delecUunl ,
îLţelegem, dar respooaabllltatea nu ae
n._,te din nici un gest decisiv, memorabil •I de aceea. nu prinde .chip". Sin•
t•m 1lllţl - subliniez : doar to eplaoadele propriu-zi• 1ubterane- al completlm, mintal 11ngurl, aemnlflca\111•
generale - c•ea ce n-ar fi grav, dlmpo-.
trlvl, dacii. am avea o batl de sugestii

;,,iea.1~ <'i':ac~~ 11~t!~~~~ţr:.,ar ~, ~'l!f~:

0
rut el ... ffiar, din cite lnţeleg, Petrovlcl

mlzeazl Inel prea putln pe auioatlo
fi 114 lndrl•nl •l scriu el, pentru toU
reporterii no,trl de film, aceuta - ca
~~o~~!~:1i~~blat litotei - rimlne o

de G • li u N A U M

lntenfll s1 reallzan

D Io şase filme aparttnlnd
genului 41 produse Io ultimu\
an, trei - 41 anume Rilm,
Balada mae,lrilor tl Cuiul slot semnate de regizorul
Bob Clllneacu.
Deapre filmele lui Bob
Călinescu, dintre care unele (Simfoni• tn lemn, MellJmor/ozeJ a-au bucurat Ia
vremea lor de reale aprecieri, 1-a scris ,1 se vor acrle,
sper, multe lucruri bune.
Indrăgostlt de aculpturl şi
mal alea de animarea lemnului modelat, regizorul este
preocupat ln deosebi de ml.carea Yolumelor. ln mod
necesar, tehnica Iul se va
apropia fle de tehnica filmelor tn care plputa sau
obiectul ca atare, cu toate
dimensiunile Iul, devine per·
aonaj central, fle de a rnme·1or ln care Imaginea Imobilă ea te animau numai prin
tr~vellngul camerei. Procedeele. acestea, Io ciuda dlflcul tăţllor şi a rigorilor pe
care le Impun, conotltule o
surii din care talentul şi
stlrulnţa pot scoate Inedite ,1
reale valori plutlce, specifice
artei cinematografice. Cu o
consec venţi

admirabilă

ANIMAŢIE

O E

(el

ml refer alei mal ales la
fil mele sale dln trecut aan
la proiectele de Ytltor), Bob
Cillnescn stJ.ru.le pe aceutl cale, clntlnd unghlnrl noi
de perspectlYl tl de llule a
mltclrU ln stallc., laeerclad
l i punl tn nloare an.at.ajele plutlce ale voln.mulal taţi de Unie aau de lm&l!lnea
bldlmeoalonall. Jl'lrl lndolall lnal că procedeele acestea
specifice lşl pun a mprenta
lor pe toate fazele de realizare ale unul film , de la
scrierea scenariului plnl la
montaj . Altele, de plldl,
slnt cerinţele scenariului cinematografic pentru un film
de desen animat 01 altele
cele pentru un mm ln care
slot animate volumele. ln
piua, munca Iul Bob Căli
nescu mal are de lnvlos ,1
dlllcultltl legate de forma
Iniţială şi de natura materialului preferat. Personajele, de multe ori alese din
natură (crenguţe cu mişclrl
graţloue, bucătl de trunchiuri sau rădăcini, pietre,
scoici, tlugl, coceni de porumb etc.) plstrează adesea
formele primare care le-au
determinat alegerea şi hotllrlsc, mal mult declt s-ar
crede , limitele Io care are
voie al lntervlnl retuşlll
sculptorului . O Intervenţie
ln plus aau Io minus, ol
farmecul ae destraml. Personajul , mişcarea Iul , rednln simple crenguţe sau
pietre. ŞI, flr.,.te, limitele
aceatea precise nu ae Impun
numai sculptorului, ci şi regizorului şi 1cenarl1tulul.
Daci oblectlrul aparatului,
aau lntent la reatzorulul, aau
dalta 1culptorulul, 11egl1Jeazl cit de cit elementul speciile pentru care materialul
a roit ales din oaturl, dacă
nu ţine seama de cerlntele
!unc\lonale ale materialului,
va deveni fiecare pe rlnd un

aol de pat al lui Procust, Io
atare numai al ciunteaacl,
al alunge determinantul artistic.

criiien~;u,c:::~~r":r ~~~~I

al porneascl de la o Idee
generali, ln care materialul
ales . să-şi poatl găsi locul;
o Idee suficient de clarii., dar
41 su!lclent de elutlcă, pentru a permite desrlşurarea
etapelor care duc la alntezl.
Numai pe baza unei uemenea Idei, şi mal mult, pe
parcurs, pe măsură ce scenariul (funcţional el lnsuşl) se
reallzeazl, cred el poate fi
cerutll definitivarea lui. Cu
alte cuvinte, caracterul net
experimental al preocuplrllnr lui Bob Cllllnescu impune sl se tiol seama de specificul reall•ărli lor. Ideile
preconcepute, ca •I cele lipite, străine experimentului,
Ies Io evidenţă cu o supără
toare stridenţă antiartistică.
ln preocupările şi proiectele lui Bob Clllnescu trebuie subllnlatl, de uemenea,
permanenta tentaţie a folclorulu i. Inutil al insist asupra lmennl l><!gl\1 1 a folclorului nostru. a.supra comor ilor care mal rt.mlu al
fle acoue la l•eall. At amlntl mal degrabl n8':a!tatea de a •• trtda cpatlw.1,
hmlle.,

~~ ~a\nl~ţlf:r •Pce;tat°{i~~t
frumusefite fo,cloruYu1, ale
ceramicei, mal alea. De asemenea, regizorul a clutat
al alterneze ritmul Imaginilor cu al coloanei aonore.
Un film cu o plastici
plăcutA,
cu momente, pe

~~o~u~og~f1e l~•'!eot1:e ~~f:

clorice ca.re lnclntl . O egall
pentru calitate, vl•l Imaginea (Const.
Iscrulescu), şi animaţia
lena. Iscrulescu ,1 Adr an
Nicolau) ,1 realizarea plpuşllor \Adrian Nicolau), ii
aunetu (log. Dan Ionescu •
Pe linia aceasta, deflc enţele alnt
puţine ,1 nu
grave : ml s-a plrut mal
puţin autentic, mal convenţional şi mal artizana.I decorul secvenţei tu care fllclul se mişel printre flori de
rlsărltl şi alblstrlte; ml s-a
părut uneori abuzivi miş
carea pe orizontali, lmpu•l parcl de nefamlllarlzarea
suflclentll. cu ecranul lat .
Deficienţa care ne lmpledlcl sl vorbim tnaă de o
mal !naltă calitate a fli·
grijă
deşte

\E-
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Clll nescu de a construi pe
t rei planuri o datl. Un fll.m
care al urmlreascl preuntarea mot lnlor de aru pop11larl ne-ar fi pacat, r

dad. recUonl p
ckatl
au pe

ai-

naa.aU a fo

t

artlunat. Io
ce.sta. a.!ntic:Ml este.
coodJUe Io atare lol lnl1
dlflculU\lle un ae pot IT1
lotre 1culptor tl regU.or,
Intre arU 41 Lnd tria eiBemat ograflcl.
Am Insistat uupra Jucrorllor acestora, deoarece mJ
se pare el, firii a toce.rea d
desluşim ci t de cit unele
upecte legate de specltlcal
preocuplrllor Iul Bob Cl·
llnescu , cu greu am putea
aprecia. stadiul realUlrll
ultimului an. De ueme:nu.
unele pllrerl , atlt ID legtturl cu specificul scenarlullll,
cit 41 cu strldanla de a reda
pe ecran cite ceva dln tei.aurul artei populare, an ~
ferire şi la celelalte fllme
de păpuşi tl desene decu pate
produse ln ultimul an d.e
Studioul .Bucur-.u•.
In anul care a. t recut, fi
calltlţlle ,1 deficien ţele mmelor lui Bob Clllneacu ml
se par direct proporţio nale cu
mllsura ln care el s-a menţinut ln cadrul preocuplrllor de mltcare a volum elor .
Acolo unde este vorba de
volume (ca ln Ritm, de
plldl,) regizorul şi-a demonstrat calltlţlle ma l mult
declt Io Bnlada moq lrilor
sau Io Cuiul, unde a anrt
de animat suprafeţe .
.
Ritm (cinemascop, color)
are un subiect simplu : 111clul lndrll.gosttt lşl cuce.rette Iubita numai dupl oe
recurge la mlJloacele artei.
Pledoaria aceuta pentrv.
aru este dubiatll de Intenţia
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lolTW-.d

el realele
lul.

calltllţ(

ale rnmn-

Balada m40fl>'ilor

,1

Cf4-

;~:i:c:arcc:U~~~!~~ro~e~~u~:
din

.Stihuri

1

pestriţe•

de

~:c~Î~nt'l::1~ ii~~ ,r;'~~~~·~

de

pretenţloa:

folosirea lui

!~~en~tt 3e mui!i~t~t:,ea ~!

pe ecran la lnll\.lmea versului. Ţinuta aceuta lnsl , realizatorii celor două ecranizări n-au Izbutit •li. o gă
seascl. Fabulele ni oe par
deficitare chiar dacl nu !ulm ca etalon veraul arghezian, ci le comparlm pur ,1
simplu cu cel de-al treilea
film din aceot an al lui
Bob Clllneacu, despre care
am vorbit mal aus.
In amlndouA fabulele <•I
mal alea ln Cuiul) plastica
0 1
~~l ddee ?a°:f~i ~i"4h uu co~
cordl, ca sp irit , cu versul
argh1!%1~n . este necorespunzltor, tlnzlnd cltre un simplism care uneori devine
naturalism ; cul oarea (mal
ales Io Cuiul) apare ştearsă,
neclari, posomorl tl firi mot lY. Pr lm-planul este folosit
l llflclent ,1 flrl preocuplrl
estetice. La a mlndoul filmele (•I mal ales la Balada
_,.bitor), scenariul clnematocratlc este conceput ca
o transpunere exactl , ln lmadtrecte, pe ecran , a
CllYtntelor din text. Ceea ce
Tuni ne apune frumos, apare Identic (minus frumuseţea) pe ecran. Despre limbaj cinematografic, despre .
metaforl ln acest sens , nn
poate fi vorba. Io asemenea
condiţii , necesitatea lnslşl
a ecranlzlrll este pusl sub
semnul lntreblrll. lntr-adevlr, ce aduce ln plus ecranizarea celor două fabule,
aşa cum a fost rtcutl, taţi
de lectură, de plldll? Prezentarea precară, dlrectl,
despuiată de poezie , a personajelor şi a faptelor clrora
poetul le-a dat atlta sevl;
ba, uneori, ca tn Cuiul,
plnl ,1 anihilarea poantei.
Flri voia lor, realltatorll
(cu excepţia muzicii şi a
sunetului) au deservit fabula, l-au slăbit la maximum
eficacitatea.
Un text, orlclt de bun,
nu poate salva un film . As
fi bine ca, pe viitor cel puţin,
sl se mediteze mal mult
asupra acestul adevlr.
Despre celelalte trei filme
ale anului - ln numlrul urmltor .

să f!' că o adunare, dar că are o expe~ie~ţă considerabilă a teatru-

lut .. .

V~lentln

LIPATTI

F

Multă vreme, Orson Welles va fi
actor de t eatru . A debutat la Gate
Theatre din Dublin, condus în
· acea vreme de fondatorii lui, Hilton Edwards şi Michel Mac Liammoir, care găsiserii că tînărul are o
„voce de aur şi o prezenţă extraordinară". Orson a jucat în E11reul
Sii.ss · al lui Feuchtwanger un rol
de compoziţie, apoi fantoma regelui în Hamlet . Nenumărate sînt
peregrinările · lui Welles, reîntors
în America. Joacii în mai multe
trupe un repertoriu clasic ş i modern
v.ariat -(Shakespeare, Cehov , Shaw,

V. Hugo, Labiche, Marlowe . .". ).
La Mercury Theatre, condus de
el şi de Houseman, Welles îndrăznise,
înainte de cel de-al
doilea riizboi mondial, să monteze
un Iulius Cezar de Shakespeare,
într-o

versiune .. .

wellesiană,

pe

apărea un
îmbrăcat în

prezentate, ca povestiri ale crai-

nicului, episoade din

cărţi

celebre :

ără înd o ial ă,

Orson W ell es est e
una din cele mai mari persona l ităţi artistice ale vrem ii noast re .
Celebritatea lui, contesta tă, neî nţeleasă sau mitificată, dă de furcă
criticilor şi esteticienilor , sfăr î
mind canoanele, ră s co l ind conştiinţele, uimind şi îngrozind.
n
uriaş, la trup şi la sufl et, rătăcitor
în lumea Hollyw ood-ulu i, ca şi
în studiourile Europei, ch inuit de
dimensiunile artei sale şi veşnic
inadaptat. „Curajul lu i Orson,
scria o dată unul din colabor atorii
lui, ca şi: tot ceea ce-l cara cterizează, imaginaţia, ego ismu l , gene-

rozitatea, îndrăznelil e ş i temer ile
sale , sensibi1itatea şi groso l ănia sa,
totul este o magnifică dispropor-

în

scena complet goală,
Cezar dictator fascist,
uniforma lui Mussolini!
Din cariera precinematografică a
lui Orson Welles, vom mai aminti
doar un episod semnificativ. ln
1938, Orson asigura o emisiune
radiofonică intitulată „La persoana întîi singularh, în care erau
care,

„.

u •••
sus, la iailţimea
ID'iati a -vi enorm atelier,
sub acopwif, ca a1ilitat•a
uaor attohaţ1, muace1c aplliterii de „amari. Ei tters

praful de pe fel'Htre fÎ - deo„
d.atl - lumiaa „ riapîndeft•
ia tot atelieral. Ma Ht• Torba
de •• momeat simbolic, ei
chiar•• adedl"atal aabiect al
eelai de„al doilea film. realizat
de Tamas Reayi, Trlim fn
}ieccre ,.,1. pria care tîairal re.iia:er maslliu nea al ...... „
deHcl el Ht• imposibil al
trii•tti ia •b•curitate, salt po„
.-ara mia.ciaailor ti a m.Hclli „
"airiei.
ln Eotol't'afiis imuiai din
filmul Trdim tn fiecare zi .

ţie."

S-a născut la 6 mai 1915 la Kenosha, în statul Wisconsin, la nord
de Chicago, pe malul lacului Michigan. Tatăl său, inginerul Rich ard
Head Welles era industriaş , hotelier şi inventator fără noroc; mama ,
Beatrice l ves Welles, pianistă.
La 5 ani, datorită unui mic teatru
de marionete primit în dar, Orson
pune în sc e nă ş i adaptează cinci
piese Cl.e Shakespeare ; .pînă la
10 ani, scrie o carte despre istoria
universală a tragediei, învaţă desenul şi iluzionism ul ! Liceanul
Wellesnuemai puţin un Wunderkind
teribil, împărţindu-se cu frenezie
între lectură, teatru şi sport . La 15
ani, părăsind Todd High School din
Woodatock, Orson m ăsura 1,80 m .
şi mărturisea cil este „incapabil
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Comoara de pe insulă de Stevenson, Iulius Cezar de Shakespeare,
Oliver Twist al lui Dickens, Ocolul pămtntului tn 80 de zile de
Jules Verne ş. a . În seara în care
Orson şi colegii l'!.i_prezllJ}tară un
episod din cartea de anticipaţie a
lui H.G. Wells, Războiul lumilor,
întreaga Americă fu cuprinsă de o
nemaipomenită panică: accidente
de circulaţie, sinucideri, na~teri
premature, bătăi sau convertiri religioase sub impulsul fricii au marcat în mod paradoxal realismul
emisiunii lui Welles, care evoca
invazia marţienilor în StateleUnite . Isteria aceasta colectivă,
atit de specifică opiniei publice

am ericane , dură o noapte, după care
Orson Welles deveni omul cel mai
cunoscut din America.
Cu un asemenea bagaj de experienţe, Orson a poposit la Hollywood în vara lui 1939, cu cîteva
săptămîni înainte de începutul
războiului . Avea doar 24 de ani,
dar revista Life îl prezenta ca pe
urmaşul lui M.ax R einhardt. „Hollywood-ul, va mărturisi Orson mai
tîrziu, este o mahala aurită care
convine de minune jucătorilor
de golf, grădinarilor, oamenilor
mediocri şi vedetelor mulţumite
de sine. Eu nu aparţin nici uneia
din aceste categorii". Două proiecte îi fură""'°mpromise de începutul
războiu lui , ca şi de neîncrederea actorilor faţă de un debutant în ale
cinematografiei . Welles se hotărî
atunci să scrie împreună cu vechiul
lui tovarăş Houseman şi Herman
J . Mankiewicz scenariul pentru
p1·imul său film - Citizen Kane
(Cetăţeanul Kane), care a fost realizat l~ Hollywood î~tre iuhe şi oe-

famili ei Amberson, malefica personalitate a
Elsei Bannister,
„doamna din Shanghai 11 , teneb r osul şi multiplul Gregory Arkadin
din Dosar secret, ba chiar şi c lasicul conflict din Othello sau Macbeth sînt resimţite de barocul
Welles ca date fundamentale a l e
unui univers monstruos, gata să-l
zdrobească pe om. Dar pretutindeni
eşecu l fina l a l personajelor este
precedat de o luptă titanică cu
mediul, o luptă adesea oarbă şi
rău dirijată, dar a cărei existenţă
îns ăşi este chezăşia unei mă reţii de
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netăgăduit.

,.Stilul baroc ti e:spresionist din Ce tltean ul Kane inaugura o nouă viziune
cinematografici" „.

viaţa publică, Kane moare la
77 de ani în fantastica sa proprietate din Xanadou . Ultimel e sale
cuvinte sînt: Rosebud (boboc de

Tabloul 1enzationalelor compoziţii actoricetti ale lui W e lle1.

Niciodată par că, de la Balzac
încoace , nimeni n-a izbutit să
disece cu mai multă putere trupul
uriaş al noii plutocraţ ii. Orson
Welles o face cu a ce l s ent ime n t
de participare , d e integrare fen om enului american ; aşa inci t p e rsonalitatea însăşi a creato ru lui s e
suprapune în parte p ersooaju lu i.
Citizen Kane este un film american
antiamerican . In t uim în W elle ,
ca şi în Kane, ace la şi te m perament
brutal şi voliţi o nal , a cel aşi comportament . Ceea ce cr ed însă că-i
distinge p rof und pe unul de celă
lalt este mo bilul ex~tenţei lor:
s ecret11l lu i K ane este, poale , puritatea pi erd ută a copilăriei, bobocu)
de trand a f ir pe care a iul l-a terfelit şi l-a anulat. P ers
litatu
lui Kane s e d egrad ea ză pe mhuri
ce „cetăţe anul" s e realizu.z2 . Personalitatea l ui W e lle , al cărui
mobil nu e b anul , c i an.a , se împlineşte a scendent , o dal.i. cu experienţa d e v iaţă dobîndil.i..
Intre 1941 şi 196:! . Vttme de două
d ecenii , cariera lu i Orson ""elles
s-a d esfăşurat pe d o lă planuri :
cel al marilor realllâri cinematografice, d estul de paţiate, i cel ,
mai lucrativ, al me .e:riei de actor
de film. _•eînţele
, i în cel e din
urmă izgonit din Hollywood-ul
supus şi e l iţei ului de Aur , ca şi
Kane, W elles a f t o b ligat, pentru a putea realiza marile s ale idei
cinematogra fice, ă apară în filme mediocre, în ea.re n-a a cceptat
decît roluri e p isodice b ine plă tite.
Astfel Welles a p utut realiza rînd
pe rînd : TJi,, :llapi(ianl Ambersons (Splendoarea fam.iliei Amberson), 1942 ; TM
tranger (Stră
inul), 1946 ; T he Lady {rom Shanghai (Doamna d in hanghai). 1947;

Macbeth, 194/ ; O!Mllo, 1952; Confidential report Dosar ecret), 1955;
Touch of e<'i l r etea d e rău ) , 1957;
Don Quijote în 1959 ; în sfîrşit în
1963, Procesul , du pă romanu l lui
Kafka.
Pretutind en i, regăsim acela~i univers well esian configurat cu atîta
putere în Citizen Kane. Decăderea
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În 1963, Orson Welles a dat
ultimul său film, Procesul, cu o
distribuţie care întruneşte numele
unor actori de prestigiu ca: Anthony Perkins, Jeanne :Moreau,
Madeleine Robinson, Romy Schneider, Akim Tamiroff, Fernand Ledoux, Maurice Teynac şi, evident,
Orson Wclles.
Pînă la Well es, nimeni nu s-a
încumetat să ecranizeze opera lui
Kafka. Evenimentul a stîrnit deci
un interes legitim şi a generat
o exegeză bogată. Mai ales că el

ţ1şt11 care nava esc m camera
u1
care-i d e clară că se află sub
stare de arest. Lăsat în libertate
provizori e , K nu poate afla de ce
este învinuit . Convocat în faţa
unui tribunal, apărat d e un avocat
(Orso n W ell es) , nu izbuteşte, cu
t oate stră daniil e depuse, să lămu
rească fire le procesului . Într-o
se ară, d o i oameni îl conduc într-un
loc pustiu unde-l ucid, fără să-i
spună vreo vorbă , în timp ce K
pare a se fi resemnat. Conspiraţia
inf e rn a lă a Pute rii duce inevitabil
la moartea lui K. Filmul reia trama
romanului kafkian, adăugindu-i
unel e accente de actualitate: evocarea maş inii el ectronice, victimele
lagăr e lor de concentrare , explozia
atomi că cu care se înche ie filmul.
Nu putem insista aici asupra
unei pr obleme adesea pusă de
critică : în ce măsură W ell es a respectat sensul profund al romanuh.ii lui Ka!ka? Pe scurt, aş vrea totuşi să menţionez că între Orson
Welles şi Franz Ka!ka deosebirile
mi se par a fi fundamentale. Kafka
şi erou l său K sînt oglinzi tremură
toare ale unui univers monstruos .
Dialogul lor cu lumea înconjură
toare stă sub semnul absurdului
şi-al
alienării.
Ultrasensibil şi
complexat, genialul bolnav etern
care a fost Franz Kafka se simte
străin d e universul care-l zdrobeşte. Angoasa kafkiană şi sentimentul acesta al absurdului, căreia
i se adăuga ideea delictului, a
culpei individului anu lat de forţele exte rioare atotputernice, tot
acest complex psihic şi literar va
constitui, după cum se ştie, mod elul clasic al literaturii occidentale de azi de la Străinul lui Camus
la piesele lui Samuel Beckett şi la
reprezentanţii „anti-romanului" .
Welles, ca şi Balzac, nu este u;,
complexat în felul lui Ka!ka. El
nu capitulează, nu se simte învins.
Eroii lui - Kane, Arkadin, Quinlan sau Vargas - trăiesc cu intensitate, sînt pasionaţi, violenţi şi
pier din proprii le lor greşeli, ca o
dovadă a afirmării şi nu a renunţării lor l a viaţă. Stilistic, ei se
înscriu în Cormula retorică, voluptoasă, ardentă şi cr udă, a barocului; în timp ce fantasticul absurd
al lui Ka!ka se slujeşte de mijloacele minuţioase ale unui realism
cotidian, fotografic. Era firesc ca,

şi
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atît de deosebiţi unul de altu l ,
We ll es să Iacă din Procesul o operă
we ll esiană, violentă, amară, orib i l ă, dar amputată de metafizica
ka fk iană. Pentru We ll es, răul este
p lut ocraţia şi puterea de stat domi nată de bani . Pentru Kafka, ca
şi pentr u descende n ţii l u i în literatură, u n iversul este absurd . Kafka a b solut i zează stările sale d e conşt iinţă, l e generalizează
şi con chid e la o viziune ge n era l ă a lumii
i nt egrată angoase i şi absurdului.
We lles, mai pragmatic, şi nevoi nd
a-şi construi o „Wel tansch auung",
lu ptă, cu violenţa lui de uriaş
dezo rd onat, împotriva Au r ului şi

a P uterii care urzesc pînza nenorocirii umane. Desigur că, l imitat
ideolog ic , \Ve ll es practică ş i el

DIALECTICA

Alberto
Cltova noi film e care lntrun viitor nu prea lnd ep ă r tat
vo r a p ăra ş l .Pe ecra nel(\
no a str e, ca - II marioso 8&u

Vita dl rflc ll e (Viaţă grea) au
luminat al te fa ţeto al e peraona lltl!.ţll lui Alberto Sordl.
'fot Alberto li zice ş i eroul ui sub ch ipul că ruia l-au
văzut ln filmul l or, Jude-

cata

Nim ic nu-I supllril mal
rAu pe Alberto Sordl deelt

jul -

o lichea agreabil i dar
ln vele itarismu I şi

r id ico l ă

giu no3enla sa -

cn care

ş i -a

s impatia publi cului.
.Nu ml lnclntl del oo ti pul
pe care-I lntruehlpez de obie lşllgat

cei pe ecran . Dimp ot r ivă,
aproape î ntotdeaun a e l tmf

t r ezeşte

eare

ex i s t ă

Indignarea . l n !Je-

di n

o

personajel e me l e
demascatoare,
declara e l nu de

notă

satirică",

mult.
Acela care este astAzt una
din cele mal populare vedete
a ecranului Jtallan a. debutat
tn rum acum 25 de ani tntr-un
rol...JnvlzJbll.Cunoscut oar e ·
cum ca actor de r evJstA, fusese

recom andat tntr-o lumi ni
nu prea fa v orabil ă .
A trebuit sll-1 relntJl nl m
oub chipul os taş ului Orest e
Jaeovacchl din !llmul Iul
Mario Monl celll , Marele r ă z 
boi, pentru a r ecuno aote Jn

Alberto Sordl un actor de

o

v ibraţ i e
Fir ă

tici\.

c l i pă

el

1a

om enea.soi aute n-

a r e nun ţa ni ci o
la mijloacel e comediei ,

co n cent r e az ă

de

Jn mi mi ca

o mobilitate

me r idional i\
nonşa l ant

şi

ln

tipie

mers u l

de Incori gibil clvll

şi

Cesare Z a-

Vittorlo de Sic&. O

eerniti, un me rs ferit 1
de eo1 oJ vin ova t, o privire
sclld a t i în e uvio şe nl e, o
vorbire onctuoasi de protee-

~Î~a'11~~:n~~lţ1~~:a A~:~~:

de „on orab ll a q sa profesi une .

E age nt ş i procurl ot al unei
firme ea.re mijl oce ş te exportul de copil. Din braţe le unei
mame s llltil sl!. se d e spartă
de unul din copil pentru a-l
putea hrăni pe ce ilal ţ i , el
li smolire pe blU at cu toatli.

b lfnd e ţe a :
ajun g ă

sA

„marfaq trebu ie

peste ocean ln

sta.re p e rf ec tă, nl el o lae rlmă
nu trebu ie si tunbre a seă
vestit& fru m u seţe a „bamb l-

al erou l ui, dram a unu l om
împins !mpotrJva voinţei sal e
tn mfjJoeul stngeroa8et t r a1ţedll a războiului. Nimfo nu
putea da mal multi amArAcluoe
aaerUJei u Ju l JnuttJ

n ll or " ltallenl .
E roul !llmul

Invitat
să -ş i
lmprumute
gl asul savurosulu i Oli ve r
Hard y, devenind. astl el du-

deeît Ironi a cu care
ordl
t':llmeazl pateticu l erohm

trat cu fa r mecu] unei fi ri
deschise, cinstite, ostil ă or icăru i compro mts . Dar ş l tn
car acte rul a.cutul gazetar ce

eu Stan

ţa r e" l aţ i de erou Iace din
ro lul l ocotenentului Al berto
l nnoee nzl din f ilmul Cu
toţii acasă (regla Lui gi Come nclnl) o n ouă lzblndll
artist.Jeli a lu i Sordl.

b lura eo nsaerati a fJlm el or
şi

Bran . Famili ari -

tatea cu ar t a ce lor dol com ici
americani pare sA-1 li 1lu)1t

la l nsuşlr e a unul stil de Joc
de o I nt e nsă e!lcaeltate comici . Popularitatea cucerita\

prin emisiunil e radiofoni co
atrage , tn Kftrşft , o.supra Iul

Sordl atenţia produciltorll or
de film.

o morală anarhică, adesea cu iz
aristocratic; revolta lui „p u ră",
nelegată de practică , este steri lă.
Dar sensul c r ea ţiei sal e rtimîne
bine definit ca o demascare a plu tocraţiei, o satiră în profunzime a
lumii capitali te, o denunţare a
viol e nţei d e tip fascist. Cu antenele
sale atît de fine, ~i Kafka resimţise
primul frison subtera n al cutremurului fascist. Moartea il răpusese
însă în 1924 . W e ll es, contemporanul
nost ru , înregi" trează c u brutalitate
exp res i vă contradicţiile lumii cap ita liste de azi . Şi, din colo de
l imbaju l său baroc, mesajul este
cl ar.
În ce măsură We ll es se identifi că
cu pe rsonajele sa le? Cred că la
Welles confl ictul co n stă în şocu l
dintre temperamentu l adesea egotic, bru ta l , aristocratic, şi idei le
sal e uman iste: „Cred, mărturisea
odată Orson Welles, cred că sî nt
împărţit între persona litatea mea
şi credinţele mele, nu intre inimă
şi m in t ea mea. V-aţi putea oar e
închipui, domn ilor, cu c~-aş sem iina dacă aş asculta de pe r sonal itatea mea?" E limped e că Welles
înţe l ege
aici pr in personalitate ,
tempe r ame n tu l său . Tempe ramen·
ta l , Orson se aseamăn ă cu ero ii
să i , îi separă însă co ncepţiil e şi
sen sul mora l aco r dat vieţii . Iar
dacă Citizen Ka ne sau P rocesul,
Dosar secret sau Othe llo sînt mari
mo men te reprezentat ive ale creaţiei we ll esiene, aceasta se datore şte
fapt ulu i că e le însumează artistic,
nu n umai co ordonatele temperamentale a l e artistu lu i ci , m ai presu s d e ele, concepţii l e sa l e despre
lumea contemporană . Î n perspect i a timpu l ui, Welles d ev ine, tot
mai mult şi cu o tărie de n eîn frî n t,
un poet al ecranului, martor lucid
şi pas-ionat al vremii sa l e. Lui
i se potriveşt e de mi nun e gîn du l
lui Shakespeare (cu care de altfe l
este atît de înrudit) di n Visu l unei
nopţi de vară : „Privirea poetu lui,
rătăcind într-o splendidă frenezie ,
m erge de la cer la pămînt şi de
la pămînt la cer".

universală,

vattinl

s ilu etă

el\ Ue co nfundat eu pers ona-

Enigmaticul personaj Arkadin din
Dosarul secr e t . Un rol căruia
Orson Welles îi conferă valoarea
simbolică a justiţiei implacabile .

TRAGICOMEDIE I

Prima sa apariţ ie pe ecran
rn Mamma mia, cbe Jmpreso adaptare d eajuns
de m e di oc r ă. a cltor "a din
acneelur JJ e car e-l rAe use rd.
cel ebru pe cal ea und elor -

sione ! -

prezenta dela trihllt urll e per-

son ajulu i să u, aute nt i cul „r oman din R omaq cu f a rm ecu l,

Imperti nenta şi naiv& lui
vicl eni e. Fiimul a avut ş i

meritul de a- l semnal a. ate n-

ţie i

unul regl •or pe at unci

al celor dol vitej i de ocazie,

ln extremis al bietului Oreste.
O mai

accent u ată

„distan-

oarecare
ee dev.tne

blanco

(Şeicul

reglsorulu.I, FederJco Felllnl,
ave.a A. se lmpuni de-abia

(Derbedeii) care, de altfel,
U aduce fi JuJ ordl conucrarea tl prhnul An •- ~ tro
d'argento• (19ăl), ••• maJ

de taml dl tlnelle a dnematograflel 11.atlene.

Actentele tr-a_gleomlce- erau
tnsi la acea dati d.eaJaJU
de raie în rolurile Interpre-

tate de el. Mereu

olldt&I

de o Industr ie ctnematogn.llcll. grl blti ai rrucUllee

Ja maxim um valoar ea come.r-

clal il. a cel ei mai comerdale
dint re ve detele Italiene,

d l • -a

lă s at

or-

din picate prea

ad eseori compromis eu prodneţll

de ser k!. In !llmul

şi tu , pruent at acum ctţlva a ni pe eeran el e n oastre, faellJ tatea, manl erlsmn 1, r epet ar ea unor
efecte comice Iefti n e, ni I-•
Ve n eţia,

luna

se pretinde Incoruptibil se
dezvă lu ie
fis uril e, fraglll -

mut. l n Interpretarea lui
Sord l, Silvio Magn ozzl es le
Jalnic ş i demn de dlopr eţ
în el uda tn eereAril or
de a eAmulla printr-o
fraz eo logie g ă unoa s ă

gula Jocului"
l ase

ţu l

n es lgu ra n ţA.

cura) , 1-1 pll.J mule,te

pe sU.pfn,

D e ad lnaJn.h, d l n com promJ
lD compToml
t din
•ra 1'd.i 1n bra T&di, muea

a . bravuJul " Jocode iYami,

aeo-

tlat la lveali o medJoerl•••• firi eamln şi o total i
11,
i te J'hpandere: de lndatll
te

l-a

lepAd_a t

Foarte mindru d e noua sa
uniformă, gardianul ezcelent interpretat de Alberto
Sordi.

f.~1:1~ ' 1ef!~tu:,s1ăuf~~!

rea Jocote n entu lul cauti za-

e

sil se

la pre„

~:~~tl ':ee:!~ef~:~~~·:~
clnd va că-l slld eazA.

d eo d ată p A-

vi de sce na t unelul ul.
Prin lntunerl c, gl asu l

marţJa ll

şi

e umpă-rat

ce l ma l Ieftin :

a junge un s implu pa-

n lca omul ui sl ab, pi\·
rllslt Ilir ă vest e de aparatul care-l •prljlnea
autori tatea. A m l nt.Jţl 

t~•••'

fi lost lnz„-

î n ce le din urmA., e le
s 11 lt s i accepte „TP •

eu al clolle• lllm, r vitellonl

r olul prin cipal tn

!I Imu l sllu de debut II Scelcco

să

.
grea

Dlno

tatea u nor pri n cipii d e l mpr u-

încă din episoadele
lnllf al o care ni-l arati
pe Inno ce nzl ln toati
mă r eţ ia Iul , s im ţ im
pri n Jocu l lu i Sordl o

darni c pe ostaşii risipiţi.
Or hil JuJ rdl erU loatA •tu,oaroa I u:mlllnţa lnJrtngerll .

tncre-

Rlsl pare

Viaţă

regizor

tal lm entuJ s lu moral .

alb). Numele

dlnţe azll

care- l

tfnAruJuJ

E v o lu ţ i a person ajului
o8to e xprimat ă a ct eu
o o.rt:i a gradaţi ol eu
car e nu era m deprlnfl.

l ui se r i di că tunător, amenlnţln d eu toate fulgerele curţii
marţiale.
Dar deodati se
termini tunelul şi. .• privi-

necun oscu t,

al

unJ fonn a,

emaJ •• mal are altA gr!Jll.
tuU 6-fl scape pielea. Dar
Dld ad, aura lui Sordl nu
• • JJ lti do nua n ţe . Un
lltir te amenle ln privi rea

cu t-are unnireşte drama
fe& tl evr lu, un timid „pentru ce?" I <a& de discuţia
cu &Tlat•rul american fls

ln aflrtlt, momentu l tragic
al morţii luJ Cecearelll pre-

g-ite c re.vlrlmentu l final,
t.t.n• erouJ e aJltur A Ju pte l
p•nfunllor.

nu

mal

I zbu teşte sil-1 sal veze
demnitatea. A lost un gest
de lnutJJA bravadA ş i din

st up i d ă eu eare n e
de pe ee ra n , ord I
eroul n u a p riceput
nici acum nim ic.
O notă mal accentua&. tragleA, to ciuda unul Joc m enţinut mereu lntr-o chele cte
comic eYasl burluc, se d e-

privi r ea

flxea.ză
uatA. că

gaJi din lllmol II mafioso
(Omu l mafiei). Funcţ i o nar
model şi bo n tatA de lamlll e,

er oul, slcJllan de origine,

!!~~uţ:Îo~r~n:\i~~el ':t!~f1~

O

creaţie care va ră„

mînea multă vreme 10
amintirea
spectatorilor :
soldatul din Marele R ăz boi .

sA devlnll. l nstrmnentul unei
.crime perfecte". Ambal at

~~.~~pe:~::n~e~ţr•11 !~1~ :~ă~

pe un Indi vid devenit Ind ezirab il . şelllor " ş i se lntoarce
printre al săi ca şi cum şi - ar
li petrecut ziua la v lnătoar e .
Omul s-a cul cat ••• Pe chipul

Iul s e 11 treeoa,ră., n eştiu te d e
nlmenJ , două. Jaerhnl. S-a

terminat cu liniştea coruitllnţe l Implicate.

Doull fJtm e rece nte par să
continu o ln cari er a lui Sordl
seria r olurilor ge n er oase . Cr eaturi a aş a-z ls ul uJ "m iracol
econom le"• er ou l fJl mulnl
li boom (regl a Vlttorlo

de
Slca) eote un om de afaceri

vero s care, pentru a e vita

•

!alimentul , este pus ln !af.a
alternativei de a-şi vinde
un ochi . Amestecul de bravadll ş i laşitate, comun de
altfel eu a lte roluri al e lui
Sord l , e1te aci sursa unuJ

comic grao ce contri bui e Ia
d em ascarea unei lumi bazate
pe puterea banului „ I nvă

ţătorul din Vlgevano {povest ea unul urnii dMcă l dintrun o r ă•el de provlncl o) promit• ln chlm b el!. antrenozo
al te strune ale se ns ibilităţii
lui Albe rto Sordl: duioşia
d.l scr eţla sent imentel or . Cite-

,1

va
11e

sug-erate tn cr ea ţf ant er ioare ne-an
ccloi:~en~I 6 0do!'~~~

nuanţe

ale

~~:e~le~~

artl tlcA multilaterali care
Inei nu şi-& epuizat toate

lmpreună

cu Vittorio Gas -

sman, Alberto Sordi rea·
lize ază în filmul lui Mo·

=~~--~----~:----'•-•ur
_•_
•I•-·--1.-.itQw,i~~·celli

.

.
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ÎN VIZITĂ LA
ŞTEFAN

Oglinda, unul din obiecti"le faţă
de care Ştefan Ciubotirat u ma•
nifestă o deo sebită antipatie.

CIUHOTAHASU
simplu ,_ cu pereţii împodobiţi cu
fotografii de teatru (portrete, scene
din spectacole etc .). Ştefan Ciubotăraşu nu apare în nici una din ele . ..
- Spuneţi-ne cum a început
colaborarea dumneavoastră cu ecra nul.
Ş. C . - Am iub i t filmul dintot dea una . M-am format ca a ct or
într-un prestigios teatr u d e provincie, la Ia şi, am fost apoi o
vreme la Arad şi, după 1945 , anul
în care m-am stabilit la Bucureşti,
în urma
tăruitoanlor chemări
ale !ni Victor Ion Popa, am avut
prilejul u urmăresc îndeaproape
eforturile pasionaţilor filmului d e
a realiza i I.a noi o producţie c inema tografică. Prilejul de a mă tntllni cu ecranul mi-a fost oferit
de către Paul Căline5cu. Jucam
la teatru un rol din pies a Luciei
Demetrius Oameni de a z i" şi,
văzîndu-mi în pectacol, r eg izorul
m-a chemat u dau prob e pentr u

Iată ,
ştie în

în sfirş i t, un actor care nu
cite filme a jucat! Solicita t
continuu, artistul poporului Şte
fan Ciub o tăra şu se împarte -de
ani de zile - între t ea t ru ş i platoul de Flma r e, ap ă rind în emis iun i le t eleviziunii , înveşni c indu-ş i
vocea în emisiunile d e teatru
la micr ofon , desfăş urînd o b ogată
a ctivit ate ob ştească ş i fă cînd totdeauna ! - artă ... A prop iat de
20, nu mărul fi lmelor în care a apă
r u t Ş tefan Ciub otăraşu se tmbogă 
ţeşte cu în că unu l: !i eamul Şoi 
măref tilor.

Iată un actor care are timp .
;Tulburîndu-i un ra r moment de
odihnă şi rugtndu-1 să n e răs p undă
la clteva întrebări , m aes t r ul ne-a
primit de îndată. I atii aşad ar un
a ctor care are timp să fie modest.
Este o casă veche , mas ivă, aflată
în vecinătatea unui Ci ş migiu a n ticipînd cu timiditate primăvar a .
Sîntem într-o încăp e r e mobil ată

De la
corespondentul
nostru
special

din I
MOSCOVA

I
KIRA
PARAMON-O VA

Prlmele

a parţtnlnd

filme

t I·

Pavel Arsenov ş i
P avel L lulllmoT ,

p roaspeţi
~ol
ve n ţi al I nstitutu-

lui de cinematografi e , el evi ai
c un oscuţilor

gizor i

re-

Grlgorî
CORES Roşa!
şi
Juri
PONDI HJĂ
fă~:~~k , nseătn~ţ
clud em că ar ta
noa s tră
cinematografi că abundl
tn creator i talenta ţ i. ln curlnd filmele lor cuplate
tntr-un almanah Intitulat .Tiner e ţe" vor rula pe ecranele sov ietice.
Prima nuvelă cin e matografică
,Floarea-soarelui , realizată d upă
scenariul cunoscutului scriitor Vit ali Zakrutkln , a fost regiza tă de
Pavel Arsenov, iar Imaginea filmată de operatorul Piotr Kat aev.
... Un bătrln s e amănă o săm l n \ă
de !loarea-soarelul găsită ln vestonul flului său, ucis pe front . Ţăra 
nul a udat cu lncăpăţlnare locul ,

~-~nl°z~rWJ~r~~ n~~?~l!~"teş!-~ ~g-i
f~~fto~f{e st1e"i,~/n~u so;{iW\1eW!

neob i şnuita lzblndă. Din această cli pă tlnăra p l antă n-a rost tngr i j l tă

Lect111'a unui scenariu este tot..
d eauna un prilej de meditaţie.

numai de bătrln , nici unul din ciobanii stepei nu trecea pe ltngă pl ă 
plndul fir de floarea-soarelui f ă r ă

filmul Des/ăfurarea realizat după
o nuvelă de Marin Preda . .. Nu
prea ştiam eu (dar cine ştia?) cum
trebuie stat în faţa operatorului ,
eram cam speriat de toate maşină
riile şi aparatele pe care le vedeam,
dar pînă la urmă m-am deprins.
Am urml!.rit creş terea, repede sesizabilâ, a nivelului de interpretare
a ·a ctorilor noştri. Mulţi dintre
te h nicienii cu care am lucrat atunci
au d~venit cu timpul nişte adevă- ·
raţi artişti. Alţii au rămas (conştiincio ş i, utili) simpli tehnicieni.
Cam a şa se lntîmplă şi în meseria
noa s tră . Trebuie sl!. fii totdeauna
ga ta să-ţi îmbogăţeşti mijloacele de
exprima r e a rtistică, de comunicare cu s pectatorul şi trebuie s ă
realizezi perpetuu această primen ir e, să Iţ i a l ă turi munca, s.t.rl!.daniile tale, ideii de întreg,""!ră te încadrezi într -un efort colectiv păs
trîndu-ţi lns ă, vie , propria-ţi per.
sonalitate, d a tele tale inimitabile . .
Cred că nu poţi realiza ceva trainic
tn viaţă (deci şi în artă), dacl!. nu
i zbute şti s ă te angajezi total în
b ă tă li a cu tine însuţi . In teatru, ca
şi în film, artistul nu este niciodată singur; succesul constituie
r.ezultatu l conlucrl!.rii, a l pasiunii
colective şi nu prea ave~ „secrete".
Şi fiind c ă „ne uităm peste gard unul
la altul", avem d a toria sA. ne ajutăm,
d. ne completăm, sl!. ne continuăm.
Dar nu se poate trece peste ceea ce
numeam mai înainte bătălia cu
tine însuţi. Ea e condiţia împlin irii. ·

ai 11-I de sau să- l sape p ăm l ntul de

cu violete (scenariul ile A. Grebnev
după o poves tire de Jana Gauzner) .
a !ost regizat ă de Pavel Liubimov
Iar imaginea r e alizată de operatorii M. Osenian ş! M. Iakovlcl.
.. . Un grup de turişti sovietici
tşi petrec o v a can ţ ă de douăzec i ş i
do u ă de zil e l n Bulgaria. Se pare
o mu:nca lui generase o adevărată . că to timpul acest a nu se lnt!mplă
nimic cu eroii filmului. Aceştia
mlmme, a clrel rraJă ab ia acum urs-au odihn it , s-au distrat . ŞI a
ma 5.1-ţl arate road ele.
-.
venit timpul d es păYţlrll. Asta e
-atara surp r insă Io imagini metot . Astrei se p r e zintă fenomenul
rablle este rotogr a!l ată cu un
la su prafaţă , realitatea este lnsă
e1'ident •lmt al poeziei. Zorii dlm ial ta.
ne U, apusul tlrzlu , caii zburd l nd
t o aceast ă c ro azi eră s-au lntllnit
la sealdl ID rlu, t urmele n es !lrş lte
trei oameni. Volodla , un student
de ol care străbat s tepa, toate
moscovit , Interesant Interpretat de
acestea stnt fotografiate de operaV. Iva.şov, ( c un oscut din Balada soltorul P . :K at aev cu un adlnc lirism .
datu lui); o tl n ără doctoriţă din MurMai ales că peisajul nu reprezintă
1
1
doar o !otografie re uş i tă . Autorii
~!~~ ~!~Mfi ~~săs~~t~1~\::'a1~~ ~i
Ulmului cautl să ne convingă c ă
. mătuşica cu violete• după cum
natura este plină de farmec numai
a
por
eclit-o
tineretul
din
cauza
atunci clnd este l nsu!l e tltă de munca
pălilrl uţei el aiurite, de care se
oamenllor, clnd ace ştia seam ă nă
d esplr ţe a foarte rar .Io rolul mătu
binele pe plml nt.
flcll apare talentata şi interesanta
ln film există multe observaţ ii
actri ţl N. Saionova.
similar e, realizate Io stilul impus
Aceftl trei oameni , pe care. lntlmde co nstru cţ i a poetică a scenariu·
ea i·a reun it, au exercitat o
lui lui Zakrutktn. De altfel cb.la.r plar
puternic! Influ e ntă unul asupra
conţinutul scenariului pretindea o
a1w 1a.
fo r mă anum i tă . Ritmul l ent , jocul
E xistă oameni care dau
mai
reţinut al acto rilor, n.au !ost tn
mult semeotfor lor declt primesc
cazul de faţă un soop tn sine. de la ei şi nlolodată nu pretind ~ă
Ritm ul vieţii, despre care poves te1c li se dea vreo atenţie . Aceasta
autorii , a imp us aceastA modalit ate este Nina Alanaslevna, .mătuşica
art11tlcl !ll mulul,
cu v iol ete" din mm. Senstbll la
Cea de a doua n11ve1a, Afdluşico ade v ărul vieţii şi păttm~ş ap ă r ă to r

la ridlciDl. l ntr-o zi , un necunosort a relezai tulpina plantei. Ciobanu au rimu cut remurat! de mife}la aceatula. Bătrl nul s-a Intri.Stal, dar dupl lnţe l e aptă glodire
a eonch
că floare a-soarelui şi-a
lmpllnlt r t ul. B un ăt atea acestul
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Laughton . Cred că ei au umanizat
arta filmului, subordonînd mijloacele tehnice aflate într-un spectaculos proces de perfecţionare, unor
idei majore. Rolurile lor stnt expresia unui adevărat salt istoric
înregistrat tn arta interpretării.
Privindu-i, eşti şi azi impresionat,
retrăieşti vechi em oţii.
Meserie
care se învaţă - filmul cere o
infinit mai m a re arie de cuprindere
şi înţe legere a vieţii d~t alte
„meseriiu asemănătoare. De altfel,
filmul este un sonet': a re o unitate
a ritmului , o gradaţie a leit-motive·
lor, o inspiraţie concentrat!\.
- Pentru că a venit vorba: mai
scrieţi sonete?
Ş.C - Mai scriu. Nu prea am
timp să le „cioplesc", să le fac să
sune, dar - regăsindu-mă !n faţa
caietelor pline de mîzgăleli - !mi
amintesc că pasiunea mea pentru
teatru .. .

- Care credeţi că este lucr,;l cel
mai greu pentru un actor tînăr?
Ş .C. - Realizarea dezobsedării de
sine. Îmi place să-mi repet sfaturile
unor străluciţi dascăli şi colegi de
teatru ai mei şi, dacă mi se îngă
duie, le repet cu glas tare şi pentru
tovarăşii de meserie . De pildă, nu
prea-mi plac oglinzile, le ocolesc,
iar în ce priveşte dicţia, nu prea
mă ascult ...
- Vorbiţi-ne despre interpreţii
de cinema pe care-i preţuiţi cel
mai mult.
Ş . C. - Voi pomeni numele a do i
comici: Charlie Chaplin şi Cha rles

e

A.

Grebnev

Iana Gauzner) .

Tel Liublmov
de opera](. Iakovicl.
U sovietici
e do uăzeci şi
la . Se pare
se tntimpiă
ni. Aceştia
trat. $1 a
ii. Asta e
fenomenul
este tnsă

al bunătăţii, tlnărui regizor Pavel
Llublmov a ajutat-o pe tal entata
artistă N. Sazonova să creeze un
personaj care produce o adln că
Impresie. Prin Interpretarea p llnă
de lirism pe care o acordă roiulu i
său, actriţa N. Sazonova cu ce r eşte
spectatorul, transmlţlndu-l t oată
gingăşia pe care o radiază Nina
Afanastevna, „mătuşica cu violete• .
Ea găseşte o gamă lntreagă de
nuanţare a sentimentelor , de intonaţii, pentru a race cunoscută , cu
pregnanţă,
lumea interioară a
eroinei. In film există o scenă ,
care se petrece la cafenea, la plecare, clnd eroii s-au reunit pentru
a-şi petrece seara de bun rămas .
Nina Afanasievna povesteşte noilor
săi prieteni cum l-a salvat pe Volodia ln timpul războiului , hrănindu-l
cu laptele ei. Monologul este spus
de actriţă cu atlta simplitate şi
forţă interioară, Incit lără să vrei
al ln rata ochilor tabloul greu al
războiului,
al surerlnţelor unul

poK~~i~·orul a reuşit să obţină tn
mm o oglindire veridică a vieţii .
Spectatorul se tndrăgosteşte de
toate personajele acestui rnm, resimţind o autentică bucurie din
lntllnirea cu ele . De rapt aceasta
este şi calitatea cea mai preţioasă
a rumului. El obţine acest r ezultat
prin dezvăluirea filonului poetic
emoţional al povestirii. In realitate
este vorba despre cel mai scurt
drum spre inima spectatorului.

- ... şi film .. .
Ş.C. - ... s-a născut din d ragostea pentru literatură. La Ia şi,
mulţi dintr e cei care s-au perindat
pe la direcţia teatrului erau scri itori. Citez cîteva nume : Mihail
Sadoveanu,
Ionel
Teodoreanu,
Gheorghe Toptrceanu şi Iorgu Iordan. Am colaborat la „Însemnări
critice" şi am participat la scoaterea unor publicaţii de un num ăr
sau d9uă (suprimate din lipsa de
parale). · De la marele sonetist
Mihail Codreanu am învăţat mult
... teatru. Era un om cu viziuni
regizorale şi pedagogice moderne,
un intelectual subtil şi un artist
de rară modestie .
- Care sînt rolurile cele mai
dragi din lunga listă a filmelor pe
al căror generic v-am întîlnit numele?
Ş.C. - Varga din Lupeni 29, rol
care mi-a îngăduit realizarea tră
săturilor unui personaj complex,
foarte bogat sufleteşte. M-au mai
atras rolurile din Porto-Franco şi
Cerul n-are gratii. ln acesta din
urmă, rol episodic, am avut prilejul să mă conving încă o dată
că pentru a te releva ca un actor
de bună ţinută, nu trebuie să
întruchipezi, neapărat roluri de
întindere. Fără a avea implicaţii
în t oate firele naraţiunii, ele pot
d obîndi uneori valori simbolice, de
generalizare .
„Om dintr-o bucată ca Esop",
cum îi place să spună, artistul
p oporului Ştefan Ciubotăraşu este
d esă virşit interpret al eroilor con4.emp orani. El are un umor robust,
de factură populară (amintindu-l
feri ci t p e Moş Creangă) şi o simplitate care-l apropie de sufletul
„ omu lui din stal" dornic să se regăsească în oglinda miraculoasă a
filmului , i11 tiparele eterne ale
scenei .

Prin Bucureşti cu Florina· Luican
- Privesc Bucur~ul, ne spune Florina Luican, protagonista filmului
Un 1uri1 î n p li ni vari , realizat de regizorul Geo Saizescu. Sînt foarte multe
de Yi.z:u t ••• fÎ de sindit. Ciţi ani am? A, nu, la opllpreceze ani Întrebarea

:v~~~~r.~:. li:. ~~i::W~~!e:tta~~.:~aâi~~u~i~ ::~~~t e:!r! ~:
afli aci de nQDtai

ciţiva

ani. Aici era într-adevir o „vatri" În sensul primitiv
0

~cu~~tu!ui.:zP:U:e\:i ::;,~i;=~~ SÎ,: ~:,C!:iep:::e:i1:r ~o;!~!!

proees asemănător. La evoluţia lui, blocul care se clăde,te apare mai
întîi ca o grămadă de beton, învelită În fieririe ti schele. Ca să-i poţi intui
o:n

;:::!J:t~ Î!~~=~:!: u!n~~~e~: ';ii:: ~~Îr~~i~?.:b:i:!hl.e':i!no~i'::!

nou. Vreau să cunosc acele lucruri mai greu de cunoscut ti si le fac cunoscute
eu ajutorul artei actorice,ti, .,. că mi pregitesc intens. Pentru ce rol?
Pentru acela de ... studentă. La toamni, voi da e:11amen de admitere la Institutul de artă teatrali ti cinematografici.
·
- A„dar,dupi filmul dvs. de debut va UJllla un suris În plini ••• toamnă.

Gheorghe TOMOZEI
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Fotografia acea1ta au reprezintă o scenă dintr-un
nou film romîae1c. Ea ae-o iafăţifeAză pe' tÎnăra
actriţă Florentina Mo1ora într-o postură inedită._
aceea de go1podină.

Nu, aceasta nu este o fotografie de epocă. Este doar
imitarea unei asemenea fotografii, realizată cu
mijloacele tehnicii moderne - aa tablou al lui
Apostol Bologa (eroul filmului Pldurea spînzuraţi lor interpretat de Victor Rebengiuc) care va Împodobi camera acestuia.

~
Iată-l

pe operatorul Ilie Cornea, Între două filmări
la Delta nec unoscutl , ÎntreţiaÎndu-se ca prietenul
cormoranul. Dintre filmele acestui prodi·
sios operator - de obicei colaborator al regizorului
Ion Bostan - cităm : Voronel , Printre pelicani,
Cetatea H istri a . Uciderea pruncilor.
său ..•

Uaa dia probele fotografice care i 1-au făcut lui
Iurie Darie. Ata va arăta

::~i~i.ia;lf;:l 1!inc!.:ia1~~

crează

În prezent regizorii
Geo Saizescu ti Cezar Crigoriu.

~

Valeria Seciu, protagonista filmului Casa neterminali , cea mai apropiată premieri romîaeaaci,
este studentă la Institutul de artă teatrali ti cinemato,rafică „I. L. Caragiale". Lia, eroina din filmul
lui D1mos Rendis p Andrei Blaier constituie rolul
ei de debut. .

Mariana Pojar p Ion Caramitru. tineri interpreţi
din filmul „Comoara de la Vadul vechi-. afteaptă nu
începerea filmărilor .

fără emoţie

Puiu Călinescu, Într-un rol episodic din comedia
Un suris în plini varl. Ata cum ai le înfăţifdxă
aici serios peste măsuri, promite să fie an penonaj apt să ne 1tÎrneuci rÎsal .
~

Printre artele care ~i dau concursul
la realizarea unui film este ti arhi·
lectura. Iată-l, în atelierul său de
lacra, pe arhitectul Liviu Popa care
semnează decorurile
noului film
romÎnesc Dragos te lun gi de-o searl.
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devizei „La ordinea zilei - scenariul"

{pe_ care rev_ista . „Cinema" a pus-o drept
supratitlu la d1 scuţ1a sa despre dramaturgia
ci nematogra f ică), f ilm ul rominesc,
sporit ln ·
anu l trecut l a o producţie ce depăşeşte cifra
zece, i-~ adăug_at o ~Ita - şi ea actuală „A
căuta ş 1 a găsi actori".
P ro blem a n u este nouă pentru cinematografia
noas tr ă . Ea a revenit, î n suita dezbaterilor despre
scenar iu ori regie, cu Fiecare film care marca
un clştig pe drumu l măiestrie i . Strădaniile
în această direc ţie n-au lipsit. Şi nici rezultatele
pozitive. 1963, an de vîrf la Buftea, reactualizează discuţia asupra actorului de film amp l if1cînd -o, totodată ca perspective. Reg izorii de
fo r maţie, gust artistic şi manieră de lucru difer ite s-au întrecu t în a distribui actori noi.
{Nu consemnăm deocamdată decit faptul ln
sine ş i nu r ezultatul său valoric, întru cît o
bună par te d in producţiile anului trecut n-au
fost:_ încă viz ionate de public ) . Această adevărată
„a va l anşă" de n ume noi nu e li ps i tă de semnificaţie. Martoră a unu i proces complex de creştere
(p rogr ese cer te în d.omeniu l regiei, aducerea în
rînd u l scena ri şti l or a unor „condeie" preţuite
în proză sau teatru , acce lerarea -ritmului indust r ia l de rea lizore a unui film ), critica are datoria
s~ nu rumlnă indife rentă, să nu trea că pe lingă
a.clorul de film şi preocupările sale doar c u
p aranteze stereotipe. Momentul de faţă e menit
să solicite şi memol'ia c ineaştilor şi să îndemne
la o mai ate ntă luare aminte. Mot ivu l? Cu
cîteva excepţii, filmul romînesc a învăţat mai
mult să-i lanseze, dar mai puţin să-i m en ţină
pe cei chema ţi.
Numai aşa ne putem explica cu m un actor cu
o excepţională capacitate de interi orizare a
r ol ului şi cu o degajare de invidiat în Caţa aparatului de filmat, George Vraca - aşa cum ne
apare în r o lul lui Brîncoveanu din filmul Tudora putut fi „uitat" aproape un d eceniu, la e tapa
Nepoţii Gornistului. Experi e nţa nu e singulară.
Paşi spre lună ne-a reamintit d e un a lt virtuos
interpret romîn părăsit în epoca pionieratului
- Radu Beligan . De la Răsun ă Valea şi pînă
la ultima pr oducţie a lui Gopo , Beligau pop oseşte ra r în cinemato~afie, în ecranizări ca
Lallţul s lăbiciunilor şi Celebrul 702 (ceea ce nu
i-a permis să-şi dezvolte pe deplin posibi l ită
ţile sa le creatoare) . Asta Cără a mai socoti Ş i
„amănuntul" că amîndoi arti-tii apăruseră, nu
fără succes, pe genericul unor pe licule romlneşt i
înainte de 1949 .
De altfel , cu astfel de ,.lap u uri" e foar t e
_greu de imaginat o i tor ie a marilor ac tori
din cin ematografia mondial ă. )!ichel S imon,
Jean Gabin, Feruand el , Cerkasov,
rlova,
Eri ch von Stro heim, Gary Cooper sint nume care
au api\rut în zeci ele filme funii dintre ei d epă 
şind c i[ra jubili a ră de o sută de roluri) care
a~ trăit vîrstc le cele i d e-a şaptea arte, epocile
e1 de e lan sa u ce le de restrişte .
l!n a l t fapt, ce l puţin la fe l de curio - filmul
romînesc nu a uitat doar cîţi,-a din marii ac tori
ai sce nei r omî neş ti , ci şi u nele din propr iile
sale d escoperiri. Din pr oducţiile 19;)~ - 1956 ,
cillematografia a r e ţinut un actor robu~t, cu
chip expresiv şi un j oc so bru - pe Colea Răutu
şi un ,,june prim" (care a d ovedit în ultimile
ro lu ri că ştie să fie m a i mult declt .,un băia t
b un .. . d ar cu lipsuri"), p c !ul'ie D arie. Ală a t
pent r u rnai tîrziu în să ce l puţin două nume care
mer i tă să fi e menţionate - Ernanoil P etruţ ş i
Dana Comnea (doi interpreţi ca r e s-au d ovedi t
d eosebit de „c ine matografici" în Alarmă în

Colea R ăutu... d e butînd în

film (Ilie Barbu din

ro

a~ărnt pină

recunoscută , desco perea în 19;)6, pe
ilvia
P o povici şi :'\icolae Praida. Ca re tineri absolvenţi ai I.A .T .C. i-ar fi putut dori o mai bună
lansare? Anii au trecut însă, li lumea a regăsit-o
şi! apreciat-o pe ilvia Popovici abia în 1960
( unii vorbeau chiar de un debut al actriţei ).

Întrerupem aici lista ex emplelor pentru a pre intîmpina un contra argument . Se va spune :
n-au fost roluri potrivite, s-au realizat filme
puţine etc . Fără a nega caracterul obiectiv pe
ca r e i i pot avea as t fel de motive, ar fi bine să nu
se u ite î nsă de e lanu l actorilor, de necesitatea
une i cont inuită ţ i în dezvo l tarea lor a r tistică
de pi erd er ea ace lei d ezinvo l turi pe care ci nema~
togra ful o ca ută at it . În ace l aşi t imp , f ilmul
artist ic rominesc n -a ştiut î n totd eauna să refuze
sau să nu mai r e v ină la acei actori ca r e schematizau ro l ur i le, simplif icînd personaje le. Au ex istat
ş i_ debuturi dă unătoare filme lor respective (de
pildă, Constanţa Comănoiu din Portretul unui
necunoscut ) sau lansări com promise de distribuirea ulterioară a act oril or ln personaje foarte
puţin diferenţiate unele de a l tele ( aşa cu m s-a
întîmplat, d e pildă, eu un foarte t a lenta t
actor de teatru, ca )!arcei Anghelescu).
În afirmarea ş i menţinerea unor interpreţi,
cinematografia noastră a cunoscut polemica
„actor d e teatru sau de film" mai mult. sub
aspectele ei practice . Pe ac tori buni de scenă,
camer_a d~ l~ at vedr-ri nu i-a periat ci, poate,
doa r i-a mh1bat pentru o vreme. A depins în
mu l te cazuri, de regizor. de tactul, de priceperea sa , pentru ca adaptabilitatea la „speci(ic" să
se r ealizeze. Bineînţeles şi de capacitatea actorului de a se adapta unui nou proces de c r eaţ i e, de
a des cop er i şi lnchega mai repede personajul
d eclt o făcus e pe scenă, de a improv iza atunci
cînd e necesar. George Ca lhoreanu a venit în
film cu a cea monumental1tate pe care i-o cunoaş
tem d e pe scenă, el iberată însă de plusu l de
avînt în rep li c~ şi gest, la care obligă teatrul;
Cos ta che Antom u a adus sîăto•enia sa fam il iară·
Geo Barton , un tragism de bună calitate (n~
gindim la ace l izb utit • "ik-americanul din
Porto Fran co); Liviu Ciulei, un amestec de
studiu şi inspiraţi e nea teptată. Pentru un
B ix:Ii c, un F i nteş teanu au un Giugaru nu s-au
scris încă ro lurile cele mai potrivite . Ei au
0

m imţi).

Chiar ş i dup ă momen t e d e e ntuziasm în faţa
unor udesco prriri" au
t d a ţi uitării oameni
foarte înzestraţi pentru ecr an. La mere, un
scurt metraj a căru i va loare a fost unanim

Desfăşu rarea)

Silvia Popovici ti Nic olae Ptaida în primul
~r!~t:.1
mere . de Iulian Mihu fi Manole

La
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acum mai mult în

ecranizări p uţin

ehbera~e ? e spirit':') şi rigor i le scenei. Aceşti
!"ae ştri a1 teatrului romines c merită, fără îndoială, consacrarea c inematografică (o „re lan-

sare" la adevăratele lor posibilităţi ).
:'\ u ne înşelăm da că socotim că prob lema lanării i menţinerii actorilor ii preocupă foarte
urnit în ultima vreme pe reg izorii noştri de
fi l":'e a r ti.sti ce. -,._lircea Drăgan, Manole farcus,
l~ha n )lrhu , )hhai Iacob , l. Popescu Gopo,
\'ic.to r Ihu, Lucian Bratu slnt c îţiva d i n cei
mai rep rezentativi realizatori care se dovedesc
interesa ţi de cultivarea uno r interpreţi co mpleţi,

Geo Barton aşa
cum ni l-a înfăţi
,at filmul Moara
cu noroc.

1

Dana Comnea în
filmul Rîpa dracului.

adecvaţi ecranu lui . etea şi Lupeni 29 evidenţiază
arta de a lucra cu aproape aceeaşi echipă de
actori în situaţii diferite; Viaţa nu iartă sau
Străzile au amintiri introduc ln c inematografie
clteva prezenţe actoriceş ti de reală valoare;

Moara cu noroc, S-a furat o

bombă şi Paşi

spre

lună r eaduc, în postur i ,,[ilmice", c hipuri de
act ori cuno cuţi ; Tudo r demonstrează adaptabilitatea unor actori la diCerite genuri. Cu toate
că lis ta va rămine şi de d ata as ta incomp l etă,
trebuie să adăugăm pe unii din ce i care a u meritu l de a fi lansat actori i cu rnari perspectivă în
filmul rominesc: Liviu Ciulei (pe Irina P etresc u ),
:\lircea ~lure;an (pe Sebastiau Papaiani), Francisc Munteanu (pe A na ze les). Manole l\larc us
(pe C. Dinulescu ş i Antoaneta Glodeanu).
int nume pe ca re le-am vrea cit mai des pe
genericul producţiilor anilor viitori .
Dacă pentru ,, a menţ ine",
ludioul ,,Bucurere ti·' are meritele şi scăderile sale, pentru „a
lan a", el trebuie să fie mult mai su bstanţial
ajutat de lnstitutul car e-i pregăte~te pe viitorii
ac_tori: O a.p ropi er e din tre studenţi şi studio
(ş1 o d1sc1phnă seiiarată „Arta actoru lui de film"),
o foto t~că bogată şi completă, o practică a
tude nţilor pe lingă echipele de filmare (cu
apa riţii mai întîi „epi odice"), iată d oar cîteva
din re laţiile care ar duce la o cunoaşte r e te me i1.t•
nică şi la distribuţii bine şi operativ găsite.
Tema nu este epuizată aic i. Ea se cuv ine a
fi încă d iscutată. Mai ales că fi lmele romîneşti
care au rulat recent sau vo l' fi prezentate în
curînd pe ecran oferă argumen te ed ifi catoare.

Al. RACOVICEAHU

19

Pe scurt despre filme I
p E B A L U E ·u

U- I L PREZlftT
(Ju dol aut fa urmi a apirut

tn traducere cartea Iul Vadim

KoJevnlkov, .Vi-l prezint
pe Baluev". A.celql autor
a lucrat apol, piatrtnd co.

1trl•teh lntlmplirlle din roman, fi la 1cenarlul filmului,

film care 1-a prezentat pentru prima oari anul trecut
tn cadrul eoncuraulut oeluJ
de-al ill-lea Fe1tlval Internaţional elnematograflc de la
lKoecova.
Scenarlttll au enra1 din roman tntre~a pov01tlre, lntenţlonlnd oi ore••• a1tfel acel
an1&mblu oolectlv prezent
ln viaţa pe oare el o de1crle
ln cole 850 de pagini. Filmul
ltl are lnoi legile lui proprii.
Ele l-au lmptedleat pe regizor 11f. cuprlndl. tn toati

amploarea sen1urlle fi aminuntele poveatlrtl, ceea ce
J-a lmJIDI uneori spre 1che-

maU1m fi lipii de verdtcltate, aUeorl 1pre momente
llhate nelimurlte. Unele •••ne a1upra clrora ln1t1tl lndeo-

1ebl regtsorul 91 acenarlatul,
1tnt lsbutlte. Mat mult,
clteTa personaje, cum ar fl
de plldl Zina, Kapa 1&u
Zalţev, aduc acea puritate

şi

proapeţtme

ale

tinereţii,

entuzlaamul muncH, rezul-

tatele reale

ale

educaţiei

care dau glas clnltel ,1 f.ru- care nu-fi Ju•tlflci neaplrat
museţfl morale.
necesitatea ln film, cum ar
lnatnte de evidenţierea pel- fi de plldi retroapectlva tnsaJulut uman de Je t•ntler, filltlndu-1 pe Balnev tl aoţla
Vad.Im KoJevnlkov a ţinut sa ln vremea celui de-al doi1i ne lnfiţlteze-tl ace1ta e&te lea rl.zbol mond.fal, sau sceperaonr.Jul central al roma- nele I ungi surprlnzlnd t•nnului fi al filmului - un tlerul, sau pe Baluev eereeerou mod.el.
tlnd ml&ftlnlle eto. EfortuRullztn<lu-1 pe Baluev, rile actorului Ivan Pereverautorul ne oferi Inii. un erou zev de a crea un penonr.J
Ideal, un personaj de1l.vlr- viu, autentic, cu unele reml9lt, un om perfect, atlt prin tate bone, lfnt adeaea lipsite
prolllul său moral cit fi prin de finalitate datorit& modupollbllttAţlle depline <l• I nlul ln oare a foat conceput
fluenţare a celor d.ln Jur.
de acenarht.
Daci tn roman acest lucru
Detl are unele momente
<l•tl evident eate dllcutabll realizate, etteva personaje
doar ln parte datorltl. faptu- tzbullte, un Interpret de
lui ei pa•r.J• lntregl de talent, cum este actorul
text oieri date llf.murltoare Ivan Pereverzev, filmul, dadespre viaţa aplrltuali a torlti multelor probleme de
eroului, ln fllm acea1ti viaţi pe oare vrea 11. le lilipii 1e amplifici. Economia mureasclf. lntr-o ori 91 Jumlf.lllmulol no a permll regtzo- tate, datorlti regiei care nu
ruluJ 11 completese acele pa-

a

IA aduci. un piui de

romanului dupA care a foit

gini ale romanului cu Imagini clnematografloe oapablle
viaţi

autentici. eroului principal.
ln acelafl timp lnai, regi-

Virata coplllrlel; amesl••
de chiot tl tropot, de Joacl
fi nizu!nţl, de veaelle fi vi-

zorul a ţinut alf. -redea (ne
lntrebim de ce I) o aearni de

sare; imens material amorf
tn care viaţa, sculptor neobo-

momente ale luerlrU literare

renunţat

la unele momente

Io favoarea unttlţll filmului, ••te mult 1ub calitatea

realizat.

Sllvl• NICOLAU

•ll, tale cu dalta faptelor coti-

cum

S T A m TlftERE? .

Cum stdm, tinerel regizat
de către R6vMz GyOrgy
autorul filmului de mare
prestigiu Pdmlntul lngerilor,
se numără printre succesele de public ale anului
trecut . E un film plin de
lirism, un film de certă
discreţie artistică Io care
este urmărită o problemă
deosebit de acută : educarea
adolescenţilor.
Refuzlnd o
tratare clnematograllcă mal
.complicată", R6vMz a preferat să expună loislc episoadele filmului, nerezlstlnd tentaţiei de a distribui
pe parcurs mici fabule moralizatoare .
E vorba de o ramiile cu
totul obişnuită . Tatăl (Kallay Ferencz) este cumsecade,
mereu distrat şi totdeauna pe
picior de plecare, mama (Tolnay Klărl) drăguţă, gospodl-

r: a~s:~m= (~:v~~~ţeft~~b~l!

soţului. ŞI mal eate Andraş,
odrasla preferată care creşte
sub ochit părinţilor şi deschide ochit mereu uimiţi de
ceea ce vede ln jur. ŞI Andraş ••de Io fi ecare zi altfel,
o putere necunoscută li stă
plneşte, o t ulburare secretă li modl!tcă reacţltle . Adolescentul devine mal reflexiv,
mal sensibil , şi este puţin
trist şi din ce Io ce mai greu
de lnţeles de nişte părinţi
preocupaţi de .rezolvarea•
unor drame conjugale cotidiene ln care fidelitatea
tatălui este metodic pusă
la lndolală. Au loc certuri,
t rlntlrl de uşi, amenlnţJlrl
cu .evadarea" din culb~rul
oestul de plăcut altminteri şi

WARSZAWA

lnceplnd din anul 196',
- lncepnt, cu eronurl deoHblte, amenajarea unei Arhive centrale a fll"'ulul, a

De le cor ea pon ele 11tu I ~: d:': ~r::;i1:l!n1:
lntr-un timp eJt mal
nostru Jerar PLAZEWSKI -ecurt
- u rond 4' bazl
1

CULTURA

1

din operele clulce Jle clne-

CINEMATO- matotranel mondliefi. S-au
r=~,t IJlrM1t~1&:~â:m~:t
GRAFICĂ ÎN POLONIA Cllaplln,
Bl1enateln, PudoTUn timp 1-a conolderat
ol numai ulgurtnd din punct
de vedere material aceelU.I
pullllculul la cinema, ci
npbad pullllcul de macalalva uor firme hollywoocllene l&U de .fallrlclle de v11e•
ale unor productu europene,
ID. mod automat 1e va h'I

un 111ectator nou, cultivat
fi exlpnt.
A devenit Inii limpede ci,
firi a lnfl'lnp paalvltatea
celor care con1aml filmele
ca pe bomboane, nu va

~ :ia:!Tă:r'!n f1T:i1~î 1::U::

1lmplu dlvertlnnent, ci o
operl de artl.

Andraş participă la atenuaDin aeest punct de vedelfl,
r ea acestor grave dezordini
Secretul Iul Mathlas, recenta
lnţeleglnd precoce un fapt
producţie a studioului DEFAcert: s-ar putea ca şi el să
Berlln (scenariul fi regla
trăiască astrei. ŞI băiatul
Blrbl Bergmann, operator
nu vrea. Din ce tn ce mai
.bărbat", puşti ul descoperă · Rolf Sobro), poate fi apreelatl ca o tentatlvl. merizuluflt unei fetiş cane de-o
torie. A.legtndu-fl drept pervlrstă cu el, simte nevoia
1onaJe trei copil eam d.e
să-l spună fetei lucruri foar10 - 12 anJ (Helner, Pete Importante şi clnd conţo
ter tl Mathlas), filmul lnceaipistul-bulevardist face curei BA demonatrese ci cinstea,
te fetei, el reacţionează t erlncrederea tn oameni, prietefelind pălăria .tică losului" .
nia 91 1lmţul de riapundere
ln cele din urmă, după
au o Importanţi determlnanlntlmplărl nu lipsite de emoH.
pentru valoarea earacte·
ţie, părinţit se regăsesc lnrulul omenesc. Concepţia ci
tr-o atmosferă de linişte
lntotdeauna o Jr•feală, un
sobră , completă, iar tatăl
compromis etic, atrqe dupl.
.băiat bătrln ", cochet şi haoine ln mod dialectic o altl
un alt comproml1,
~~fă fue~ft~ăun~l~lt :io~~ tlrreteaIA,
ci reintrarea tn normal
naţ,. care Intră ln viaţă pe
nn poate avea Joo pini. elnd
porţile mari ale · oraşului,
aceste gre9ell, ac98te conce•ll
ale anilor săi şi simte că
nu olnt plitlte eu un preţ
are 1atorla să vegheze, să
cel puţin egal, constituie axa
se consacre dorinţei de a-şi
tntregulul seenartu . .
ajuta !lui, de a-l lnvăţa să
Helner are un eline eu
creas"Cll. şi de a-l oferi un
bun exemplu personal.
I!:~~~. ·~~l~~.~~'."I:~
ln ciuda unor momente
tvefte
lnai\ un concurent sestatice şi a unor- tendinţe
de pedagogie desuetă, 111mul trăieşte printr-o construcţie bine ritmată , printr-un dialog colorat, plin
de umor şi se bucură de Interpretări actoriceşti de remarcabil nivel. ln rolul lui
Andraş apare tlnăru l actor
Koszto!Anyl BalAzs . Imaginea: Sz6cs6nyl Ferenc. Muzica: Fenyes Szaboles.
Cum sleim tinerel a rost
turnat Io studiourile budapestane Hunnla ln t963 .

=:i

M. E.

pel~ulul cultural polonu .
Iniţiate ln cercurile studen-

t':\~
tn ~=~
1pj1Ctatorl din or&fl!le de provincie. Numim! lor 1e apropie acum de 180, lntranlnd
aproape 40 OOO de membri

To'iea 3?n

permanenţi.

Ble runeţlonem de obicei
o datl pe llptlm lnl, eonfQfl!l tormolel: prelepre -

coc::
~1!ie0!1:~~a~f!1"te1uf9ac:Î: r:1:1::i.-;1n~*:llrc1.
meni de 1peela1Jtate, stu-

a-a obţinut o Imagine cuprlnzltoare a i.torlel artei
rumului ID lame. Colecţia
lucrlrl!or clulce &0Yletlce,
deUnutl de Arhiva noutrl,

r:.~tre't~.m~:;:

t::::p:ra

Uniunii 80Tletlce. Operele
de bazl au f01t aduH bi doul
exemplare, &0cotlndu-1e ci
a doua copie Ta aatlllface
unele necealtlţl mal lar11
declt cele 1trlct fUlnţlflce.
Peste un an a-au Ivit 1pon1

1

~fubu':1 i::cl! !: f:: ~i:~~ri
~~~-a~~.~~~rnri!Yn::'C:e
1939, clnd difuzarea filmelor
1

denţi al Şcolll de claematoaratle nu. de multe ori,
actlvlftl al clneclubalal care
au devenit buni eanoedtorl al artei filmului. Procramul de bul este alcltult
din pozlţllle cele mal aloroue &.le repertoriului curent. Selecţia filmelor e flcutl de Jl'ederaţla ctnecluburllor. Arhiva l'unllteazi

:r:;rremJ~:::nr:rnW ,:,!:

.=:r

creu aceea!:!~~ .':u~e'fi~i!:t:i :e;~

roue, dar mal

blematlcl mal dllfclll, care
trebuie Tlllonate ID vederea
unei discuţii. Acelt mod de
acllldţlonare a filmelor nu

pe te':.car'e!.XC'~fn::=
mantf.:8Trancez etc. A treia
•I a patra •uni o rOl"DleUl
acurt-metrajele I filmele
.-bln reluare•, adlcl cele mal

Cariera e:q,erlmentall ammnlul III eadrul clullolul
duce de altfel uneori la

omecwJ111roor. Bite -vorba
de filme d-.Jlft de Talo-

fllmlllM
mba&).

::nJl~r4:n~1ui:c1:Î,=~

1
t .~r.::.:.?e'~ ::rr.r1:.~ t~~~paf~anrro.!iee~.cu :111~1:.~m':l~:e:
aduce un profit". to ciuda
Cea de-a cincea luni eate
11J)9el unei tradiţii 1n aceat oea mal lmportaatl. Statul
bl='~la clneclullarllor
1eno, numlrul celor lntereeste aceea oare a a.bordat,
:r::::!~~1i=r:~i:.~rr:!
t:l~a11~::: :'°i:t~:l~C::!
1
~unt;:LY!m~!:fl~:,P~
aparUnlnd celor :u~i:i~~f ~8::?~chÎ~ blema culturii clnematosra41
11
1lţtonea&I anual clten filba rfndul tineretului
:l1t ~:!:r i:t' da'":i:t me, aelualv ~ntru mul flce
ICOlll' i:&llll 11e eontunda cu

=ol, ...

nat::!'!i.:Oi!uh& COJi
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diene germenii valorilor etice tl trAoiturlle Inel vagi
ale viitoarelor caractere. Pentru artlot, ea a conotltult f i
va conotltuJ fi de alct lnalnte
una dintre cele mal dificil e
probleme de cunoattere 91
de reflectare. Eate tntr-adevir
dificil si redai lumea prin
modul speelflo de a vedea
al omului ou pantaloni scurţi.
Cel mlcl slnt prea mici pentru
asta, eel mari tl-au uitat
oopllArla •.•

le

dlll
lnTlţt.WOllr&IDul fCO-

SEDUSA şi

UMBRELELE
din CHERBOURG

ABANDONATĂ

n!f!:r!1 t!-~;. 1:•;::;..~

.„.

1ia proferat, Sicllla, mal ~·
cil, la Sciecca,
•c11 aal a roaliaat I n •• •tl•
1.,11.
NHl 1ia fila Sa4•1l 1i

„„

a6o„Jonot4 elte o P••Ht•
ract«lttld
Hcletatea

•••tr•
traaic al ••Ol' fete
tl a
_ _. chltwH ,.reparatoar••

ltall„i tlo aatbl. Ultlmal
film al Jai Canal rola •oatiaal

.„„.

!~~~:, ~!~~ :1t::reev::!~r::i
1

bine 4re1at. Slltult 4o Peter, .
Helner lnoeard ai fure clinele lui MathlaN '' ai-I ţJnl
tnchh pini dnpi eoncun, dar
tneerearea nn l1bn&e9to. Clinele ol&o cilcat do o m„Jnl
!~1r:r·::th~:••1
:i~t~'.
Holner tl Mat.III•• devin colegi do 90oall, oe lmprletenue. Holner afli ci mama
Iul Mathl•• e1te oarbi Iar cliAutorul Căluşeilor, pelicunele care · li urvea drept
la care a oomtltult 1e11Baţla
clllu1I 'ln drumurile el
do acum clţlva anl de la
11lnlco plerlao din vina lui.
Canoea, re11l1eaai cu lntuJncoe mullrirlle de connerlc ln plini zi poale oei
ftl ' nţi.
mal bun film al aiu. Avlnd
1
la dhpo•llle un 1eenarlu prod:i
priu (ecranizare a unul roman
thlas o oonalltue conducerea
4• Borii P&lotal), Flbrl Zolexcluolv& a Ulmului pe platin lsbute9te un aot 4• aouaanul a>ţlanll, fapt care deterr• lmpotrlva !&1ol1mulul , act
mini ocolirea atirllor omeoriginal 91 ob1,e1lv, el duerle
no•tl, autentico. De altfel,
proceae umane aflate tn moln1i9I Blrbl Bergmann, ln
mentele trarleo alo unei lumi
lpo1tua Imediat urm&toare,
btntulti do ab1urd pe oaro o
aeeea de regl1oare a procondamni lucid ,1 lmfl&apriului el 1eenarlu, pare 1&
U 1lmţlt aout lucru. Ea a
:!1 l."pf~P:!~.'."n'f'd~ :;1!;~
enl&
armelor ule.
!::.:1'i~~t ~~t~~t~:~•a:::. li~~~
Eroul !llmulul, •~rlllorul
buiau generate de <UamaturNa„J Gabor {Interpretat de
&'le prin Jocul 91 mimica
Butl LaJ01), 191 petrece tn
micilor el Interpreţi. ln !olul
1
acuta n-a J1butlt ln1& tleolt
f!~nt~t;~:·~l~~m,::~·.~:l.~ rt
11 aceentueae unaaţla de
lnd, sau mal precis tncerclnd
fala. 1'.'roll resultaţl 1lnt
"'
1crlo.
Profund
olnatlt,
llpeJţl de trulturlle opeelflee
el urifle faaclunul dar nu are
oopllirlel, n-au nici exubemijloace ai-I condamne acranli, nlol dinam.Jim.
tiv, 11 mulţume9te oa din
Toate aceoto 1oiderl alteU.9a lui l1ol1ro 1& Iaci 1i lrareaai laetura dramatici a
dlo1e fulrerul palid al dhtemei, liclnd-o 1i decenerese
preţulul, cn
bolnivlclo&1i
lntr-o olmpli melodrami care
candoare, ol nu vede ln Jurul
poate lndulo,a, d'ar nu ''
~~1::~~~b:::rf~1:;~'1:e~~~::
oonvlngo.
Ml•cn MOHOll..

uu:.

care 4ao mai tlrala la ian••

.ecem„l•
.1:!i c~i:lr•l::~:.::::rt:
Dtoorl italian.

V„ata fllmahal Hte tfDlrl
Stafaala Saatl.rolll, lauatl t•t

lftTUnEllC ln PLlnA ZI

ol~~., ':·~~~.~~~~~r·:~. !:

~~~~~!~

::, ::o::~t~::A ~:;

nu-l poate mlrturl1I c& e
comunl1U 91 ci o urmirlti
pentru participarea la acţiuni llorale.
Dar la Balaton, lntr-o 11-

~~~~!~v~~i'~\:!~r~m!uţ~~M~

n•,te dl'&&'ottea. O lntllne9te
ttrslu, etnd n-o mal a9tepta,
dupi o vreme de vid erotic,
dincolo de oplloadele unei
ci1nlcll tndoplrtato 91 profund nereallsate. Dragostea
i.re ohlpul de o frwnu11ţo trarto& al unei tinere ovreloo,

Acno1, vtnsltoare tn llbrlrla
4e undo 1crlltorul •• aprovlsloneui cu hlrtle de 1crh.
Acnoa are tn fiinţa el ,uua.te• •I casta 1ilbitlele a Tlntnlul din pusti ; I •• dirule
omulnl mult mat ln "1rlti

•• Cerml la Dioorf ltall„.
Iar partaa•li ol 1lat ca totli

actori 1iclll1ai.

*•t•

Patra lmesiai
filmai S1'••I 11 d„Jonatl.

::;!~ ~: ir..:i~·~ttz:.~e:::

ruutn•u-.1 te•I• r• tvUe
91 111rburlle rdaa&le. Pentra
I O &fin •o lmJJuala trlJDJtere ln ll&'ir, Nadll IIeearol

i':t.~'.:.~~u:l:e ~~

Bala&an frue11t1Jl•·• ru•eler •refi !lloa tal. Dar
adeTln&a lnl Ulei, Pot!, n•
aceepti rurimlntea •e a-t
oferi actele ule !olol aflato

~~ r·~:r~,:!~' p~:1 ·1~m~
1

rnre numele, Identitatea nocuno1cutol Arne1. Urm&rlnao po 1tudonta comunhti,

~~a~l!

11

:

~!~~:u~ !~~"i~

tnrro•lfi al 1crlltorulul oaro
ci Io-a pierdut acum
pe amtndou&. 8fnnlndu-9I
adeviratul nume, Amu nu
1oapi do moarte. IJi ptn1,
chemat la o confruntare,
Nada! nu poate oi nu 1pual

tnţoler•

:::::::!cl'pe~~:1.~·„ ~ei
1: ,·c:a r:::.·., ~~trr:'tfq~~
apira.
Jar el nu 11 poate

Aceasta e Hhema aaraUvi a filmului. Pl11Uea de o
rar& 1obrlotate, lnlerpretana
do ucepţlonal nivel, lae •I•
0

f~~~ i! ~n f1rf.~ ~en'1 , :e~
1

1

0

1

ţinut,

nn film al 11murllor
active, 4o luptl. Sseredl
Erika (Acnee) tl B'r•• Ilona (Potl) llnt apariţii de nealiat.
Alu. ANDRONIC
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,,„.1.

Sfirtiual filmirllor la U ma fa1t marcat de ••

caraanl ca total laaollt. Toati
populaţia dia Cltorltowr, care
•• fapt •• laeelaae nici o clipi
d colalHwna lanaUawaa ac.es-

tu film, afoat laYÎtatl la fH-

!\r!''~.:aJ~.a8i:~:."4. ''fit

m.aH ti-a atltat rtcaaoria1a

f~„'\i-·C,.8j:1ă~~-î!:

J.„1. - cu•a•al latr-• sl ••
lbata 11calal. t„ti lamoa a
.... at la ri-al molotliil•
la! Mid1J Lerra„. aatwal

t:!~':.'!~ :':1::!.·.~·u!'.!::
!::!r:.~.t..!:"~î!..!::
JfiH Cutalaao.,. tl Marc
MJ„.1.

Siala• ••• 'fiatl ci filmai
uip:rat: aacc11 mlcar la •••

P..

Cllorbowr.

*

Trei Hc.,.at• dia 11.ltlm•I
filmuallaatdo Jac•ae• Dem„.

JERZY TOEPLITZ · scrie

pentru revista CINEMA:

istoria vie

WERICll
„Unii abia ae naac •i-au 'i lmb4trlnit, alţii atnt timri plntl la o
au.tel de ani" (Jan Werich)

.Jan. Worlo)l ora taol Ualr oind 1-a h.tlrh
- abandon.Iad otadlllo 4e dre•t tl lUorole - 11
oe uroo •• alfte .ootadurl oare re•reHatau la0 1
f.~!~.'::,~,1".. :1':b1"::1 T~ :~ e"..J!1 ~~:!;!•~
oare l-a lalllaţaf lm•relllll ou .Jiri Vo1oono.

0

;;~.:~~r:,.~;~~~ P~!„:~~::. ~~ ::!:i:„!r!

an.ul teatra oeh aoa, modera fi •• avaarardl.
.Teatrul liber•, elibera& do ,11ot11oall fi •• oaraoterul orlolal, roaaoa la aoea ••rloadl oele
mal baae forte ale artlf&llor •rarbo•I •rorre1lftl printre oaro tl composUoral larotl••
loHI<,
.
De la lnoepat, ·.Teatrul llbor" fi-a ••t 1euna
do hlal ta ·earo Werlob eoaoopoa ••ar&oaoaţa
la po,or tl la oaractorhtlollo tomperamoatalul
oeh atl& do aproape artlo&alaJ, Petru ol, aria
0

1

:'..leu::~••'~r: .~~:f::.'..~t:;~'. ~~0;1: ;1m~!:1~
talo fi oon1ldera optlml1mal aoutol arto doar
1

:~:::.t~: :i ::1~:1 ·::~r~:~:.·::~::,:':: ~~
1

0

rimo •ec'bea orladulre. Worlcb na a foi& fi nu
e1te numai an 1lmpla Interpret. El Hte fi ereator11l anel oerll de olahce, 1ceneh fi •I••• oatlrloe a eiror eo1nbat!Yltate 1-a ucatl& •ta ,anct
de vodere ••lltlo, a&an•I oind, la Germania,

m:!:r
1!u"~!u1~:.1~:!9i.J"~.::o::.: ~::r::
fi ale
lor tonr" hro1l&\' le1

aodeaplrţltalal

sei< oe olnti tl aoum. lati do oe le otntau patrio-

ţii

cehi lu lnchl1orlle aul1to, oblar fi atunci

~~:1.iiT::tri:~„~~~r.:t:u ~::r~e!:.W~'i .~:~

luci ln esll.
Dupl rbllol, Werlo)l oe lntoaroo ln patrie
111,1 pano marele olu &alem ln 1luJh teatru.lui,
radloalal, tole•l•lan.11 fi olnematorrallel.
Mie1trla oa arthtlol ulm•r• lntotdeaana rirln

~!:!~~::u:!:;&!~lntrA~~~I '!fi~re~0 :,!::01o~Î

combative, Worlob continui 11 exereUe o latalbarltoaro uapra 1peotatorulul. Prin

fluenţl

1

~:":~1:t:~n:l •:.::r~ ~n::wr::-~0~1:!:1

h1pre prorru tl •upre 1oolal11m daoi na l-ar
pe oameni ••roape, daoi n-ar 1lmţl o aeTolo vitali de democraţie, libertate fi de droptate, daol au ar la•t laerurlle ,a&ernlce tl 'llune
1lmţl

::.t·u~':'r~iet::: rii:..::ţ:~. ·:~t~!n.1:· ~r':1

0

ln\1~~~~.~•re,~1~~~~·1,

lntelepelunea

lal

~·~·~~,:.!;'.*.~~~\~~r~u~T:"::'~';'~~!r:1" ~~~

1
!!!::::!.!
c1~':fu':'~~~1,ft~~W.:f~!~1l."i. •;.!ia~~
ctnd vine platca)

tn Iulie 1911, lan Werlob a primit titlul de
Artl•t naţional: .Sin& cu alll mal hrloU on oit
'!:!~::;:e,!~!~J"Pll, pot mladrt

~~

•n::t!:U!

„

J1rlna KLIMENTOVA

afilmului

Mattl6 {914. Siptltnfnalele
Se nume9te Emil Jannings ti
de actualitlţi cinematografice
are aproape 30 de ani. Timp de
prezintil. imaginea celui mai
zece ani a peregrinat prin teatremare vae de rhboi construit
le de provincie, vialnd la ziua
vreodatil. tn lume.
ctnd va juca, tn oftr,it, pentru
Alte teme ale cronicilor dnt
publicul din capitalil.. Clipa
mai pa,nice. Pe atrii.zile Londrei
mult atteptatl a 101it ti tlnil.rul
trece tntr-o calea,cil. perechea
Janninga a semnat un contract
regalii.; regele George al · V-lea
cu
„Deut1che1 Theater". Acum
ti regina Mary. Se tndreaptil.
se va schimba totul, cil.ci avea
spre parlament, tn procesiunea
sil.
joace
cu marele Reinhardt.
tradiţionalii.. La New-York aeA,a aratl lucrurile tn vis .
cntarul, sau cum am apune noi
Realitatea
tnail. e puţin altfel.
aatlzi, ministrul Finanţelor,
William G.Mc. Adoo, 1 e cil.al- · Salariul la primul teatru din
Germania
este
mult mai redus
Lore,te .cu fiica cea mai miel
dectt cel pe care directorii teaa pretedintelui Woodrow Wilson.
trelor de provincie tl pllteau
La Paris ae bucurii. de un rbuadepţilor muzei Thalia. 1n
nil.tor succes adaptarea cinema1ch1mb, viaţa la Berlin este mai
tografici Adrienne Lecouvreur ti
senzaţionalul
Rocambole. La
acumpiL Emil Janning1 se lasă
Berlin, tn palatul prinţului Fiirconvins ail.-9i tn.c erce norocul tn
s tenberg, are loc „un ceai cinestudio 9i al cl9tige astfel clţiva
matografic" (Fiinf Uhr Filmtee)
bani.
noutatea mondenii. a sezonului.
Urma al joace prim;.! ail.u
Reprezentanţii
„beau-monde"rol la Harry Piei, producător,
u lui din capitala imperiului
regizor 9i actor totodati.. „Pen•-au tntllnit la premiera noului
tru cinciaprezece mărci pe zi
vei juca la mine timp de trei
~~;::, a::i~!~i:itu'i! ~~-not~e~: zile, li comunici directorul,
modestului debutant" „. „ Şi care
'i Stelian Rye.
~reia a~erica1nil. comenteaz~
este rolul meu , a' putea să-l
cu interes hlmul producil.torulu1
citesc?" lntrebl cu modeatie
Lubin despre viitorul rlzboi.
viitoarea vedeti. a ecranului.
O mare nedumerire 1ttrneac foto- „Rolul? - 10 miri Harry Piei,
grafiile reprezentlnd lupte aeri- nu ai nevoie de nici un rol.
ene. SA fie oare posibil, se
O ail. te prezinţi mtine la ora
9 dimineaţa la Weidammer
tntreabl opectatorii, ee va ajunBriicke, o 11 1lri de pe ·pod
ge oare vreodatl la un uemenea
lucru? Poate doar copiii ti
direct pe vaporul care va trece
tocmai atunci pe acolo, şi de
nepoţii noştri vor apuca acele
zile nelini,tite . Acţiunea filmupe vapor tn api . Iar eu voi
aări dupl dumneata." Jannings
lui ee petrece clndva după anul
1950.
n-a acceptat acest „rol", tn
ciuda dorinţei de a clştiga
latl cil. la orizontul berlinez
45 de mărci.
a-a ivit uu nou adept al scenei.

ACUM ŞI lH CEASUL
MORTU MELE
Report•• ...-j na.Mewt• .-Oli„
Hal- . . . . . . . . , Ella Cem'a4i
(b"' Lllw), rnf•fh al iHcoP•H M••int•h •Min ale
crime coa.i.a.l la daal .iaaltti ,.,..

C.tii

-•i

:••::fi:• d~.-::1-!~~·;oc~~

sul E.ic.kmaa:a i-.a d.d...Uaat pe
domaii di.a .1 . . . . ~aa1· 1l 4o ...
reatcl tl.ispuiţia '---Citeral•i.

Dia cll-.alaure EllaC.arMi tar•

priaiio ieiHaltt...U. politice cot•
• • cl111 la .U-,u·al uuiaat, •• „
· rine ti •• .PWM•a ••• ll'•t•"
ti a11 •• trece m..Jt piai tl aibl
&ceH.fÎ toartl •
Vl preuatlm c1te·... tceae •în
receata prodacţi• DEF A, reallaati
de S:omad Peboli, iapl •• 1c1DU'i11 Hmaat tle Dietu ScJalll'feD•
bora. Dia diotrlbwţle, alitwrl de
la1• ~eller
remarci Hont
Scllwlse, Braao Canteae, Haaa~
AnHlm Pertn ti Ulrich Theia.

„
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Sus: Claire Trevor fi Tbomu
Mib:hell în Diligenta.

Mai tlrziu, actorul şi regizorul Schmidt Heasler li · propune sil. apară lntr-o producţie
realizată de el. Este vorba de
un rol de dramă şi nu de acrobaţie, plătit, tot cu cincisprezece
mărci pe zi. Jannings este de
acord, dar clnd 1,i vede probele
pe ecran ln sala de proiecţie,
doi uistenţi de regie abia reuşe1c să-l stilplnească pentru ca
iii. se poatil. continua filmarea. ·
Acestea au fost debuturile
cinematografice ale marelui
actor, al cărui talent va tnflori
cu adevărat abia după rlzboi,
ln filmele istorice ale lui Lubitsch numai după ce a api.rut
alil.turi de populara Henny

Joa: moment dramatic din acelap film.

Porten ln filmul Călătoria lui
Luiae Rorh/uu:h, ln afara celor
15 milrci salariu p e zi, Janni ng1
a obţinut 9i celebritatea .

*

Martie 1939 nu a fo st o lunii
liniştitil şi idilicil . La 15 martie,
armatele lui Hitler au ocupat
Praga. La sflrşitul lui martie ,
Memel-Klaipeda a fost înglobat
fn cel de-al treilea Reich .,Jurnalele cinematografice rilaunau de
zgomotoasele
discursuri ale
f6.hrerului. Pe strll.zile ora9elor
ocupate „ln mod pa,nic" treceau
tancuri grele germane . Pe cer
zburau avioane din „Luftwafle",
ln jurnalele cinematografice
Fox, Paramount sau Ufa , spectatorul vede acelea9i imagini ale
unei lumi care 1e lnarmeazil , se
pregăteşte pentru o confl a gra ţie
generalii; la Newcastle ea te
lansat crucişiltorul „George al
V-lea". Un nou model de bombardier participii la manevre.
Pe acest fond de rilzboi , uniform şi monoton, ctteva vizit e
oficiale. Iată-l pe noul ambaaador a l Franţei , mareşalul Petain ,
depunînd scrisorile de acreditare
generalului Franco . Preşedin
tele Lebrun p ilrilaeşte Calaia
lndreptlndu-se lntr-o vizitii oficialii spre Londra .
Pe ecranele amer icane rulează tn special filme distractive,
Gafe Society cu Fred Mc. Murray'
şi Claudette Colbert , !ce Folliu
1939 cu Joan Crawford 9i James
Stewa r t, OklahomaKid cu Jamea

Oagney şi Mica prinţeai! cu ro icu•
ţa Shirley Temple. ln· stu1liourile Tobi1-Griinewald din B11rlin
încep filmările pentru important ul film Robert Koch tnvingiltorul morţi i. Rolul tit ular tl
deţine Emil J annings de curlnd
distins cu m edalia Goethe . La
Moscova au loc premi erele Petru
I, seria I, !n regia lui Petrov 'i
Printre oameni, a doua parte a
trilogiei despre Gorki, tn regia
lui M. Donskoi .
Vremurile slnt neliniştite ,
dar cel mai bun film american
a cărui premierii a av ut loc
la 2 martie 1939 la New-Y ork
nu are nimic comun cu si tuaţi a
internaţionali lncordatiL E1te
drept că e plin de tmpu , cătul'i,
urmăriri şi „1u1pens" 1 da r totul
se petr ece ln cadrul unei clasice
povestiri despr e „Vea tul" 1lilbatic . E vorba despre exce lentul
sau , cum pretind unii, despre
cel mai bun we stern al tuturor
timpurilor , despre f ilmul Diligenţa , de J ohn Ford.
Real izatorul urmA.rtfte ln
f ilm un g r up de pasageri C&J'e
căllitore1c cu diligenţa „Ovuland Stage Line" din localitatea Tonto din Te::ras 1pre
Lordaburg din ew-Mexico. Acţiunea se petrece ln vremea
răscoalei Apatilor sub condu·
cerea lui Geronimo. Călătorii
aparţin unor clase sociale diferi t e, r eprezintil diferite profesii
şi ln conformitate cu principiile
efect elor de teatru , cei pe care
m orala burghezi li condamnil se
dovedesc eroi, iar cei care aparţin aşa-zisei societilţi !nalte , slnt
nişte laşi. Cele mai simpatice
figuri rămtn aşadar : o domniş oară de moravuri utoare, Dallaa (Claire Trevor), creată fără
lndoială
după
modelul per- ·
sonajului lui Maupassant din
„Boule de Suif", un beţiv incorigibil , Dr . Boone (Thomas
Mitchell) şi un cow-boy căutat
d e poliţie, Ringo-Kid (John
W ay ne) .
D iligenţa a fos t numit il , j umă
tate tn glumii, ju mă tate ironic,
„Grand Ho tel" p e roţ i , pentru cil
er oii Iii erau p uageri tntlmpllt ori ti pentru ci Ford a reutit
ai-ti ale a gă interpreţi t.otr-adev iir st ră l uciţi. R ar se tntlmpli
un film ln care creaţiile actorilor
sifie attt de izbutite ti Io acel"!i
timp ai apari o as emenea varietate de tipuri umane. Aceat
lucru a făcut ca weaternul lui
Ford sA. fie unanim recunoscut .
Un al doilea motiv a [ost ritmul ireproşabil ai operii, folosirea ln mod magiatral a limbajului cinematografic. Aatilzi
convenţia
cinematografi că
a
suferit schimbilri , dar dacii cineva ar dori ai atudieze canoanele
ei v echi, claaice 1 tn aceat caz ,
a naliza filmului Stagecoach (D iligenţa) i-ar oferi un material
de-a dreptul fantastic pentru
cer cet area mai apropiată a montajului, a aranjamentului planurilor , a legării părţilor dialogate cu scenele avlnd un aubte::rt m uzical-sonor etc . Aproape
nu exiatii scenă care Iii nu ofere
o cantitate infinită de exemple,
de mA.ie1trie regizoralii.
Cu S tagecoach a tnceput o
nouii epocii a westernului epic .
ln ace lati an, 1939, au mai apă
rut pe ecran filme mari deapre
Far-Weat ca Oklalv.m.J Kid,
Jure Jamu, nu Unicn Pacific . Dar e1te nelndoielnic ci
printre a ceste. filme m:iri, Stagecoach a foit cel mai mare .

rorlei. Iar dovada a devenit
ulomatlei lll ellpa ln eare
filmele .noului val", fetite
41n mod.I, aa llleeput 11
llnoeaeuei lll birourile de
dlotrlbulre.
Atonei a lneepat l i oe lm-

r:·:;

1
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eiatlrl tl toemal pentru a
depifl aon6le .1ntorsl1e" pe
oare .noul val" nici micar

::.-:!rl1':.':.:.~,:~~1.de:::

raleli e representaii de filme
puţin uumeroue: eneva ben111 te aetaalltill de1pre evenimentele de la 8 febnarte
lHI tl dupre alte manlfelt•lll, tn reneral !erate de
r~rt:::e~1:.r:~:v: ::::::;

eontre-ehamp

~~· o~t~rir• 1':.nn ~~':;:::::~~
Octombrie fa Parii , marcate
lui--duti pireraa aatorulaJ
- de tendinţa eurajoa1i a
llllor rrupe de oreatorl de a

!:~t':'tm':J:~::al'n °~Î~

Re•hta r·r aneui „CON·
TBE--OJLUIP" a luat lllnţi
la llanllla, 1trt dlf1lh1l
1

1

:=:tier ':i ~J!"~~ ~~

lnt.re1at al „1u.n&erl11r,

f:T.~~~~ ··~:!:~

tl na namat la f'Bu•ld - a
exhtat an •JlrfJln llnudar
fo arte firav, •lllllat Inii •t•
lertcln de een eu mult mal
Important tl mal neu1 ar :
• voinţa noltrimatati • • a
bi.fiinţa tl menţine o re• llti
eombatanti oare 11 apere
eluematorralla tn folosul
omului".
Primirea caldi ficuti primului numir a ereat eondlţll
le apariţiei numirulul urmitor. Apoi o ticere de
cneva Jani, nplleaU trln
enormele dlfleultill llnanelare proprJJ dufifarirll eulturll tl artei lll lumea capltaUati. Din noa eneva numere

l:mllt,.':;::f,:·~-..
::r:::a~~t·o,ff!
Intitulat chiar .edito-

rial po11lt1v•, Io oare dlree' torul revlltel, f1'rard 6u6raa, tirea ai ndi vlttorlll
ID eulorl mal puţin 1amllre.
.Am
ereat .CONTBECHAHP"11punea el, Jentru oi
Dimie ln MUlea franeeai de
aat&Kl -praf &n111eat lll ochii
eltltorllor - nu ne 1atldaee.

::·,~m~:i'ou& p:!~';.n:~
~~a:!:.;,1i:,'u~·::„:•;a~ff:!::

1

lD ultimii ani pot exerelta

,„

eea mat miei

aauprodaeţlel oau pot 1eoate
elnomatorralla franeeai din
1m,..1 one uemenea frue
ar ,aha tervl la 1talllllrea
unei elteUol a elnematorr•llol demne de aeut nume?•
. elnte nţlonllld 1i ri1folaaei retertorlul valorilor
eauaerate, el ai-I readaei la
Influenţi

~:~m.~E-'c!aru~· 1::
1

,..,ane •i 1ooati la lveali
.J1a111 e de forţi oare au t•rmJ• t l „rmu lllei treeere•
artei •urrlleae - al eirel
retruentanll 1-au 1ltuat lllt.Ueaana 1ult aemnal realloa:alul erUlc - la etape noi
fi • llertte de denoltare,
aaaUa h ln revhti eu ajaMlral , „relor unor ereatorl
a Lan&", Wal1h, Premlnrer
Renalr, 011on Wellu,
hee.ni.l , B11nah oau Lotey ...
.Wal•h tl not•, o 1utti de
1m„uu ealeu de la oei
mal mare.anp erUlcl elaema''""
,e11onalltamarelaJ
elneut
ktasratJel
a tJ eroaţla
„lllJll•tMI eu o lllmorralle,
• u rh te 1tutll couaerate
1111 Bu ter Keaion, • oonvor•1r1 eu Ioan Boaeh, laUtulMi.Olnemaiorratal-adevir'I"

'1

:!n:!~~t

::::!: J!..:~!ţ,

e vtn re aaalltloi tl fqarte
erltl ei
Futhalulul
laternaţlonal al filmului de
la Cullu Un IHI, .Filmul
tolone1 ID JUPI llllel noi

••llJ••

:t:r::•
aÎE1:;.~t1ti:o11.::::~:
lati clhn titlul oare vor-

k•• de la tine ...•pre ,ro11h ll eomtlex tl Yarlat al revl-

nel trane111e, d.1011111-11 um,.,..„„
cltJtorll - (erlltafl

1

::..::~"·::i:1.~rt!~~·~ „~~

pra problemelor majore oare
preoea,i aal clnem&torrafla
mond.lali.
Do te po11lţllle acutei
rn1ne ori en\ate 1pn erl&l ca
mar::llrli, A.non Crnonl ana-

1oclal-fo1f.1e1 a Franlel.
Slnt 1 nrurole filme aparţtnllld cu IMlevirat clnomatorrallol paralele, pentru ei

:!!!:::t~ur:f:1 •:• ::Ol::.f!

tl nlel •• dl1trlbufle ln normele obltnulte alo elnematorraflol.
Albert Cervont ou eoul4eri Octombrie la Paria tl
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l111eui llltr-un articol apirut
ln numirul 5, lUl fenomen
u1tul de dlaeu\at da eitre
oamenii •• ateelalllate din
Franţa,
numit .elnematorra!la paraleli", ad.Ici elnematorrafla IYlti aliturl tl
de eelo mal multe ori lmpo-

~~!~.Î~~~:!°rn!:ri:n~e:::i

oare •lf&lri 1eren te al ••
trece. Pentru a lncerea o
earacterl„re lll llmltele euct:e, 1erle CervonJ, uie neee•ar lllalnte h toate o ra,or-

~~: ~~::.1~~:!1~~!· .r:~

matorralla lranced tl tn ltflmul rlnd tre•llf• ,omenU acel
lah lnontor tl lall eurent
avanrardlat eare e1te ,,nnl
ni" tl relatini
ad.111
de el elnematorraflel de ul.
Spre deote•lre do IUmlll
amerlean oare trllett. lll
primul rlnd din deh felll
naţional tl oare trea adu
reeurre la aoluţla •11Je..,..dueţl1Jor, lllmal lraaeu ene
lll reneral llll Ulm•• am•lţ l e ,
eu l111ret tl m.tlloau red1t1e.
Iar ceea •• pierde ba
eulo1, el llleeare& oi elftlre ·
prin lndlvldaallare, trln
aeea orlrlnallta&e n laih<i ca
oare te tl11&1nre • • eolotul
prefabrleat I• H•llTWOOd.
Faţi de llimlll ltandard
model Carn6 Ha Du•lvler
11118 - readaptat „a.na. anii
11161-lNI - .aoul ni" a
retreaentai • &en\atlvi ••
a reforma Ulmul franeea,
4e a-1 retnnol, firi a-l tul•ura lui ltnletulle, o tentatlvi •• a amenaJ• rerimai
exhteni,
aeomodllldu-1-ae.
De ae1ea 11 toate numi mlltlflcatoare ••llllllea .noulaJ
ni" lll mi•ura lll oaro are
prete nţia de a oe ••••elita
na ea • reformi Ce olreum1\anţi , el ea o lntretrlndere
(.efl.AltJ'Ji, o IOlafle eate•

..,.,n

•••eta-

la marrlnea loplltifu. pentru ei autorii lor aveau lll
vedere faptul ei leplltatea
nu ar tolera violenţa eu oare
, oe abordeuioallJeetele.tabu".
Aeu to Uime nu 1lnt preaentate d lotr1•1lltor1Jer iau exploat•torUor. Ele nu nrmire1e na oaeeea faell do ea1i,
d lmpotrlvi , •rln earaeterul
lor elandutln, ole 11 allreoeui unul tublle ro1(rla1,
dar activ, re1pan1&bll, care
nea li 11 lnformeae - ehlar
daci rllei 1i ltoa lntr-o
mediocri, tnrll"ua.U, cu tre·

••li

r:~1~1n·'l':;r:::a:i~~·r:l!~:

1leerea de a l•tl din oali
ln um,ul ••oleeţtel ,.ntru •
nu atrare atenţia, eTaeuarea
erorrulvi • ' •••lnelor •
d,ati. proiectate, teutn a
limita Plll'll•ele ln euul
unei deaelnCerl laoplnato a
1ollţtel venite 11 otereao o
recblalflonare. Ceea •• 1e

:~1'~~1:.i:~ .&~.~. ~~!te~~
11tah.
Clnematorralla paraleli tro-

::!••,,.:.~t1::. i
1

.::::..

~·

ellcaeltatoa el depinde firi
tndolali tl de ealltatea exe•
eallel, de •lruranţa tl de

riparea met-otlelor 1aJe. E1e•-

lal elte •i •-• fieut o •piruri ••ln eare oe toate ajanr•
lD ••ro•l•rea unor anumite
erlterll elente do reflectarea

t

realltiţll.

Preocuparea el majori ri·
mtne bui 1upravloţalrea.
NileuU 1a• efectul rilboluluJ (la A.lrerla, 1pnne Cer• onl, ar fi pioa& tl n-ar tre•111 ea ea •i dh•ari o dati
cu el. Rimln Inei atltea
Interdicţii ,
atltea 1ableete
oprite, lneeplnd ea realitatea eon4.fţlel muneltorlmll
,tni la numeroa1ele probleme morale iau 1eel&Je, a1upra eirora eonformllmul bur-

f,~~ ~::!.r~:.i.

p;::::

l ~ li nea 1i 1upravloţaJuei
- elte la eentln11&re de
pirere autonl - tre•ate ea
ea oi JOlarl•eae lndeou•I
elorturlle militante ,1 oi

::~u -::~.:!·~:~1em::1·,~

eu adnirat.
Clnematorratla paraleli na
va 1utea fi deelt o 111,a,1
relutvi laţi de eondlllll•
renerale de a1orvlre a elne-

J::!:fo:113! '1i.J,:::::~ ::t

Jllll.I, bui, pentru a lntemna
o eucerlre otenflali, • aoni
resorvati pentrll a menţine
atente OOllftllnţele, pentru
a le mo'1U„ tl hunlna aeţlu
nea lor eu • eunoaf':ere
::'Ji•:!!!~
reall„t cu alte
Rodica LIPATTI
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REVISTA BULGARĂ

'YpoHHHH

ÎN VIZITĂ LA

FILMUL ISTORIC BULGAR
Gheorghl STOIANOV-BIGOR
Este d estul de greu de lnfăţitat
chiar şi o sumară panoramă a noii
cinematografii bulgare care se afli!.
lntr-un proce1 de permanente prefaceri . De la apariţia primului
nostru film 1ociali1t (1950) şi plnă
astăzi a fost parcurs un drum
ascendent de căutări creatoare , ln
care tlnăra noastril. cinematografie
s-a străduit al fie a ctuali, aă aerveaacl contemporaneitatea . Aceaatl
tendinţă precum ti modernitatea
exprimil.rii ideilor trec ca un fir
roşu extrem de apecific prin scurta
istorie a filmului bulgar. N-am
comite o inexactitate dacă am
afirma că cinematografia bulgară
este total nouil. , că a-a apropiat de
t emele sociale importante şi a adoptat trăsăturile une i ar te socialiste
moderne ma i lntli de toa te prin
creaţiile închinate trecutului eroic
al poporului (ti mai ales perioada
rezistenţei antifasciste). Poziţia ti
popularitatea pe plan internaţ io
nal , în măs u r a ln care le avem , le
datoră m incontes tabil m ai mult
filmelor „istorice", deolt celor „pur"
contemporane.
De altfel, primul film bulgăresc
a fost „istoric" : Kalin 11ulturul. ln
ciuda naivităţilor care astilzi ne
fac să zimbim , filmul este totuti
emoţionant , străbătut de o sinceră
lnsufleţire patriotică. La adresa
acestei pelicule se pot aduce tot
felul de obiecţiuni, ln nici un caz
tnsă nu poate fi acuzat de formalism,
apolitism. E primul no1tru film
saturat de un patos care lşi are
aursa în noul mod de abordare a
temei, de naraţiune a peraonajului,
de lnsuşire a istoriei şi a contemporaneitllţii .

lncâ de la începuturile cinematografiei noastre tinerii cineaşti
ş i-au întors privirile de la filmul
decadent occidental şi ti-au ales
ca metodă de creaţie realismul
socialist.
Cel de-al doilea film artistic
bulgar Alarma (1951 ) a dus la
aprecierea pe plan internaţional a
cinematografiei noastre . Tema neutralităţii în gigantica ciocnire dintre forţele picii şi ale r il:r:b oiului a
primit o dramaticil expresie prin
aportul valoros al regizorului Zahari Jandov.
Cu urmil.toarele filme istoricorevoluţionare realizat e ln anii'50
Sub jug, Nora, Ctnlu dupre om
(dedicat poetului comuniat Nicola
Vapţarov) , Septembriftii, Eroii .de
la Şipca, lupta plină de abnegaţie
a poporului este şi mai adtnc contu-
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ratil , ln spiritul patriotismului
socialist. Cele mai bune filme din
aceastl perioadl slnt pltrunse de
patos revoluţionar, claritate şi
romantism. Se contura profilul
unei arte majore, deşi regizorii voiau al comunice lntr-un singur film
totul despre rilzboi , despre fascism.
Chipuri de eroi care sl rlmlnă
adlnc tntiplrite tn minte lipaeau,
cu excepţia, tntr-o oarecare măsu
ri , a filmului CtnUic despre om,
realizat de H. Ganev şi B. Şaraliev,
unde era sugerată po1ibilitatea apariţiei unui filon poetic. Autorii
1

0

!~ .::! ~:i~d:e~r~:~ra~~~ ~!r~il.~!=
mina pe atunci to cinematografia
noastrl. La fel s-a lnttmplat şi cu
al doilea film istoric-revoluţionar
al lui B. Şaraliev lntr-o noapte
linif titiJ'.. Pe asemenea ti cu filmul
Comandantul dda1amentului al lui
D. Mundrov .
Naraţiunea ilustrativi exterioară
a rilmas caracteristicii. şi pentru
filmele Koloion ti lvailo despre
evul-mediu bulgar. ln ciuda unei
valoroase munci regizorale, a realizlrii unor impresionante scene de
masl, ca şi tn primele filme istorice, lipseau destine populare viu
individualizate 'i complexe. Scenariile ambelor filme erau lipsite de
o bazl dramaturgiei solidă.
Abia tn ultimii ani , cu filmele
dedicate luptei antifasciste Stele
(1959) Strado aiJ'.raciJ'. (1960), ·Primo
lecfie (1960), Am fost tineri (1962)
şi Batalionul captiv (1962) au fost
lichidate şabloanele precedente şi
1-a trecut cu fermitate la transformarea temei eroice, nu ln mod
abstract-tezist, ci dramaturgie. Au
fost lnnoite structural nu numai
concepţiile t ema"tice 'i linia expunerii filmului , tinztnd elar spre
sintezl, spre noi construcţii de
montaj, a pre prioritatea dramaturgiei aparatului de luat vederi.
Totul concura la promovarea cinematografiei noastre pe plan naţio
nal şi inte rnaţional, ac~entulndu-ae
şi ma i mult eroismul ti poezia luptei
pentru comuniam . Tendinţa spre
aceas tă poezie este desigur singura
tale posibili pentru crearea unei
cinemat ografii originale, intereaante, novatoare, capabilii să apere
marele adevilr al epocii noaatre.
A unei cinematografii care daci
nu lti are tncl operele sale capitale, este Inii plini de viaţi şi
poartă ln ea toate nilzuinţele tinereţii.

Hristo GANEV
Heven• STRICITOVA
Pe ecran apar Imagini dintr-un documentar: S4rbdtoarea eperanjei. Apoi
apare şi un nume, un autor: Hrlsto
Ganev.
De fapt nu e un ecran, ci o parte de
lume, o lume autentică, e vlatll. care
lzvorllşte din mlşcllrl profund umane.
Nu poate fi un ecran pentru el ritmul
bucuriei omeneşti a cuprins şi Inima
1pectatorulul... Fetele oamenilor care
povestesc despre el, firii flţlrnlcle şi
mlnclunl, cuceresc lncrederea tn bucurie, ln marşul victoriei.
S4rbdtoarea eparan!•i este un documentar : 18.000 de metri de peliculă
curatl, ochiul rece al obiectivului şi
un... creator care vrea neaplrat sl
cunoascl zllele de luptl ale poporului
~~Wi~n irii!~ftan!i'1 1c~~~f~~e ln:1~Îen~
ficţiune. Cele mal cutremurătoare, cele
mal Impresionante Imagini redau realitatea vie şi de datl recentă, a ultlme-

~~';,t.!::0~~~~~n3~~ţă'.uf~aaf!~fe~:n~~~
mal exlstil ln mm

şi

altceva declt atrl-
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senslbllltlţl umane care a stimulat
1trălucltll lmaglnatle artisticii. ŞI

o
tn
piua trebuie ariltat el fllmul nu a
rost reallzat ln mod lntlmpU.tor
prin turnare dlrectl. Participarea dlrectl a autorului se datoreşte şi tTllrll,
pentru a doua oarl , a luptei de partizani, la care tn tinere ţe luase parte.
Aşa se explică vigoarea artistici a acutul documentar care te poartl cu o
crudil sinceritate prin beznele şi lumlnlle unei bătălii necruţătoare , pentru ca
tn cele din urmii sll-1 transforme pe
1pectator tn participant activ la acţiu
nea de pe ecran.
Hrlsto Ganev este un om greu
abordabil . Nu este prea vorblreţ.
Urăşte limbuţia. Scenaristul şi regizorul Hrlsto Ganev alungi vorbllrla Inutilă chiar şi din filmele sale. Scenarllle
sale .suferă" de aceleaşi lipsuri. Slnt
laconice şi dense, dar necruţiltor de
veridice, cu o naraţiune succlntil, tnsă
extrem de cuprlnzlltoare. Aşa se 1 tlmplll tn primul slu film Clntec d••s-r•
om, 84rblltoarea eperanţe! şi ln
Am foii tineri film lnchlnat
eroismului nemărginit al tineretului,
din anii tntunecaţt al fascismului.
Zgtrclţl la vorbii,
dar elocvenţi şi
convlnglltorl prin fapte . tncil din
Clntec dtapro om lntllnlm o mlnunatl
conştllnţil cetilţenească,
o splendldl
poezie care pledear.il pentru cel mal

{~~::'Î~s~tfr1i:, ~::'m!l:ţ~e1~:1a\i1~~! f.~
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Penclo PANCEV
Defl Nevena Kotanova luoreul de mulţi ani la
clnematogralla bulgari, a Ucul ol oe vorbeai ol tle1pro
ea ea .•teaua nr. 1" abia ln ultimul timp, dupl aparlUa

fJimuJuJ Tutunul, reaJlsat pe boa rom.a nului eu ace-

l••' nume al lui D. Dimov. Tlnlra

acuJţi

cnead atol

fmag-lnea eomplexl a eroinei pr1nclpale lrJna, pe eare

vedem e'l'Ollltnd de la pllplnb fCO)ll.rlţi lip ltl de
griji tl ptd la femela maturi eare •-• rl1lplt tlllzo.1
Tlaţi IJ1 llUJ i tl l&ri 1eu, r u! W.t pre• ttnJu lral'l..U
w ullll tl uUJt. l'ldllal, ailc tl. 1 lagTIJlrat tle 1oana
en!ul l l i ,....., a I & tacta
Ca 1:r1„ tll• Ulm.
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••la Canau.
fi vru u tlotpi aee t 111eeu "•emulul al aetrllel li mi anu ln locnJ proluorllor tle la Imll nnwJ
1uperlor de arti teatrali dln ofla, eare eu ettln a1ll
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ln urm&o declaraaeri pe candidata Nevena Kok&D-O Y• c:a

lnapli penlrU a fi admld. N-au pulul prevedea ci aceu-

u, tiuiri actrlli . firi 1eoali" va 111111uo eu

brio un
rol attt de complex. pentru oare nu •-a putut glat o

lnterpreli la nici unul din teatrele din Iar&.
Pornlud de la o dr.li mal lnclepirlali, o gislm pe

Nevena Kokanova ea ab1oh·enti a llceuJuj comercial
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gerea el la llulllutul ele arii teatrali, dorind cu orice
preţ 8i aJun1.fl actrlţi , Joaelo timp de o 1tagl11ne la
Teatrul populu din Iambor, unde l •• lncredlnţ e ui
rolul Julietei. Aici u le ducoperlli tle rertsornl lanto
Iankov oare o lnvlU. 11 participe ln !llmul Anii de
dragoste dupl. care lfl Impari. acUTll&tea Intre teatru
11 cinema.
lncl de la primii P&41pe1 oenl •a ereead re Iuri oare
1e Impun : Camllle din . Cil •rarootea n•-1 ele rlnmlt"
de Musset la Teatrul din Ga•rno, Roxana •ln .Cyrano
de Bergerao" a lui Ro tand la TealrUl din Russe ''
&Ileie. Apoi Joacl. la Tealrotl ele 1atlri cUa Sofia unde
se Iace apreolati pentru o 1erle ele creaţii valoroue.
- Debutul ln film l-a eouUtuU Anii de dragoste
ln 19~7. Dupl apreci erea crlllcll 11 a publicului, fli·
mul aeeda n-a prea conatUaJ &. un eTen_lmen& ln cJnema-

to ~la bulgari. bui ln viaţa lui .venceh" (eam
li pun pr lelenU •I atlmlntorll artei Hle) ace1t film
a coot tllult un punct de cotituri. Nu numai pentru
ei ln aeeal film a lnoeput earlerea el clnematorrartei,
el I pentru ci atol a Jucai alinrl 4e Llnltomlr livlandJl ev, care din partener de fllm l-a devenit ,1 par·
tener de viaţi. (La ora aototall Şarlandllev ute reglsor
de film.)
De1t ar fi proferai 1l Joaee roluri de femei contemporane, Kokanova a reallaal neuitate fl"'rl de lnptltoare din rezlslenţi. (Partlsaaa Bolea din lntr-o noapte Unlştltll). Apoi a creai Imaginea prernanH a doui
tete din zllele noulre, ln filmul lui Iancov, Cllrarea
tngustă 11 lu Fli terlcltil Ani I o ooprodu•lle b•lr11ro1ovleUcl. unde a Jucat aliturl de Vallll MerturleT,
artist al poporului din U.R.8.8.
.
ŞI dnpi aceea a urmai Tutunul (rertsor KoraboT).
Este foarte lntereoantl şi Interpretarea el din ultimul film pe care I-• reallaat ln regla lui Raqbel
Vlloeanov, Inspectorul şi noaptea, unde Joecl rolul
unei fete oare din llptl de preocupirl a ap•„t pe un
drum rr••lt.
Nevena Kokanova oe remarci printr-o medellle
care li tace clnote. Dupl cum declari ea .dorinţa •••
mal •lncerl este de a obţine o mare mie1trle artlotlel, tinz-tnd mereu epre mat mun•

parea autenticii a autorului la destinul
generaţiei de doullzecl de ani. Este unul
din el. Care a supravieţuit . Era dator
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logic care-l poartă pe Hrlsto Ganev
spre fllmul documentar. Desigur cil pe
acelaşi drum va Investiga şi realltatea
noastrll pentru a extrage din ea concluzllle necesare, pentru a ne pune ln
taţii propria noastrl Imagine.
El nu poate lucra ln nopţile firii.
zgomot, lipsite de frămlntarea 11lelor
de muncă ·incandescenta . Pentru el
lntunerlcul absoarbe formele , schimbi
autenticitatea realltltll . L i niştea adoarme activitatea, li apasă . Preferi!.
ca vorba omeneascil all.-1 lntrerupă
Imaginile poetice. Zgomotul este bi·
neflclltor, deoarece renectl clocotul fierbinte al vletll . Despre altceva, dectt despre obişnuinţa Iul de
a lucra ln mlezul aclivltltllor umane, iv.am putut discuta cu HrlJto Ganev. Despre el vor vorbi cu mult mal convlnglltor următoarele sale filme .

15.000.000 de s pe ct a for i la filmele
Pînil. tn momentul de faţl pe ecranele bulgă
filme romtneşti. Statistica
acestor fi lme fi cuprinde
perioada dintre iunie 1956 -30septembrie1963.
1n anul 1956 s-au bucurat de succes pe ecranele bulgilreşti filmele romtne,ti : Nufărul rOfu,
Alarmă ln munţi şi Pe ribpurukrea mea. Din
aceste trei filme a avut un succes deosebit
filmul Alarmă tn munJi , cu un · număr de
1.291t.153 de spectatori , tnceptnd de la data intrării ln reţea 25 iulie 1956 "ti ptnă la 30 septembrie 1963.
1n anul 1957 rulead următoarele filme romlreşti au rulat 37 de
oglindeşte succesul
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Două lozuri, Dincolo de bra:i,
numărul, D-ale carnaPalului.

Alo,
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gre,it

In anul 1960 numirul filmelor romtneşti
sporeştelnmod1imţitor. Şase premiere cinema-
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cifrului, Telegrame, Pe drumurile Romlniei
AvalanJa. Două din aceste filme au dobtnd1t
cifre record şi anume Suretul cifrului (1.258.265
de spectatori) şi Băuţii Mftri (1.1H.908 de
1pectatori).
In anul următor (1961.) rulează 7 noi. filme
1oare«i (581.236 de spectatori),

romtneşti: Răaare
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romîneşti

Nu vreau 1ă mă-mor (870.590 de spectatori),
Mlndrie cu (569.562 de spectatori) şi ValuriUi
Dunării (906.705 de 1pectatori), Darclle (581.768
de spectatori ), SoldaJii fără uniformă (657.561
de spectatori), Portretul unui necuMBcut (812.401
de spectatori ).
Anul 1962 ne aduce alte noi filme

romlneşti :

Setea, S-a furat o bombă, Poat-reatanl, Străzile
au amintiri, Celebrul 702 şi Poveste sentimentală.
Dintre aceste filme cel mai mult a fost apreciat
Poat-rutant care a avut un număr de 587 .876 de
spectatori .
1n anul 1963 rulează pe ecranele noastre alte
şaae filme romtneşti. Omul de ltnglt tine, care
are cei mai mulţi spectatori (558.318) . Pe locul
al doilea se află filmul Vacanţlt la mare cu
470 .247 de spectatori, Godin care a fost dat
tn reţ.ea pe data de 30 septembrie şi numai
ln această scurtă perioadă de timp realizează
191.427 de spectatori. Filmul Cerul n-are gratii
are 165.084 1pectatori. Tot în acelaşi an apar
pe ecrane filmele Partea ta de vinlt ti PUfliul.
Din iunie 1956 şi plnă în 30 septembrie 1963
un număr de 37 de filme romlne,ti au fost
vizionate de 14.870.600 de spectatori din care
numai cele trei filme romtneşti Alarmd ln munţi
(1.294.153), Secretul cifrului (1.253.265) fi
Bltieţii 7l0ftri (1.114.908) realizează peste un
milion de spectatori fiecare.
După aprecierea noastră filmele romtnetti
se bucuri de dragostea spectatori1or bulgari,
care le tntlmpină cu mare interes.

RICHARD
GRI F FIT H1
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Potimile Io ne1

Rec.operarea si conservarea
'
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toare. Vorbim adeseori de parcl ar fi evident
cil. depozitele cu aer condiţionat, cu temperaturii.
controlatl ti curlţenie aupravegheatl tndeaproape ar putea al asigure supravieţuirea filmelor-nitrat, mai ales atunci ctnd acestea slnt
scoase din cutii şi lnvelite tntr-o hlrtie protectoare specialii. Flrl tndoiall el toate aceste
precauţii· tnttrzie oarecum degradarea deşi,
pe mllturl ce trec anii, devin din ce tn ce mai
sceptic asupra eficacitlţii acestor mlsuri. Trebuie tniruntat un adevăr brutal, acela el celu-
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nu poate .alva filmele-nitrat dectt transpunerea
10
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de a aalva
colecţia cinematicii
noastre este inspecţia
perpetull.. ln tot lungul anului, controlorii
examineazl conţinutul fieclrei cutii depozitate
,i, c!nd au terminat, o iau de la lnceput. Acest
lucru variazl tn prea largi proporţii, urmtnd
calitatea muncii de laborator efectuate pe original. Negativele de la Biograph, cele mai vechi
filme pe care le avem, se afll tn condiţii remarcabil de bune, fiindcll. laboratoarele epocii lşi
fA~eau '."unea manual şi cu multi!. grijii. ~impo-

membre ale F .I.A'.F :, .rugind al ni se comunice
dacl pot sl ne ofere o copie. Arhivele din Cehoslovacia au gil.sit una şi ne-au trimis-o, dar era
ln stare prea proastA pentru a o mai putea
proiecta. I-am dat-o totuşi lui Jim Card, ln
speranţa el magia lui Eastman Kodak va reuşi
sl facil. ceva. Dupll. multe tentative şi eşecuri
1-a obţinut lntr-adevlr un duplicat. La ora
actualii., mai trebuie lnlocuite subtitlurile cehe
cu engleze şi filmul poate intra tn cinematecii. .
Cheltuielile pentru laborator lnsl s!nt attt de
mari lnctt nu putem repeta prea des aceastA
operaţie. Şi aşa slntem nevoiţi al trecem cel
de-al doilea negativ în bugetul anului 1963,
subtitlurile tn cel de anul viitor, iar copiile
definitive vor fi raportate pe 1965 „ .
S-a elaborat un catalog al tuturor cinematecilor care slnt afiliate Federaţiei internaţionale
a Arhivelor Cinematografice, dar numai ln ceea
ce privette film e le mute . E o revelaţie. Multe
filme pe care le cr edem pierdute definitiv au
supravieţuit totuş i.
imic nu este mai preţios
declt acest catalog , pentru el majoritatea cinematecilor slnt prea ocupa t e cu elaborarea planului anual pentru a se apu ca să s chimbe informaţii
amănunţite despre fondu l lor de filme. Cinemateca
noastrll. pregll.teşte un catalog complet al colecţi
ei noastre. El va fi gata tn curtnd. Publicarea
aa nu aşteaptă dec!t prefaţa pe care trebuie să
o acriu şi ln care mi-ar place să povestesc, tn
scopuri utile şi practice, cit mai exact şi cu
cit mai multe detalii cu putinţă, cum s-a
nllscut aceaatll. primă colecţie de filme din
lume .
!n legături!. cu dispariţia definit iv ă a unor
filme foarte importante mllrturi1e1c că am
început să lntrebuinţez din ce ln ce mai rar

R

filmelor

cuvintele „a diaplrea" 'i „definitiv", pentru
cil. filmele pe care le' credeam pierdute nu lnceteazll. să iaaA la suprafaţA. Pe clnd eram ln
Brazilia, „Cineteca Brasiliera" mi-a arătat o
listl de filme americane care reapll.ruserll. tn
nişte baril.ci cinematografice minuscule din
jungla Amazoanelor. Bineînţeles că prima versiune a filmului Nannok din Nord, pentru
care mi-aş da şi ochii din cap, a ars. Se spune
el ar exista o copie dar o caut de ani de zile
fără nici un rezultat . Nu se ştie niciodatll. de
unde poate rll.sAri un film dat dispărut„„ Am
cerut casei Metro-Goldwyn-Mayer, acum oîţiva
ani, o copie după Oamenii scenei al lui King
Vidor şi mi s-a rllspuns că negativul nu mai
poate fi tras. Recent însă, Arthur Knight a
gll.sit o copie ln cabina de proiecţie a casei lui
Marion Davies alături de o sumedenie de filme
ale ei.
Ani de-a rlndul am căutat fără succes filmele
capitale ale lui Thomas H. Ince, or, iatll, că s-au
găsit de curlnd o mulţime. Filmul La,ul,
realizat ln 1915, pentru care am răsturnat
pămlntul, părea de negăsit şi, totufi, depozitarii noştri, dupl una din inspecţiile obişnuite
din magazie mi-au raportat cll au găsit mai
multe bobine c~re plreau a fi greşit etichitate.

Carl Th.

Dre~er

nizeze orice copie upă 1 me e or, atlta vreme
cit le au şi mai ales cit le plătim. Aici rezidă adevii.rata noastră problemll: bani, bani, bani.
Slntem de multe ori rugaţi să contribuim la
refacerea unor filme pe baza fragmentelor existente ln colecţia noastră. Aşa de pildll am fost
consultat de către Alekaandrov de la Moscova,
ln legliturll. cu proiectul slu anunţat recent, de
a reconstitui versiunea integrală a filmului
Que 11i11a Me:eico. I-am comunicat, evident, cll
vom fi întotdeauna de acord să-i dllm copii dupll
toate fragmentele pe care le avem din acest film
Cinematecile din toate ţii.rile ar trebui sll. se
strllduiascll sll păstreze mai lnainte de toate
filmele ţll.rilor respective. Acest lucru ar tnmulţi
şansele de a nu se pierde tezaurul mondial al
filmelor . Clnd am lnceput sll. alclltuim fondul
nostru de arhive, am comunicat că unicul scop
este de a conserva filmele americane. Ar fi greu
de gbit în Statele Unite banii necesari pentru
păstrarea unei moşteniri globale a cinematografiei mondiale.
Problema cinematecii noastre este tot attt
de uşor de enunţat pe cit de greu de rezolvat:
avem nevoie de bani pentru conservarea filmelor.
Timpul trece şi ne presează. Toate filmele pe
bazll. de nitrat, peste tot şi din clipă tn clipii,
dev in din ce ln ce mai perisabile. Multe filme
aşa-zis e, salvate, şi puse la adll.post tn cinemateci, se afli!. tncl tn pericol de moarte 'i vor
continua să fie atlta vreme ctt vor rll.mtne
pe nitrat . Oamenii de aici nu prea par sll.-şi
dea seama de acest lucru. Ei cred cil. din moment
ce existl cinemateci şi din moment ce ele
posedă filme , acestea stnt oarecum salvate automat . Puţine lucruri !n viaţă slnt automate, iar
conservarea film elor nu face excepţie de la

eferendumul organizat tn 1958
Ia Bruxelles a dua la alcll.tuirea unei liste a celor mai bune 10
filme din lume. ln frunte se afli!.
Crucifdt-Orul Poumkin (Ei1ensteinl,
urmat de Goana dupd aur (Chaplin ,
llolii dii bicicleu1De Sica) şi Patimi e loanai d' re, realizat tn
1928 tn Franţa de către danezul
Carl Theodor Dreyer.
Dreyer a debutat tn gazetll.rie,
iar mai tlrziu, atras de film, face
primii paşi tn cinematografie ca
ange.jat al celebrei societll.ţi producltoare „Nordy1k" pentru care
confeeţioneazl scenarii (ti titluri)
înainte de a 1e dedica montajului.
Prin Inclinaţiile 1ale literare şi
format de o tcoalll. realistă cum
eate cea nordică, la Dreyer nu
devine o obsesie căutarea stilului,
a~a .~um ae lnt.tmpla ou expre1iomşt11
germani iau cu avangarda francezii. Ji grupul Delluc.
De la maeştrii reali1mului a cipă
tat Inclinaţia cll.tre povestirea simpli!., preferinţa pentru oamenii ti
faptele cotidiene, tmplinirea perfectă oferind-o ln acest aeJll Stdplnul caaei. Cele mai bune filme ale
lui Dreyer au ca notl particulară
simplitatea tn construcţia dramatică ti ln găsirea mijloacelor de
expresie. Caracteristic stilului siu
plastic este reducerea decorului.

prim• reneraţle •
aparţlnlnd perioadei

rerl•orllor lnnee•I
de maximi lnflorlre
a filmului mut, era de acum un nume
eunoacut. Pariau! care doarme, Antract
(i:nanlted al artei 1uprareal11te) iau
P414ria de pai italiana nu au lal>uUt
tnal ai desvilule pe deplin poraonallt&te• or„loruluJ lor • .Autor oompht de
film, apirllor eonaenent al hnqlnll
'l'IJIU&le ,1 al artei montt.Julul, Clalr
ne oferi miaun tntrerulul 11.u talent
de-abia tn primii ani al Ulmului sonor.
Inu-o perloadi de crl1I. eTldentl a
olnem.atorrallel tranee1e, dlet&tl de
apariţia filmului Torl>ltor, Clalr poartl.
lln.rur atearul creaţiei autentlee, preP-
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Tr4iaac4 libertaloa, 14 Iulie, eonllderate

uUsl drept opere ela11„.
Etapl. de erettere a artei elnematorrt.tlee, primii ani &I 1oaorulul au
mareatun evident rerrea taţi. de perioada
Ulmului mut •• Nu Inventare& Ulmului
Torblt eate eeea ee ne aperh - seria
Clalr - el deplorabil& utilizare pe oare
ludu1trl&fll no.Ul nu vor prereta ei
l-o dea". ~I lntr-adevir, Ulmul aonor
lneepe prin • fotorrafla teatrul, renunţlnd la eueerlrlle epoell mute. Cum l•
ln„put !marine• fi sunetul •• tnrerl1trau pe M>ee&fl pelloull, arta montt.Julul • deebut rapl•, Primele Uime Torblloare tun• • tnflrulre de 1eene hanrl,
cu dlalorurl teatrale obositoare, filmate
dintr-un alnrur unrbt. ~tele de
filmare rreoale au dua la dlapulţla
trnellnculul, detennlntnd un 1~
tor prlmUIThm tn compunerea cadrelor.
ln acut climat reall1ea1I Clalr Sub
acoperifuriu Paritului. El •• ridici eu
vebemen„ hnpotrlva exeeaelor filmului nrbltor (.talkle1"). ln mal 18111,
rerlllorul atlnn• la Londra: .uuuaarea
alternativi a lmarlnll unul aubleet
,1 • sunetului produ1 de aeeet 1ubl1ot,1 nu utlllsuea lor limult&nl - elte
aoeea care oreeul. oele mal bune eteete
lu elnem•torratul aonor •I vorbitor",
compleUndu-1 aaUel pe Ehen1teln oare,

regulă .

eu. un an mal devreme, ierta: „Primele

Rene Clair
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experienţe cu eanetul trebnle 11. Ue
dlrlJ•te 1pre .necolncldenţa• lui cu
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lui. Mereu pereţii
aproape goi, suprafeţe nude pe
care ae .s uprapune un element de
arhitecturi ori un personaj care ,
tn felul acesta , capltl o mai mare
importanţi, ae impune atenţiei cu
9i mai multi putere.
ln Patimile Joanei d'Arc, concepţia realietl 9i maniera lui Dreyer apar cu maximi evidenţi.
Pentru a da naraţiunii un plus de
adevlr, de autenticitate , el a
suprimat machiajul. Lipsite de
retu9, feţele oamenilor apar mai
puţin frumoase , un pic livide,
mai frlmlntate. Apoi utilizarea
conatantl a groplanului a constituit un nou mijloc pentru a sublinia realismul acestei dramatice
povestiri. Mai bine de trei sferturi
din planurile filmului atnt doar
capete: Ioana , judecltorii, oameni
din mulţime, care asistl la supliciu. Alexandre Arnoux noteazil
el, ln felul acesta, ln film apare . . .
„o omenire durl, flrl conces ie „.
Slrmana Ioana, hlituitl de cea t a
episcopilor, dulii cu mitrl . Nimic
altceva d11clt grop lanuri: ch ipu l
Ioanei lndurerat , feţe le slabe sau
puhave, ascetice sau prea bine hrlnite, cu coturi pe faţl , cu negi ,
cu tumori; prelaţi cu filei ciizute ,
lndlrjiţi. Şi fecioara care-şi aplrl
viaţa ti vocile, lupt!ndu-se ima-

unul nou oontrapunol orcheatral al
lmarlnllor - Tl•lwli , 1 •I lm•rlnllor
1unete".
Sub acoperişurile Pariaului dobuteui ou un traTllll( Junc, care ducoperi o 1tra4" de periferie, con•trulti
la 1tudlou de La...re Meenon •I fllm•ti
h Georrt• P6rln•I - colaboratorii constanţi al lui Clalr - fi ae lnchele toi
eu un lraTllnr al acelel„I 1tru1.
Berlsorul creeasi un puternic efect de
aproplere-lndepirtare, nu numai vlsual ·
prin mltoirlle aparatului, el tl sonor,
Tarllnd lntenaltate• refrenului unul
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g!ne c~. imagine, subtitlu cu subtitlu ...
Utilizarea groplanurilor a fost
consideratl ca o originalitate a
filmului, o metodl care revoluţiona formele de construcţie ale
unei opere cinematografice , accentuatl 9i de faptul el aceste planuri
erau filmate sub felurite unghiur~ ,
de sus , de jos , totdeauna lntr-un
mod care sl le facl neobitnuite.
Ca trlalturl formali, nu era o
noutate declt proporţia dintre numlrul de groplanuri 9i lncadraturile mai cuprinzltoare . Era lnal
cu totul noµl maniera de utilizare a lor. Dreyer le integreazil
dramatismului naraţiunii, nu le
folo1e9te de dragul unor efecte
plastice . Comparabile ca expresivitate plastici doar cu Eisenstein,
la Dreyer groplanurile au tot-deauna mişc are 9i forţl dramatici,
bogatl ln nuanţe.
Aparatul aluneci încontinuu de
la chipul Ioanei la cele ale prelaţilor care o tortureazl cu lntortochierile de logici ale d ogma t ismului religi os. Rareori atlta concordanţi Intre tens iunea dramat ici a povestirii 9i modalitatea de
mtnuire a aparatulu i de f ilmat.
l ntr-o vreme ln care, cu puţine
exce p ţii (Ver t ov, Dup ont ) regi zorii n u se eliberaserl lncă de anchiloza p unctului fix de filmare,
ln ca re mizans cena era conceputl
aproape ex clusiv pe mi9carea actorilcr , fArA a o combina cu aceea a
aparatului, Dreyer impriml camerei de luat vederi mobilitate ti
o evoluţie degajată printre actori cărora le surprinde cele mai fine
expresii ti mai intime gtnduri.

Trecerile ne!ncetate transmit nelini9te, agitaţie.
Slnt demne de citat cadrele filmate ln plonjeu complet vertical
ln care se vld pavajul 'i oamenii
ce aleargl spre rugul unde va fi
ard. Ioana. Defilarea rapidl a
pietrelor din caldarlm fi a siluetelor creeazl senzaţia de viitoare ln
care erau antrenaţi atlt eroii dramei cit ti simplii ei spectatori.
rele construite ln concordanţi atilisticl cu interioarele, dl o notl de
halucinaţie. Personajele evo lueazl
lntr-o lumini rece , liniile sumare
ale decorurilor !şi accent ueazl
asprimea ti ostilitatea ambianţe 
lor ae conjugă cu aceea a eroilor
sinistrei drame judiciare.
Rezolvarea
llceaata - conaideratl de unii manierism din cauza
rigurozitAţii compoziţiei ti a concepţiei plastice l-a influenţat
cu siguranţl pe Kawalerowicz clnd
a realizat Maica Ioana a tngerilor .
Reglsim 9i Ia regizorul polonez
suprimarea umbrelor 9i permanenta
compunere a cadrelor doar din alb
ti gri , care adaugi povestirii o triste ţe infinitl ti o api.sare lmpinsl
p lnl la obsesie .
Scenariul filmului condenseazl
lntr-unul singur interogatoriile la
care a fost supusl Ioana. lntreblrile şi rhpunsurile se ciocnesc
flrl lntrerupere fi din aceaată
maximi folosire a cuvlntului lntr-un film mut, s-a ajuna la abundenţa de titluri care anunţA cA filmul Patimile Joanei d'Arc duce
de J apt cltre spargerea tiparelor
cinematografiei mute . Subtitlu-

ceva mai mult dectt nişte emoţii
rezultate dintr-o lnlll.nţuire ordonatl ti gradatl a imaginilor.
Do ul s lnt lncerclrile interesante ale deceniului al 3-lea : pe
de o parte Lupu Pick ti Murnau,
care tind aA lnUiture definitiv
titlurile, naraţiunea cinematografici devenind inteligibili doar
prin intermediul imaginii, iar pe
de altl parte Dreyer, care tinde nu
cltre cinematograful pur , ci spre
ce l de idei exprimate 9i prin
cuvinte , nu numai prin imagini.
Eisenstein, Pudovkin, Ermler (regizorii tcolii sovietice tn genere)
rezolvau neceaitatea cumuniclrii
ideilor cu ajutorul montajului.
a cesta devenind principalul, 1pecificu l m ijloc de expresie al cinematografu lu i. Dreyer se bazeazA
m a i p uţi n pe montaj ti pe metaforele pe care le pot crea ctteva buci.ţi
de pelicu lA 91 o foarfeci. El are
nevoie de cu v lnt.
l n r lndurile pe care le consacri
analizei acestu i fi lm, istoricii Rene
Jeanne fi Charles Ford conchid :
„ ...Dreyer a lmpi na p tnl la limitele sale extreme , la ultimele
consecinţe, tot ceea ce dl filmului
mut pers ona litatea sa . Filmul aş
teaptll. acum cuvlntu l. Va fi meritul, t!rz iu descoperit, al lui Dreyer nu numai de a fi servit bine
filmul mut, dar ti de a fi demonstrat el ln punctul tn care ajunaeae
trebuia sl lnceapl a1I vorbeaacA
pentru el nu m a i putea rlimlne
lnchis ln tlcerea lui."
Marius TEODORESCU

oare trece ID roani (firi 1i-I ve„m),
•coperlnd maidanul cu fumul loeomoUvel (efect r eallsat printr-un proeedeu
simplu - unul di n ••hte nţl purtlnd
ln t impul fllmirll un t moo de pal e
aprlnae ln 1p1>tele r ardu lul •• JneonJur•
m•ldanul ; AOee&fl lnrenlo•ltate • fo11
demon1tr1>tl ID r edarea 1 enaaţl e l de
oeaţf. a drisll parlsltne, obţlnuti prin
tolo1lrea voalului ID decor).
lnaemnitate• filmului nu u resuml
lnti la reault&tole obţinute de Clalr ln
domeniul lnovirll llmbr.JuJul clnematorr&flo. Valoare& lui deo1eblti 0011111
la reall1mul (rerlsorul ellberlndu-u
acum de 1ub Influenţa 1uprare•lhmulul),
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Pol•, o fati fermeoitoare, pe oaro o
druo lnllmplitor. Intervine Fred, bi$illflll cartierului, apoi o ·aerlt tntreari
• • pellpeţll oare o f&o P• fali 1i 0101lose
Intre Albert fi Louis. Pini I• urmi,
A1'ert, dlndu-11
ci Pol• 1-a lndrlrodl1 de prietenul 1iu, oedeul cu

•••ma
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1perlnd cu lndlrJlre lntr-un Tlltor mal
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rile abundA, deoarece pentru Dre-
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,

e

e,

lui din popor, fiind ve1 ell , lnorezltorl
la viitor, lnpttnd cu rre u tiţlle vieţii,
oapablll de lulllre curati, puterulel,
arittnolu-11 plini de bun 1lmţ , &leotuotl
,1 de1tul de tlml1I.
Ou toate oalltiţll e Hle rem&rcablle,
Sub cu:operişurilc Pom ului nu • foat
prlmJt l a Parii ou ont uslaam. A trebuit
ai urmese premiera triumfali de I•
Berlin (Ull• o Olalr a foit apreolat ca
. H lvatorul lllmulul vorbitor" Iar fil mul drep t . oo l m•l frumos din lume")
pentru ea el si-fl upete preţuire a
meritali fi ai triumfe pe ecranele lumii.
Mihai TOLU

https://biblioteca-digitala.ro

Fostul "copil teribil" al noului \lal
fr a acn, Ro1er Vadim, ale cirui filme
erothute aa fott considerat„ de unii
drept anticollfonniste, Hte i a ulti ·
mele
realiairi de an conformism
vulraritat• cara- i oboHfte chiar
e vechii ali admir.tcwi . Dupi
ici u/ 1i olrtutea, Ctuttl fn Suedia
ntruntfte acHati unanimitate în
11
0
di!•
mul ar. la bui piHa de succH a
F:raaooiHi Saraa 1Î ci re1Uorul
mia aittt• o formaţie de actOl'Î de
PJ'Hti1iu.

•al•

f.
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SuccHal obtlaat de cartta lui Tad.euu
JCwiatkonki, Cdc 1a1>te picate capito le, a determinat pe cia•a1tii poloaez-
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d e o ironie mafCltoare, care, ca toa
t o accesOl'iUe secolului al XVIJ„Jaa,

face na o dati ahuia la timpurile noastre fÎ li ia pHte picior pa coatem-

por aai.

Fraţii Schell îti verifici noi
aspecte ale taleatului lor. Dupl ce Maria a înce~ut ai turaeae ti comedi i , Maximilian,
interpretul uoor roluri de
mare inten1itata dramatici
cum a cel din Sec hutro /ii din
A Ilo na (ii v edeţi în 'fotosrafia
aliturati) a devenit u n . .. hot
da amararda în c omedia Top._ap i, resi:r:ati de Julea Da1sin.

A vind toate tanHle de a fi eal mai
i neolit film francu de a naturi, nou'
v••Î•n• a lui ] tulu in reria lu1
C.orru Fraaja (prim.a a fo•t crea„
ti acum l i •• ani de cltn Louis

FrumoHa Clainca Stuceya
iotrucbipeul la epopeea ia „
toricl loailo, .trama Kalinei,
aoţia fostului pl1tor haito,

::;:·~: ă:1,:ieÎ~·1Xaliin:P:!

Fauillada) Ht• pliai da sroasi, ann turl rocambol1ftl tl cel mai adeaea
- sla1eroa1t. Actorul american Cbana.i ftc Pollock (puţin cunoscut inel publ icului &aacn) Hta interpretul to•
lalu.i ti tular.

renunţa

la clraro•t•a ti la
clminul ei pentru a - ti aalva
patria.
lati o Mrl6ae Demon1eot
complet difuiti da cea pa

~::~e1~ · j7:0 ?!i:um :dion

Uu titlu misterios: Un o m care nu ex ld4. Evident, Hte titlul unui film poliţi1t. Uo anchetator intali1ent
(••celentul Mildo1 Gabor), o stewarde11l care Hte ua
element Yaloros ia lae.ţul da urmirire a adavlratu.lui
•inovat fÎ • hineinteles, mulţi auspecţi. Un film cu 1aspeate, care nu te la1i piai in ultimul moment ai binuÎeft:Î
cine-i criminalul. Dar, spre C'ompeuare, ele la Încep-ut n•i •a fi prea tyau spectatorului •i cle11copere ci între ae. f"betator ti 1tewardaasl H •a natt• o idili ... (re1ia i Certler
Victor . Cu : Va11 ETa, Mola.ar Tibor, Horvatla Jonaf ti Inke
ludo).

f

:C;:/,il

de comedie intelirentl ti plinA
da aerY care la•Îoraazl atm.M fara niteluf tlulceari a filmu·
Jui D in CGHO un ei feme i a lui
Michel DeYille. Ja scana de
fati a1te allturi de )aeqaea
Charriar , interpretul lui Remr,
un tiair 11fu.rati c care insl,
bineiaţelat, pi11l la urmi cun.
ti al marea dracoate.

Aanatta Stroyber c , actriţa francul
cate a jucat allturi de G 6rard Pt.ilipa
iza Lis li•ltotu Jon6u er„ u, apare ia
ulti m a.I e i film Un soit pu ha.ar d
•••t uri d a Midtel le Rorer. in.tarpratul r olului ti t d u dia. realisaraa
re1 ixoruhli Dr6•illa preu1ttatl nu 4le
inuit publ i calui tomiauc, La Fa11e ll t.

ln urma succe1ului obţ i •
aut da recea.hal siu film,
BJ bert 1i omn i bu s u l. Yvea
Robert a declarat i " Inei
da acum. zace ani am vrut
s i aduc pa ecraa romanul
lui Fraa t;oi• Boru, clar
deaisur ci trabaia 81. ci·
HIC mai latîi pu,ti ul capabil si-1 întruchipeze pe
Bebert„.
Cu "Micul C ibu1"', YvH
Rt1bart a reutit 1l slsea1ci
pe cel m-l adorabil, mai
natural fl mai spontan din ·
tra interpr eţii aii •

Andta Ca„att• a fost tî el,
la r î nclul lui , taatat da formu•
la la modl a schedurilo.t. c.1.
ioui filma •curte , Fr a nco l1e
t i )eon M arc pa care le.a aait
auit titlul Vi ol o co ni u1oll
adoptl iasl o formali iaad.itl,
PowHtaa acelo1'a;: i zatim)JllJ'i„
a acalai•ti •ÎftÎ comune, alt•
pri •Îtl altfel
fiecare dintr.

„

M!r~0 i(i•::!;.!:::ţtoid! C:.~

Jod Nat ti Juq- Clulttier).
• Ci ad YHÎ primul film total
Hte •impiu ti clar. Dar al
doilea p11ae •în ao• total ia
4 l 1eaţ ie , ca doui orlÎlH.Î care
-H raOactl firi •• dit'fit. Am
n ut s l uit ci idffa pe care
ua sot f Î -o I.ce • • • • el ette
ada1e a difuiti de a eehailalt.
Poate ci, yl.ai„ film..J, fie „
care Y & cipita mai multi Snţela r are , mai m•lt respect
faţ l de cel ali.tari •e care-ti
duce

•iaţa".

'
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„ la.ainte de cltltorie crezi ci
iabetti. altia ia cwnul cianiciei
ln veJi d
iulte9ti• - •c•sta e
motto-ul pu1de reriz.oral As:el Von
Amlteuer noului •ia film, Micul
Jt.iu n h 11at . Rolw] editorului Hte
1u1Jinut de O.W. Fischer, iar cel
al 1otiei acestui• de Liaelott„
Pul ver. fermeci toarta actriti pe
care am vizat-o În Hanul J;„
~ i Fant o melt. d i n S pcssa rt

De la J11mitatea Junii octombrie 1913, Michelangelo
Antonlonl turneul ln lmpreJurlmlle RavenneJ exterJoarel e ce lui de·al noulea Junr
m etraj al lin, D eşe rtul roşu.
Aulonlonl va fi preocupai
din nou de evolu•ta oenllmeu·
t elor omene,tt, tar Monica
Vltll va lntruehlpapenonaJul
central. Prlnelpalul rol masculin este Interpretat de reinaroabllul ador englez Richard Harrto (de•t nilorul Marelui premiu de lnterpretllle
masculini al Feollvalulul ln·
lernaţlonal al Filmului de la
Canne1 (1983) - cunooout recent publtoulul nostru din
Viaţa sportivă ). Marea no11tate a D e şertului roşu o
conolllute !noi faptul ci va
fi primul film ln culori pe
oare·l realtzead Antontonl.

*

~
Pe iatinuarile albe ale Alaskii, Ja
capul lce, 1ia1urele •tbine nu mai
•int Yulpile. Lîairi punctul cel mai
apropiat de l(l'a1tita U1tiuuii So•ietice
•-• infiiatat un aeroport. Intre zidu„
rile clldirii izolate ia peisaj ul ador„
mit se dedltoarl drame Yioleate, ca
aceea • ofiterului pilot Jim Leslie.
Thomas Wei1ber1er io rolul lui Jim
LHlie ti Friedericke Sturm În cel al
~:·Ât::k.a~n producţia DEFA,

crt~~I tJ:~::1~~· cl:em~~!~

graflH, guvernul a fost
nevoit oi la unele mio11tl
de ajutorare. Dlltrlb111torll
vor fi obltgoaţl oi d).otrlbule
oei pu.ln un film argentinian
la fUe filme Importate.
O mare Hlllf•c•te domne,te
printre prof91ton1,111 autohte nl dar exploalalorll d e 1111
1lnt lurlo, 1, Iar ~e n•llle ame·
r leane de d lltrlbu• I• amenln·

Valp i

~~tl~~~~h!:i .i:.°u~lt,, da:,_~
roare.

*

lkm..-.1 '-• P - • C - a
realidrile oal e

•"liallll .._..

Plllllt SI 4-e 111nm.i iaten.aţi._

aale fÎ QJlamle a milioa.u
ie ....u.atwi. :0.-a ator e.l Co~
p• a cscarit aim.iratî a ..uiutwilw ••pniţiti 1ale da de...
•ea.e, Ol"l•.aiaate la Moaco • • ·
Unele din dHenale esp11u aint
f isate pa pelica.11 ia. acart-me tr.Jela Hla aaimate. Altele
repreziatl clutiri care poate
vor constitai embrionul unor
noi filma . Desenele, lucrate cu.
minuţiozitate d.e miaiaturiat,
nu aurprîacl numai oehi\ll .Acle„
virate idei coac:rete, ele pun
prÎ•Îtorilor probleme, am zi„
ce, filozofice.

nor:~an(op5.:::::!:i vafit~::i

.TTa1eJ. ia optimiit4) îl felicit&
P• artistul romîn ti-i ÎmpirtlfHC impf'eaiile lor. ~

Compus dia trei nu„le ele sine
atltitoare, filmul polonez Nu vor
ditJor/a dezbata problemele ni•·

a:r::~:\.r;re:!~~~.!· .~·

cf.-.t:::::
Autorul scenariului, scriitorul
Jarzy Stefan Stawiaaki, care Hte
totodatl ti re1izorulfilmului, coaduce o iatreairl pleiadi ele tineri
actori, printre care TerHa Tuaayn„
aka, Pola Raha, Maria Lipinaka, Wlacbalaw Kowalski, precum. fÎ alţii „mai ia Tîratl.,. t
Barbara
R1l1~a,
Wiencz.ralaw
Clinski fÎ Adam Pawlikowaki.

Cltna 41n notele lut A.Jek·
sub DoTjellko ale tirnl
.Carnete• au root pnbllcaie
reuut 4e revl1ta ,.Iil"1Uo1"Yo
KJ no•: • ln lei u ne tncon·
Juri tre•llle eAnla!i expre1la podtci . E attta poute
tn J1mll DO tru. DRJUA( ei
noi nu film li privim fi
ue'altl.m prea p uţin vocea
lnlmll noastre.
Se
pot
com pune poem e l n&plrate di n
or ice. Cele mal ml ol uni·
nunto din viaţa de toate
•Il eie, tot ce elle banal
cotidian poate fi lsvor de
poezi e, pentru a fl transformat tn extraordinar fi exoep·
ţlonal.
Creatorul
trebuie
si lubeaaci viaţa
oi arate
cit este ea de frumoaoi. Firi
el oamenii poate nu •l·ar da

,1

,1

seama. ln eoneeefnţi, crea-

torul trebuie sA spunA ade·
vlrul ."

*

Cinematica francezi l·a
consacrat lui Dzlga Vertov
o retrospe ctivi . din picate
toarte lnoompletl" -comenteazl revhta „Ctn8ma 64:"'.
„Cele patru filme prezentate:
Sovi et e, lnatnte !, Omul cu
a para tul d e filmat , Entu·
zlasm '' Tre i c lntece desj)t"e
Lenin , con1tltule abia o
parte d,ln opera acestul mare
cineast (firi a mat vorbi
d,e cele l!I de numer e di n
Kl nopravda), dar, din f• r lclre , le menţloneazl pelicula sa
cea mat eunoscuti, Omul cu

:r: r!! r i,:: , r~~':1ti'. '!o'~~
ral pe bani dr•plate o upodop eri, Trei clnteee dupre
1
co':t~„~Q }1iJ~
:
ma H " , po•I uu na 16-I aU.t11tl olulcllor dnematogra·
f ulul m11t, El1ennetn, Pudovtun tl DoTje lllto, d.ar nu-l
1m,r11i.nanta
po•J
lmport&n.,_ fi lnlluen.,_ 11·
torid."

1;:! v.-::.::.·
„„1„ta

Â~at ia dontÎduU• de COD:f.eclia muz.icall 1
re.alur:atota.l Fru moa.el Lur1.1t• . Dt. Cott„
~·~ X.old.itz a tu:ra•t recent Şor iet.lal a16
u•1t. De data acea1tâ etoii dnt cloi tineri
ceat emp~aD.Î. El, ua acant d'.e drculaf{e .
Ea, o • aa.zitoare iatr„o cafenea. Iar fan111.al.J H~e Dretd.a zilelor DoHtre, curenumita
u 1alw1e ele arti. Şi, o aurprizl i alltmi
4.a ci.at lr•.tî CODl&CJ"afi îti face debutul mu.z.i u l fi llana Schrocler. Iat-o alituri ele Rolf
B aric.lat plutind deaaupra turlelor DrHdai
dou n .Jutorul unei umbrele.
---

......... . Ba.rrymore Jr., f i ul va1tituhai
actor al ciaematoarafulu.i anilor 'JO
9.i S cilla Cabel - tiah'l ltaa clraia
JEl'•U i taliul ii acordi multi ate.a.tia
i a .ltima nema, eiat Î•tetPratii fil m alai D iaoolii tlitt Spartioento . O
cemed..ia italia.a.l da capi. JÎ apMli dia
ur• a a lip ... ae ait•at:Hla ••Pl'••iuata
fÎ palpitu.te Crecia Leopolclo Savo •
.a.a).

*

A.ctrl„ tranced .Jeanne
M•n.aa va I nterpreta roluJ
eelellrel 1ploane Mata R ari
tn filmul c11 aee laf l nume pe
ure li va r eallu J ean·Loul 1
Richard..

~!anv::.!:,~~f "..i~„:f,!,uri!~
Joace

vreun rol, ai eUeueA 1ee-

narlaJ. Ca fi enm &COII
lucru ar fi cu putln.,_ !
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dupi Henri de Monlherlant.

ti~!~ţ.i: .~~ai::.!~l.eI:t~:;~:!
Desqueyroux dupi MaurJao,

~ ~::ia!~r::.r1!d~1 ·:::.:r!r;
1
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Moarte, unde este v tcto·
rl a ta? dupl Dan1el·Rop1.
Pe buni (replate, 10 b1lreabi
cu mallţfooltale comentatorii
frano„1 : .Pe olnd un fotoliu
la Academie?" - ţlntnd 1eama ci aproape toţi antorll
pe care·! transpune Uplcler
pe ecran alnt membri al
Academi ei Franceze.

*

Claudia Card I nale a anunţat, nu firi o Jn•Ufleali mtndrlo, oi Luehlno Vhcontl

I!:~~!••::, u.~.~~mc1."o~r:a u'.!

r:r:t::l ::. t!:n:f1ss:·x:
2
:

filme, Intre oare unt\le foarte
Importante.
·

*

Constantin KodoT, unul
dJn veteranii filmului fllln·
ţUf e din Bulgaria, oe poate
Unda dupi 17 ani dedicaţi
celet de a 7-a arte, ea. un
bil anţ de 6 0 de filme, fructul
aellvlli ţll sal e de acenarlat
fi de re rlaor. Dintre acestea,
mnlte an eueerlt trofee Intern aţ i o nal e . tn usa, filmul
1iu Vttoşa mea (Vltofa este
un munh 1lt11&t tn apropier ea Sofiei), a primit Meda·
Ila de brou a F01tlvalulul
film elor turilllee ln oulorl
de la Marotlla. Un alt film
d e e l , P e 11tme te lăsat e de
Istorie , a primii la acelafl
'Festival, diploma de onoare.

*

Premiul FIPRESCI al Fe1tl valutul de la Manahelm
a rost decernat produ cţ i e i
de s curt-metraj Tr ebuie să
· f ie o parte d in Hitler , presentau; de W a lter Krlitt.ner
din R.l''.Germani. Titlul parod i a z ă o voeh e mel odt e pe
care o Interpr eta p e vrem11tl
Lilian Har vey, . Congresul
• • amuzi, trebu.l e s ă fie
o parte din cer ". Ttni rul
regizor Krilttn er ltl plimbi
aparatul do filmai la Obere ah~b er g , fo stul refu gJu al
Iul Hitler. Turltll vin si
prlveaseA aoeat e locuri tn care
au t ritt t• fl l n as1,t1 . hnpo .
trfva a outel mllllflelr l f i a ee1t·u1 gen de kermesi, a-au
r ld leat denennmirale orl voel
tare au cerut l.nterz-lcerea unul
aaUel da pelerina) penibil.Dar
suvernul bavarez a deeJarat
eA nu vede de ee ar opr i vi zi tarea Obers•l1bergnlul o dati
ee nu e de vi&ul ni mi c extraortllnar. Or, Krtiltn er demondreui tocmai eeea ee oameAll lotufl vid,
cum gunraul bavarez mal s coate
fi mari profituri d,ln aceol
•Ucl,lronl a filmului e foarte
ueuţlti f i el poate fi conal4 uat ea un r eportaj de atul d,e
euraJ01 d eapre Germania Ocdtlentali.

•I

*

Una din 1oenel e cele mal
poetice ale celebrului P otem·
klo. flgureazi printre cele
mal mocleole din htorla
olnematograrlel mondiale, ln
eeea ce pri vetle eheltulellle
neeeaitate de turnarea el.
ln vara anului 1926, tnlr-o
zi ceţoa1i oare Uc,a lmpo1I·

:!~1:! 'l'..''~ e.z:h!~· 1,:~,\~
1

*

Un exlra1 din preoamoriJ·
ali : Alfred Hllcheoc k, cunoa·
eutul rerl•or american de
filme de rroaai (cel mal
r eoenl fiind. Păs ă r ile, JJ'Uenlal la Fe11t..-alul lnter~o
nal al filmului de la Cu.nea,
UHll) a ri•ll un nou mlJlec
de a·•I face pu•llollate (lnlulli). El a lallJal n onu l
Inie de ·• •••opta 1i

Realizatorul Eur6ne Uptet er Jntenţloneasi •i ecranlo eulerere tle nuvele
aparţlulnd 1ertUorulul Bor·
:~~~!' I;~ ca j~1t;rn,~eti j~~
dot.
Titlul fllm11lul
C•I
al volumului lui Bernanoa)
e1te Sub soarele satanei.

1

Serghel El1en1teln, a1l1ten·
tul 1iu Grlgoorl Alebantlrov
''operatorul Eduard Tlu~ , au
hotirlt •i faei o ,11mllare
eu barca pe Marea Nearri ''
oi tneeree o oxperl e nţi : foto-

f.i~::ret,~i~~t't!I ~po!!!~~~

EXPerlenţa a rellflt fi lmarlnlle fotorraflate atonei ••
ln1crlu ln neuitata 1lmfon le
funebri eonaaerat& morţii
malelolaluJ
Vakullneluk.
Turnarea aeuhl 1ceae a
eo1tat ••• I ruble fi 60 oepelcl,
preţul locaţiei pentru barei.

O dată cu !nălţarea generală
a gradului de cultură a populaţiei se observă şi o apetenţă
sporită pentru cultura cinematografică, ia fiinţă fi la
noi un curent sănătos de cinefilie, s-a format o imagine
nouă despre sala de cinematograf ca lăca, de răspîndire
a unei producţii de artă.
Noile săli din oraşe şi sate,
vaste, aerate, confortabile,
cu aspect modern, creează 'i
un gust nou p~ntru ceea
ce t'ebuie să fie sala de cinema
şi, tn acelaşi timp, o idee nouă
despre caracterul acti„, al cinematografului ca instrument de cultu-

CULTURA SALll

ră specială şi generală

Acestor noi şi tndreptăţite cetrebuie să li se răspundă mai
operativ şi mai calificat declt o
fac unii factori organizatorici ~in
r eţeaua cinematografică. Se simte
nevoia une i mai tnalte calităţi a
mijloace lor prin care cinematograful îşi atrage, îşi serveşte şi
tşi influenţează spectatorii. Redacţia le-a denumit global cultura să
lii de cinema I-O graf; pentru a examina stadiul la care se află aceasta
în momentul de faţă, precum şi posibilităţil e cele mai eficiente de
a-i extinde sfera de acţiune, a poftit la o dis c uţie ln jurul mesei
rotunde un număr de responsabili
şi şi-a expus cu acest prilej şi pă
r eri le proprii .
rinţe

CINEMATOGRAFUL DE CULTURĂ

CASĂ

Este cinematograful o sal ă de
desfacere a unui produs numit film
sau un aşezămînt de cultură cu
de stinaţie specială? lntrebarea e
în aparenţă pur speculativă, dar
în fond ea are un temei practic.
De altfel, de cum a fost formulată,
s-a văzut că primeşte cel puţin
dou ă feluri de răspunsuri . Unii
sînt de părer e că în localul denumit
cinematograf ex istă exclusiv sarcina de a proiecta fi Ime Ie trimise
de intreprinderea cin e matogr a fică
şi a realiza un plan de încasări
fixat. Alţii consideră că aceia care
răspund de activitatea cinematografului au ş i sarcina educării spect at orului - prin mijloace.
Cinematografele slnt, într-adevăr, „uni tăţi de deservireu - cum li
se spune în unele scripte - dar de
„deservire cu ltural · artistică" ceea
ce le incumbă obligaţii d e o natură specială faţă de alte unităţi
- să zicem, d e pildă, din reţeaua
comercială. Ion ,Voicu, responsabilul cinematografului „Victoria"
a remarcat cu îndreptăţită părere
de rău că cinematografele nu au
astăzi d ecît un
plan financiar
nu şi unul cultural, deşi multe
dintre e le întreprind acţiuni culturale directe şi s-a cr eat, ln ţară,
o experienţă destul de bogată ln
acest sens.

PROFILUL
CINEMATOGRAFULUI
Din constatarea că cinematograful este un lăcaş de cultură nu
decurge ln nici un fe l vreo obligaţie d e a scădea efortul pentru îndeplin irea planului financiar . Cu
cit cultura sălii de cinema este
mai !naltă cu atlt atr acţia spectatorilor spr e acest aşezămint este
mai mare. De pildă, este normal
ca exteriorul sălii de cinematograf să fie plat , sărăcăci os - şi,
în une le cazu ri, chia r meschin?
Iată însă că ma joritatea sălilor
noi au embleme mici, cu totul
disproporţionate faţă de amploar ea ş i frumus e ţea interiorului , ba

DE

CINEMATO G

c hiar la unele nici nu s-a instalat
lncă firme luminoase . ln multe
locuri , faţada, uneori impozantă
ca spaţiu, rămîne neutră sau este
împodobită cu două-trei vitrinuţe
necăjite în care se află clteva şi
mai necăjite fotografii în gemuleţe .
Holul este de obicei vid. Te izbeşte
neplăcut faptul că aici, unde ar
trebui s ă se afle fotografii mari
ale ce lor mai populari actori, imagini din cele mai îndrăgite filme,
anunţuri ale vi itoarelor spectacole, o decoraţie ade cvată , pereţii
slnt nuzi şi aspectul este rece şi
neprimitor . Plasarea unor hîrdaie
cu oleandri învelite în hîrtie creponată tn holul unui c inematograf
modern ca „Melodia" nu poate fi
declt co ntraindicată. Unele săli
noi n-au cortină pentru ecran, deşi
aceasta e utilă nu numai pentru

dp

CINEMATOGRAFELE
CU FIZIONOMIE PROPRIE
ln ansamblul reţelei dintr-un
oraş mare, cum e Capitala, e firesc ca unele săli să capete o fizionomie distinctă , răspunzlnd unor
nevoi culturale mai complexe .
Există, astfel, ln Bucureşti, UD
cinematograf al copiilor, „Doina".
Firesc, aici ar trebui sl fie UD
mic paradii al copiilor, dar - nefir esc - es t e un local nu prea
atrăgător şi tncă d eparte de destinaţia sa, nema ivorbind de faptul

Continuare în pag. 31

ambianţă.

Tovarăşul Ion Vasile de la Comite tul de cultură şi artă al oraşu
lui Bucur eşti a constatat ca pe
un paradox faptul că magazinele
de muzică, unele unită ţi de alimentaţie publică, policlinici, chiar şi
ateliere m eşteş ugă reşti au decoraţii murale şi tn genere vădesc
dorinţa de a crea o ambianţă plă
cută, recreativă, îmbietoare, celor
ce le vizitează, în timp ce tocmai
cinematografe le rămîn lipsite de
asemenea p os ibil ităţi, deşi le frecventează un nu măr foarte mare de
oameni. Holurile, casele de bilete,
spaţiul de reprezentare - a subliniat pe drept cuvînt andu Victor, responsabilu l sălii „ Republica", tre buie create şi dotate la un
înalt nive l de deservire modernă
a spectatorului.
D e ce nu ar fi folosit holul unor
cinematografe cum sînt ,,.Patria"sau
„Ferovi a rul" pentru organizarea
unor expoziţii cinematografice (de
pildă p e tema „Cum se lucrează
Ia Buftea", sau "Istoria filmu lui
de p ă pu şi") ori a unor expoziţii
de graficii., de artizanat, de fotografii artistice? Profilul cinematografulu i ca lăcătuş de cultură este
pe depl in compatibil cu organizarea în spaţiul său şi a altor manifestăr i de cultură, în primul rlnd,
fire şte,
de cultură cinematografică .

Şi o chestiu ne
mentară: de ce
spaţ iul
destinat

de civ ilizaţie elenu se utilizează
garderobelor în
cinematografele existente şi de
ce nu se proiectează garderobe în
tn cinematografele n oi?
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Exlati o .•„enturi" a olnematorrarulul oare nu desamis•ft• nlelodati,
nu •• •ltrf•ft• nlelodati fi nu pierde
n.lel una din buourllle celei mal tinere
arie: uie .aventura"' eunoatterll~ Din·
colo de lnter01nl P• oare li poate tre•I

un 111.l»led iau altul, cHneolo de larme ...
eul unul acto"? iau al altuia, dincolo
de toate atracţiile Imediat-concrete ale
lmarlnllor de P• eeran - mltcare, la1t,

f!'~a:'~1."~"..~:":in:~r!:~„i.at1!~~::::

ertmpele de viaţi omenea1ci.
Ol>1enlnd obrasul rumen fi rotofei

:!t::,~~ ~! r! !.t:.Jrt!:t~:1.n-;!~~:o?!:;
1

0

al Prolotcnltulnl - Eflen1teln a lien&
(elnd •Tea Tlr1ta de H de ani fi lucra
numai ln teatru) o d11eoperlre eare I
•-• pirat eophflloare: faţa cepllulul
reflecta mimic, lnten• fi exact ca o
orllndi, tot •• 1e pene••• pe •eoni.
Ab1olnt &o&. Nu numai ee H•e• eutare
„u catare aetor, el mimica fi r01turll1
'&n&urora tl anume : ale tuturor 1lmnltan. Viitorul rertsor ajange la conclu•1• ei •reproduclnd mimic eomportt,rlle penonaJelor, bilatul . tril•" ln

aeel•tt Ump fi el, cu &oatl amploarea,
iot ceea ce tr:ilau eu adevirat iau representau eu au11elentl putere de eonvln-

rere actorii de pe •••Di•. ŞI rener•llslnd: .spectatorul matur mlmeui fi el

Un '!~".'?:~ ~a~A:"a:o~~~~~t.!.' .!°!:~!
1

1

dozi de rtcţlune" „. Î:ect arta di omului
poelbllltatea1'801lmti lntelept llnpreuni
cu Faun, pallonat ca Fe•loara din Or16ano, lndrqoetlto dati eu Romeo..Utrel
E1Hn11eln redeeeoperea pentru 1lne lnIDfl un prlnelplu fundamental alorlcirel
aetlvltiţl estetlee : leritan artei eu
publicul Olte aceea a unor experienţe
umane . tmprnmutate• de artht speotatorulal, exerlente P• oare publicul le
retrilefte oa fi cum ar participa la ele.
Dllcuttnd ace1„1 fenomen, Tohtol
111unea Cin .Ce 01te arta?"): .Acţiunea
artei 1e ln&emelasi P• raptul ei omul,
pereeptnd ca Tbul iau cu ausul exprella

1lmlimlntelor aHul om, e1te capabil
ai lnceree 91 dineul 1tntlmentul trilt
de omul care l-a exprimat. Romancierul

TO GRAF

ale co pi i lor după imagini din
filme. E mihn itor că l a fl'iur ia
,Ciulul ici" copiii int gata să se
tundă de do uă ori pe zi numai ea
să fi e du ş i tniiuntru , ln timp ce
la cinema „ Doina" preferi. să IL'i'"
tepte începerea filmulu i afară , tn
stradă . Oare n-ar fi n imerit ca studioul proaspăt înfiinţat „ÂnÎmafilm" să ia sub patr'onaj artistic
- ca să zic aşa - acest cinematograf - cel puţin ln ce pr iveşte
aspectul său exterior şi inter ior?
O sugestie asemănătoare ar trebui adresată şi Studioului „ abia'·

cli programarea defectuoasă - de
care pe drept cuvlnt s-a p lins şi
responsabila Maria Picu - readuce la intervale relativ scurte aceleaşi filme. Aici ar trebui să se
tnt!lneas.:li cu copii la premiere
festive, creatorii filmelor romineşti de desen animat şi păpuşi
să aibli loc mai frecvent manifestări spirituale, ingenioase, de culturalizare cinematografică a şco
larilor, seri de povestiri susţinute
de scriitori, programe alcătuite
cu concursul păpuşarilor, al clovnilor de la circ, expoziţii de desene

vorbette dea pre "putere& de contanil nare„

:.:;t~~t:e•reo:::::~~ P.::f:P!rn~:~unJ;

acele&fl 1'6rl de oplrU fi acele&fl emoţii. DellrW', arta nu oornunlci numai
•entlmenh, ci face •i circule l~el ,
concepţii, modutl de rtndlre, dar nu
ln chip ab1trac&, ci lu1&,1 glndlrea se
tran1mlte prin emoţie, •• reallzeazA
numai daci l1bucnefh din vibraţia
lncandeacenti a afecUvulul. O Idee are
valoare pentru art& - este artistici numai daci cel care o lanseazl fi cel
care o recepţloneazi (cllltor, privitor,
a1cultitor) lrilefte de1coperlrea el cu
o lnhn1IUte care poale li comparali,
1

::v~ ~::, .~~:!~:~!~~~.~r::~~? 1~~~1,~:,t1~

Dac& ne apropiem astrei de clnoma-

torraf 91 dacl li Iubim &1lhl - ca
mod de eunoattere a vieţi l oamenilor

1:,1:
eeol~~tC:~:l a;!:!p~ cff:~e1:o:~t~:
•1upra cehi de-a fapte& art.a devine
8

atotouprlnzlloare fi 1"4ldaeţllle caro ne
a,toapU •• multlpllcl la lnrtnll. Pentrn
ci filmul lngldule contactul col mal
lntlm cu experienţele pe care le tnU-

!~!~:t 1~ ~~~:~lp~~e

I: :~::::!~:~

eaplU lnleo1llale maximi. Privit astfel,
eU&JlUI lneoteazi 1l mal fle un panoplleum viu do curlozlt iţl, colecţie mlfeitoa<e de e1:1r&varanţe tl laple excep*1onalo fi ll1 •e lnflţlte•zi ca o urlatl
forea1trl •e1ehl1i 1pre lume.
Plecare om a triH de clleva ori ln
l"laţi momente ln care a visnt mal bine

:•,e~I h:r~~:A ~= :::!:~.'lt! ~~!!!:::

dlpe, &millnntde ole mal oblfnulte ale
realllilll - reflo:ule do lumini tn api,
alte-areafrunaelor, exitre111 Je oamenilor,
aJ e arall plino de lnlele1, 1unetele
mal nelme11u1.at. ie desvAiule

.._le

pt.tnuuo de farmec. V1eYolod Pudovkln

4ucrle

11.Jl

aae.menea m•ment ln artleo-

1-al paalonul . Faelerul-Ump tn groplanurt• . El poYulefte cum o dali, ln
Um.p•I verii, lllud •lniur fi tntr-un
llleJll •e llll1fte, privea pe hrea1tri
JeeaJ 1tropllor de ploaie fi cum 1lmpla

urmărire

• llnlllor

,1

ritmurilor eom-

plexe 4escrhe de pJ eAturlle care l t!:
spărgeau de pervaz-ul de platri tJ 1ireau
lnapol , deacrllnd ln aer arabescuri ciu-

date, l-a umplui de bucurie. (Reglzornl
s-a lr'ămlntat apoi lndelung, lneerclnd
11 prlndiL pe pellculi bucuria unei
asernonea clipe.)
Asemenea stări de receptivitate extremă ,1 1en1lbllă ar putea fi numite
perceptie inspiratd; aceasta •li la orlrlnea oricărui act de creaţie. Esle dam i
poeţilor
care lzbule1c 11 de1copere
muzici Io fofnetul frunzelor, al pictorilor care desprind din peisaje banale
pentru alţi ochi vibraţia aubtlll a
nenumirate

nuanţe.

Pe aaemenea Inten-

sitate aculi a perceptlel •• lntemelazi
larmeeul multor pagini, din literaturi

care descoperi frumosul ln analiza
celor mal obltnnUe aspecte ale vleţlt .
OJneaBtul are tot attta nevoie ca fi
po etul , mtulclanul, scriitorul, de talentul vizuini JJI auzu.lui lnsplrati teoreUolenll au gihlt fi o denumire a modallliţll

de

oboerv„ţle

dinamici fi auditivi

ln aeelatl timp, firi de care aetul auten-

ll c de

nu poate avea loc ln film
Dar almlul
elnemawgraflo nu este un domenJu
-

creaţie

Sin\Jul

cinematografic.

lnchl8 , strict rezervat creatorllor, a.f•

cum simţul muzical nu e•te uu privil egiu exclu1lv al muzlclenllor, cel pia lle
al pictorilor fi 1culplorllor, cel poollc,
al poeţilor . Pentru ei tocmai senslblll·
lalea arllstl ci just d ezvoltati este terenu I
pe care poale sl albA loc lntllnlrea Intre
ereator

şJ

Intre el.
De aceea

1pecta1.or fi

Iniţierea

comunicare-a

estetici lneepe, ln

cinematografie, oa tn orice ramură de
creaţie, eu educarea unel anumite atl·

tudlnl

laţi

de arii, ln primul rtnd cu
,1 a proastelor

tnvln~erca preJudeoiţllor

deprinderi. PreJndeeatl e11&e, maJ ales

tn clnematogralle , ldenltrlcarea artei
IJl IJlhegul el cu o dhtracţle. Spectatornl
care rtndeşte: „La , 1nematogral neao
1A mi dhlrez ,1 numai si mi dl1trez"
10 relusi ade1eorl de la 1&tldac1llle
muUlpl e tl profunde ale dramei fi
tragediei, tneblslndu-„ tle bnnlvole

ln
ce
priveşte
cinematograful
„Timpuri noi", unde programele
do cumentare s-ar cuveni întocmite mai judicios , asigur!ndu-se o
mai mare varietate tematică şi de
gen, mai multe şi mai atractive
filme romîneşti şi st ră ine din
toate ţările apelînd pentru aceasta la sprijinul unui consili u din
care să facă parte şi creatori, holul fiind destinat !n principal populariz ări i creaţiei romîneşti de filme scurte.
Un cinematograf de un tip deosebit, cum e „ Înfrăţirea între popoare", ar trebui să dob!ndeat<Că
măcar destinaţia iniţial ă. El are
o sală de proiecţie, o sal ă mică
(de aşteptare) cu scenă (şi cabine),
staţie de radio amp lificare proprie,
loc p entru bibliotecă (şi le ctură)
şi alte posibilităţi de activitate
culturală
complexă .
Cu timpul
însă şi-a pierdut fizionomia de
casă de cu ltură cinema tografică .
Eforturile actuale, l oce.le, de refacere a profilului de care a
vorbit responsabila Maria Bădescu
- sînt meritorii, dar e cert că,
lutnd în studiu problema, Intreprinderea orăşen ească ar putea lăr
g i pe rspectiva ş i întem eia aici un
interesant cine matograf-model. Anume, -ar putea a l că tu i un program zilnic cu un jUJ'na l, un film
de de en anima t , un documenta r ,
un film artirtic de lung metraj
i un mic spectacol de estra dă sau
de br igadă arti tici de agita ţ i e .
ln ala de jo s-ar putea organiza
expoziţii permanente de cinemato.,-afie , biblioteca urmind a fi î n xestrată tn primul rind cu cărţ i
" Î periodice de pecialitate (eventual fi diafilme i o discotecă cu
muzieă de film . A ceea şi s a l ă a r
pu ea adiposti ser i de c ultură c ia.ematografică, tn s pecial dedicată
!ntiJnirilor intr e arti ş ti , critici,

spectatori, unele din ele urm ate de
reuniuni tovărăşeşti. Iar dacă experienţa aceasta reuşeşte, ea ar
piitea fi extinsă şi în alte cîteva
mari cinematografe din Bucureşti
şi din ţară.
În sfîrşit, e mult aşteptată destinarea unui c inematoguf pentru atlt de popularele seri ale „prietenilor filmului", care ar fi de fapt
o sa lă a cinematografiei clasice ş i
al că rei spaţiu ar fi organizat în
aşa fel incit, după film, cinefilii
pasionaţi să poată dezbate prieteneşte
peliculele vizionate, ca
într-un club de !naltă ţinută intelectuală. Aici ar putea fi indi cată
şi o încăpere de studiu înzestrată
cu o moviolă, rodnică ocazie de
schimb de experienţă între cineaş
tii profesionişti şi amatori.

tau-e „ ni re t:rtnli. din vast.ul unlvera

apropiere răsptndette lncredere - fiind că
ea demonstreazi- eu ittrăl uclr e puterea
omului, a. tuturor oamenilor. ClnematografJa eHt.e bogaU. ln asentenfa persona.-

al d

eM-

to(f&!ulul.

Prejudecată

este

la nbl e ctulut 1peetaeulos, ca tl

1e1t1&ţlllor tari : spectatorii eduIJl aee t oplrlt rlmln ln1enslblll,
u ,nu , la toate •allolaeţllle •ubllle
ale ll rldl filmice, fllnd cA slot obl•nulţl
u umlreaul numai ce se lntlmpli pe
ttnn - şi nu semn ificaţiile evenlmenteler f i lei ul ln care se desrA,oari acţlu
•ea - fi 1l se bucure numai de eleotele
Tlelt alt .
Pr tl udeclţlle nu aeţloncazi numai la
atvtl-al pectatorllor eu o culturi clueaa
lei llmltati. Exlsti preJude c iţl
.ut t ll ce• (dacl •• poate spune a1a),
dt rlT&ie din aalmllare• mecanici a
urmelor fi criteriilor de apreciere ln
ani . ln namele unor aaemenea preJu„
ded! l, unll dl1pre$Ulesc filme ca Rocco
ft fraţii • di şi Haraldri , etlehetlntlu-le

••iI

4:rot melodramatice numai fiindcă ln
su•tecteh lor exlstl. aaeruinirl aparente
ea melodrama tl tot tn virtutea unor
asemene.• preJudeelţl formale, poate
e•tu.sJaama un film ca Soare şi umbrd
- ln.l eruant p.rln Idee, dar ln multe
le>n:rl pretenţios ,1 1chomat1c ln roall-

sare.
Daci spectatorul nu se laeă ghidat
de uemeoea prejudecăţi, el de o re&ll
I lneeri. dorinţă de cunoa,tere, relaţia

Iul cu cinematograful devine creatoare.

Pal ele valori lfl dezvilule treptat
terllllalea, creaţiile „dl!lclle" te arati
eu timpul a li accesibile. Fiimeie cu
puţlJli acţiune apareutl nu mal par
plletlaltoare, documentarul nu mat pare

an gen arid, poemul, !llmele de 1ubllli
fi dl1crotă analiză palhologlcă , produeJllle tle Inspiraţie ftllnţlllcl nu mal par
gyeu de urmirtt. Dincolo de oamenft ,
medii le. faptei o de1crl1e, lncepe 1i ••

eoutureze Jocul Ideilor - pasionant ln
marile opere de arti tocmai lllndel aici
poţi urmări deopotrivi menul glndulul
fi reflecţia lui la emoţie . ŞI dincolo de
mlfcarea Ideii se lnlrevid per onalltiţl

puternice,

eonttllnţa

vie a ereatorflor,

talentelor. E>:htl oameni care
te bucuri numai prin faptul ei lrAle1e,
personalltAţl
bogat lnze1lrate, minţi
atotpitrunzltoaro,
talente a ciror

pulsaţia

CE VEDE SPECTATORUL ÎNAINTE
DE FILM .. .
Înainte de a intra ln sală, spectatorul vede acum un afis mare
pictat pe fronton (sau nu~! vede
- ori nu se uită adesea la e l pentru că e urît şi inexpresiv) . Priv e şte fotografiile din vitrine care
s int m on o tone, foarte rareori în
cu !ori ş i de o singură dime11siune
pe toa tă ţara . în hol se uită la
s paţi i.le„ foarte larg,~ ( „Repu?lic~,"·
„ Patria , „ Modern , „Festiva l ),
n eutilizate sau anunţind două
trei filme viitoare . In sală se uiM
c lteo dată la un caiet-program care-i
pov e steşte
la iuţea l ă subiectul
(luni de zile spectatorul nu se uită
dec ît cel mult în ziarul de seară, ~
c umpărat de afară, pentru că pro.
gramul-caiet pe cit de capricios
este în apariţie pe atît de perseverent este în dispariţie ) . Toate aceste mijloace au existat şi cu ani

lltlţl :

El•ensteln, "trohelm, Vlgo, Dov-

Jenko , Flaberty, \Vellu, Renoir, Vhco ntl , Breuon , Kawalerowlcz, DunueJ,
Romm , Tarkovskl, Alain Reanals,
Aklra Ku.ros&ft'a, lngmar
Dergman,

Keuzo Mlzogukl -

alnl numai clteva

din numele celor mat buni, dintre cel

mal buni.

nlversul arhivelor de !llm

nu este mal sirat deett acela al biblio -

tecilor tl al miueolor, deol literatura
,1 artele plutlee au ln nrml o l1torle
de mal multe mllenJI •I elnematogr&!la
nu a lmpllolt lncA ulei 70 de &ni.
Din aeeastal. diversitate fi bogiţl 'e de

Idei , c&utlrl , talente r,I stihari se creează.
Imaginea de ansamblu, trupres tonanti,
a 1fnguret arte care s-a născut fu vremuril e noastre şJ pe care Lenlu o cu.ru.etertu ~ a fiind coa mu.I Important.A dintre
arte . „ Â.IJ& cum odlnloari\ s-a trezJt,
din im&glnea vechluluJ Adam, un nou
.Adam : Omul Ren1a.,terll, tot u.stfel !!le
lnalţl tn faţa uoa.Htră flgura d t\ car" fucă
nu ne da\m p e de plin seama., figura

elnematogr&!ulul ol a noilor lui po•l NI se tale rcsplrn ~ la cln d,

blllt&ţi.

Jăstndu-nc

ea.pul pe spate, privim !n

viitor" - •ori& Eln•tcln ou pu ţin llmp
lnalnto de moart~. Cunoaştem din plin

„Aventufa" cuooaşterll, ln elnenut.tografle, abia atunci efnd tncepem si. ne
punem tntr e bărld ea nsamblu Io legi\turA

eu

apariţia

cum

&

aceste i arto atlt de tinere:

luat ea

na~t ere,

de eo'l Cirel

nece1ltlţl omene~tl abia acum descoperite li rl.spUJld e goana lmaglnllor do pe

:::Uapno~a~e s!~:~~f:g al~ ::/ l~~ul'1:,~ ~~f;
sensuJ, perspettha a~Htel n eiHtovlte
I de forţe <reatoare?

erupţl

Poate el 1peet:atoruJul neiniţiat, ideea
de a studia arta fllmulul l He pare nea-

trlgltoare, potrivni ci destinderii . fn

realitate , studiul cinematografiei ge
tns crle printre cole mal pasionante

cercetil.rl asupra
rane.

eouftllnţel

contempo-

Ana Maria NARTI
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în urmă. Nu vibrează oare de Joe
sectorul respectiv la mutaţiile spirituale care le-a suferit publicul,
la cerinţele sale sporite, la transformările pozitive pe care le tnregistrează gustul estetic? Programul
de sală, de pildă, n-ar putea deveni
o informare, lapidară dar semnificativă, spirituală, asupra felului cum s-a născut filmul, asupra
personalităţii artiştilor, modului
ln care l-a primit critica, idei
regizorale - cu un cuvînt o mică
introdtu:ere culturală ln universul
filmului de pe ecran?
Fotografiile mui (pentru premierele romtneşti de anvergură - chia:r
în mărime naturală - a protogoniş
tilor) continuă să lipsească şi, oricît
de ciudat ar părea, reclama cinematografică lipseşte cu desăvîrşire de
pe ecranele cinematografelor, e
foarte precară încă de la radio şi
nu a epuizat nici pe departe imensele posibilităţi ale televiziunii.
Toate aceste probleme, vechi
de aproximativ cinsprezece anii,
continuă să fie subiect de dispute
minore Intre serviciile de presă
ale Direcţiei difuzării şi reţelei şi
Întreprinderii orăşeneşti cinematografice, Intreprinderea „Decorativa", Secţia de grafică a Uniunii
artiştilor plastici, sectorul deresort din Comitetul de cultură şi
artă al Capitalei. De aceea mi se
pare foarte interesantă sugestia
care s-a făcut la un moment dat
în cursul discuţiei ca să se creeze
un comandament unic al reclamei
cinematografice pentru a se obţine
o maximă eficacitate a ei şi sll.
fie adoptată volumului mare de
manifestări şi necesitj\ţi, însemnă

tăţii actuale pe care o are, mijloacelor moderne de acţionare asupra
spectatorului.
Există toate premisele ca şi în
reclama cinematografică să obţinem indicele cel mai ridicat din
practica mondială. Dar, pentru aceasta trebuie lichidată mentalitatea - aş spune, provincială de. care te izbeşti cînd cercetezi azi
la noi acest teritoriu încă nu îndeajuns explorat.

un orizont tn problemele artei
cinematografice . Păcat tnsă că
cineamatorii clujeni n-a1.1 acordat
aceeaşi importanţă şi problemelor
specifice filmului romtnesc . Socotim că filme ca Setea, Lupeni 29
şi Tudor, meritau , fiecare ln parte,
cite o şedinţă tn care să fie anali-

CINECLUBUL
STUDENŢESC

CLUJEAN
Activitatea cineclubului studendin Cluj este orientată în
direcţii: una a c unoa ş t erii
problemelor de estetică şi teorie
cinematografică, de elucidarea că
rora se ocupă „Prietenii filmului"
şi alta, a cercului de creaţie", în
cadrul căruia se produc filme de
scurt metraj şi jurnale studenţeşti.
1n cei patru ani care au trecut
de la lniiinţarea acestui cineclub,
am!ndouă sectoarele amintite au
avut o activitate remarcabilă.
„Prietenii filmului" au ţinut peste
60 de şedinţe urmate de proiecţiile
unor filme curente sau din Arhiva
Naţională. Au fost prezentate cu
acest prilej peste 40 de conferinţe
cu teme ca: Începuturile cinematografiei , Cum se fa ce un film,
Cinematografia nordi că, Neorealismul italian, Filmul suprarealist,
Charlie Chaplin, Comedia cinematografică grotescă, Filmul sonor,
Creaţia lui Ion Popescu-Gopo şi
altele. Sint teme bine alese, apte
să cultive bunul gust, să creeze
ţesc

două

11

Cadru din filmul Antiteze.
zate temele atit sub raportul realizării lor artistice, cit şi sub cel al
valorilor etice pe care le conţin.
Filmele realizate plnă acum în
cadrul cercului de creaţie redau
aspecte din viaţa studenţilor clujeni. Astfel, Bună dimineaţa, tinereţe este un documentar care înfă
ţiş ează aspecte din vacanţa de
iarnă în tabăra de la Borşa, ln
vreme ce Munca patriotică redă
aspecte din tabăra studenţilor care
au participat voluntar la construirea oraşului studenţesc din Cluj.
Cineamatorii clujeni au mai realizat şi două reportaje filmate.
Ceea ce impresionează la membrii acestui cerc de creaţie este
modestia. Spre deosebire de alte
cinecluburi din ţară, care obiş
nuiesc să-şi prezinte filmele la
modul elogiativ, cineamatorii clujeni vădesc
un deosebit simţ
autocritic. lată ce ne-au spus ei

înşişi despre două din filmele lor:
fără cuvinte (film neterminat), artistic de scurt-metraj
(20 de minute) , subiect Fantezist
şi
artificial. Experienţă foarte
utilă ln ceea ce priveşte posibilită
ţile de realizare ale unui film artistic. Antiteza (7 minute, 11 sec.)
16 secvenţe, 128 de cadre, de unde şi
ritmul cam înghesuit. Mai are şi
alte slăbiciuni mari. Esenţialul
e experienţa Intreprinsă. La 31
decembrie, clnd I-am terminat,
Călina - interpretul rolului principal al filmului-a exclamat: „Ei,
acum ne-am putea apuca să facem
Antiteza. Dar Antiteza era din pă
cate făcută".
R!ndurile acestea succinte, notate
tn grabă, asemătoare unui jurnal
de bord, consemnează etapele unei
călătorii pe planul cunoaşterii.
Departe de a se considera „studio
cinematografic" şi de a se hazarda
în montări pretenţioase, studenţii
cineclubişti din Cluj şi-au încadrat
căutările artistice printre celelalte
activităţi ale Casei de cultură a
studenţilor , iar filmele lor !şi propun să slujească aceloraşi scopuri
educative ca şi gazetele de perete
şi brigăzile artistice de agitaţie.
Filmul Antiteze, care dovedeşte un
surprinzător simţ al ritmului cinematografic şi conţine cadre de o
reală expresivitate, satirizează deprinderile învechite ale unor studenţi şi reuşeşte să obţină adesea
rîsul eficient al privitorului. Iată
genericul acestui modest dar remarcabil film: scenariul-dr. Nour
Ol inic, regia-Timotei Ursu, imaginea - Mircea Irimescu, interpreţi
- Grigore Călina, Horia Puşcaşu,
lnge Pitronek. Şi-au dat concursul
încă 20 de cineclubişti~

„Poveste

M. M.

DIN RESPECT PENTRU PUBLIC

Din respect pentru public - a
sugerat L. Bratoloveanu, responsabilul cinematografului „Viitorul"
- casierele, plasatoarele ar trebui
să fie toate şi întotdeauna îmbră
cate într-un mod corespunzător şi
să aibă o comportare de personal
al unei instituţii de cultură. Din
respect pentru publicul larg ar
trebui combătuţi satiric cei ce nu
respectă bunul obştesc care e sala
de cinema. Aici, ar fi utile fie convorbiri directe, fie un bun şi
scurt program de brigadă artistică
de agitaţie, fie un documentar
făcut de Studioul „Sahia" „pe viu"
- a propus responsabilul cinematografului „Modern", Andrei Gheorghe. Ar li momentul - a sugerat
directorul Ion Niculescu-să înfiinţăm o elegantă şi tncăpătoare casă
centrală de bilete pentru principalele cinematografe bucureştene. O
necesitate imediată - a reliefat
argumentat directorul adjunct al
D.R.C.D.F., Ovidiu Andrei - o
constituie ridicarea gradului de
pregătire şi a răspunderii personale, dezvoltarea iniţiativei responsabilului de cinematograf. El
este un activist cultural într-un
domeniu de artă şi ca atare să-l
ajutăm prin cursuri speciale şi
alte mijloace, pentru ca să capete
perspectiva necesară asupra tnde-

r;;n~~le.co;:~~~::t~:r~e~e;!r~:~

mereu ce le mai bune experienţe
din ţară ln ce priveşte funcţia de
instrument activ de cultură a cinematografului.

n mare număr de cit itori se referă în scrisorile
lor la activitatea reţelei
cinematografice şi la mijloacele folosite pentru
popularizarea filmelor, a
actorilor, pentru îmbogă
ţirea culturii cinematografice a spectatorilor.
Iată un pasaj din scrisoarea tovarăşei IANCU
PAULA, din Bucureşti:
„Am citit la rubrica
„D ialog" că revista nu
va răspunde celor care
cer fotografii. De acord,
cu toate că, fiind o colecţionară pasionată. . .. Mă
rog, în privinţa asta nu
am nimic de zis, dar ln ce
priveşte fotografiile care
se pun în vinzare la cinematografe ... Oricum, e cu
totul altceva. Apar rar,
poziţiile nu sînt întotdeauna dintre cele mai
bune, sint neclal'e, cu
pete. De aceste lucruri
cred că ar merita să se
ţină seama. Eu , bunăoară,
string fotografii de 5 ani
- am 412".
Pasiunea aceasta, dusă aşa de departe, ar putea
fi pusă în discuţie, dar e
nelndoios că observaţiile

preta rolului principal.
La fel am aşteptat fotografii cu Alberto Sordi,
Dana Smutna, Fran~oise
Brion , Ana Szeles etc."
ENEAA. CORNELIU,
v din Bucureşti ne
treabă
dacă
nu s-ar
tea forma cinecluburi
lare , pe raioane, în
drul cărora elevii să-şi
tă imbo ăţi cunoştin
le pri v · toare la arta
. ă.

a

fr
.
alo
cele 2 filme diferă şi încă mult (chiar dacă
se ţine seama de diferenţa
de gen) şi raportul de
fotografii ar fi trebuit să
fie mult în favoarea filmului Rocco şi fraţii 1ăi.
Nu mă aşteptam să apară
Pamela Tiffin din Vară
şi fum (cu toate că mi-a
făcut plăcere să o includ
ln album) ; mi-aş fi dorit
în schimb c!teva cu Geraldine Page. Era normal
să apară, ea fiind inter-

Valentln SILVESTRU
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em
re cu „Pri nii filmului". 1n cadrul
fiecărei şcoli se po
forma un astfel de c
tiv .
Colectivul acesta
ganisa vizionbi s
nale sau bilunare
care din cinematogra
capitalei. Dacă aceste
vizionări vor fi urmate de
di1cuţii tn cadrul şcolii,
oricare din cronicarii, regizorii sau scenariştii
noştri v-ar ata cu dragă

!~!mtăi!:ur~!~fcoz~;~e!a~~~

1n felul acesta în afara
dezbaterii
problemelor
specifice filmului, discuţiile ar constitui şi un curs
de etică instructiv şi intereaant.

T.M. -

Bucureşti

ne scrie că a citit în
revista „Contemporanul"
propunerea unui cititor
de a se pune tn holurile
cinematografelor la dispoziţia publicului, nişte condici de sugestii pentru
filmele romîneşti şi ne
întreabă de ce nu s-a luat
nici o măsuri ln acest

aene.
Probabil lipsa măsuri
lor concrete, răspundem
noi, ae datorează faptului
cA directorii cinematografelor nu citesc „Contemporanul". lntrucît prezenţa condicilor de sugestii ar 'fi deosebit de
utilă tn menţinerea unei

1r

re:lizaa~:~~i i~~~l;r !n!~~
mtnetti 9i publicul spectator, sperăm că directorii cinematografelor să
ia ln tftrtit cunoştinţă
de propunerea cititorului
res1>4'ctiv prin intermediul
r!Qdurilor de faţă.

ATOTPUTERNICA EVA

iele l or :

J

neter-

- Cine-i mai poate înţelege pe tinerii din
ziua de azi? „ .
Probabil c ă părinţii primului vînător de mamuţi care şi-a îmbrăcat cojocul pe dos l-au
întimpinat cu aceeaşi privire scandalizată cu
care sînt urmăriţi acum tinerii din generaţia
twistului şi a pantalonilor colanţi.
Autorii comediei maghiare Domnişoara barbă
albastră şi-au propus - lăudabilă iniţiativă să demonstreze că, ln ciuda unor manifestă

t-m e traj
ant ezist
fo a rte
1ibilită

m artis-

11 sec.)
unde
i are

şi
şi

e nţialul

ri ce ni se par excentrice, „tinerii din ziua

La 31
rminat,
. princi1t:

„Ei,

!i. facem
din pă-

„ notate
jurnal
le unei
aşterii.

„studio
.azarda
udenţii

1cadrat
i lelalte
!tură a
!şi pro1copuri
perete
: itaţie.
eşte

un

i cine·
de o
1 ză de>r stuadesea
. Iată

.ar re. Nour
imagiirpreţi
1şcaşu,

.cursul

M. M.

p

o E z I A, o Ec AN TAR EA

Am vlizut cel mal poetic
film sovietic din ultima vreme: Rude <U sînge . Din fer ici re, titlul searbăd nu are
nici un amestec declt
un ul totlmplător, spre final
- cu acţiunea; fabulaţia
tm pllneşte, ca to mal toate
eperele moderne, un rol s.ecundar pentru a lăsa spaţiu
studiului atent, delicat, de
o rara subtilitate , a relaţ ii 
lor di ntre doi oamen i ce se
Iubesc. Se Iubesc to ci uda
sau poate tocmai d in
cauza - !nttrzieril cu care
se lntllnesc Io v i aţ ă; remela căsăt o rită cu trei copil
şi un so ţ ce stă tot timpu l
răz boi ului departe de ram iile, la Moscova, chipurile
sl se . aranj eze• , tri ml ţ tod
doar din clnd ln clnd un
mandat şi trei cuvinte seci
,.con!lrmali de primir e" . B ăr
batul, trecut de 40 de a ni ,
lntors de pe front , rllolt, cu
o obos e al ă fizi ci, dar cu o
ener gie spiritual ă s por ită.
..SCurta ln t llnire" are loc
lntr-un cadru ce ar părea
almţl rll or .gingaşe" t nfiorltor de banal, dacă nu ar
fi acea Incandescenţă Interio ară , sublimare poetică

~i1.1:ct:ual~ ~1n~~f~l~Î~ ~~
1

ira

lor
1rs
te-

1

din l nsuşl t elul de a rt al
acestor oameni obişnuiţi,
din telul de a se privi, de a-şi
vorbi , de a se ţine de mină
simplu, firă poze cliutate,
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de azi" nu sînt chiar aşa de răi. Numai că demonstraţia lor nu e artistic convingătoare.
Drept eroină, ei şi-au ales o fată dăruită de
natură cu un fizic atrăgător, de mama - croitoreasă - cu o garderobă nostimă ce-i pune în
yaloare zestrea naturală, iar de propria ei tinereţe cu o încredere în sine, nelimitată. Convinsl
că poate obţine orice prin armele farmecului său
feminin, Eva ia asupra ei rezolvarea tuturor
doleanţelor vecinilor de bloc. Năstruşnica fetiş
cană colindă birouri şi instituţii stîrnind în
jurul ei, o dată cu „virtejuri de pasiune'', unele
rezultate practice. Cele citeva s ăptămini de
activitate a tinerei preşedinte a comitetului de
bloc se soldează cu rezolvarea unor cereri de
locuinţă, înfiinţarea unui magazin alimentar
şi.„ o promiţătoare idilă cu Şeful secţiei economice a Sfatului p opular.

de lipsuri, de singurătate, o re plică puternică. Profără emfază, ca şi natura ce
le prilejuieşte apropierea. de teama pentru ziua de funzimea nu stă ln sofistiUn bac micuţ, ce transportă mline. A tntllnit ochii, ochii carea intelectuallstli a unul
sentiment , ci ln lnţ e leg erea
oameni şi cal d'e pe un mal
1
1
rlpos pe celălalt; un rlu ob- ~~~~~tl c~uuţ/°~! ' aK:!:~~=: şi redarea lui limpede, adevă
scur, mocirlos , netivit pe parcă to fiecare ceas al zilei, rată . Graţia artisti că nu
margini cu brlurl de Iarbă cu un proaspăt .bunii di- sporeşte prin arabescuri salmbletoare sau cu pomi ce- mineaţa• şi ostaşul prăfu i t v ante, driblinguri spectaşi
oglindesc siluetele tn şi tmpovărat de aminti r ile culoase ce nlucesc dar ou
apa tre murătoare„ . Nimic războ i ului ş i-a lisat aici ra- conving, ci to drumul drept ,
romanţ i os ,
ni mic , fotoge- niţa , pe malul rlului ano- dar tn!lorat de !arm.e cul anic", nlcl to Imaginea lil- ni m, dornic să-şi odihnească devlrulul omenesc recommulul (O. Kubovarenko), sufletul. Femela nu l-a tn- pus din mii de nuanţe , din
n ic i to conce p ţia reglzora.11. trebat nim ic , i-a rispuns cu mici ade.-lrllrl . Simplitatea
(M . E rşov), ori to Jocul o „oce nemaltoUlnlt de fl- este graţ i e sup remă şi eleactor ilor (E. Kat„eev şi reascl (pe ecranele noastre), ganţa Jocului artistic. PoeV . Artmane). O simplitate atonei c tod bărbatul i-a zia este to noi, oamenii , ş i
spus a.şa . d in seni n, el ar numai om ul-artist, nu meş
ş i o sobr ietate can ating
sublimul tn anallz.a acelnJ dori dupll ..Ubol sll-şl clll- teşugar ul livresc poate vip li n de ade„lr dialog nuos- deascl aici, pe mal ul r lu- bra şi tace s ă v ibreze adetl t , acelor pauze dinaintea lui o casă , şi să p r ivească văr ata art a..
Filmul sc,de , din păcate,
pe ea tot ti mpu l trave rs lnd
or i !nlocu1nd o declaraţie, cu
Apropierea aces- ln ultima sa parte , parcă
acelor ln! lnltezlmale int e n ţ ii tor bacul.
ce-şi poartă fi e- tocmai pentru a defini şi
de gest, de sentlment abia careoameni
bagajul
vieţii lor de mal bine motivul estetic al
ln! iripat, or i, d im po trivă , ploii atunci, cu micile ori farmecului de plnă atunci.
stăptolt să nu răbufne ască
maril e lor drame, se tace Clnd intriga se complicii
prea tare. Ostaşul to permi- atlt de spontan şi delicat, de (intervine tatăl copiilor,
sie t rebuia să traverseze o nobleţe Interioară lzvorl- moare remela, apare dilema
r lul , să ajungă ln cu totul tli numai din simplitate, tată-adevărat sau tată-adop
altă localitate; dar s-a oIncit poţi considera momen- tiv) se pierde tot ce se obprit la marginea lui, ostenit tul
o antologie de viaţă şi ţinuse prin stilizare poede drumul făcttt şi mai de artli.
tică , detaşarea de orice baales de cel pe care avea
Artificiosul, livrescul ce last epic . Poezia este desă-l mai facă; a privit lndetrivializează pe peliculă ca cantarea vieţii, a celei mal
lung silueta atlt de f eminină
simple, obişnuite, pare să
1
chiar ln salopeta bărbătească, f~ ~11"r!~\! r:~~f ~~e :..~'ţ~~~~~ demonstreze locă o daţă
graţia ascunsă ln mişcările
.subtili" analişti al psiholo- s!irşltul prozaic al acestul
energice, masculine, ale re- giei Individului (Antontonl, minunat poem cinematoResnais, Godard etc.) pri- grafic de Iubire .
~~1~sc~':,'eer1f~~r~~l ~t~~~bn mesc cu acest film de un
de muncă, uşor lmbătrlnlt adevăr uman deconcertant,
Alice MĂHOIU

in
l"
or
le

ln concluzie , filmul se prezintă ca o lncercare
de actualizare a genului cunoscut sub numele de
comedie budapestană în care, pe un sistem de
situa ţ ii comice convenţionale, autorii au grefat
citeva aluzii la &specte - nu din cele mai
semnificati"Ve - ale actualităţii, agrementind
mixtura ş i cu citeva numere muzicale.
Bă trîn rutier al comediei cinematografice,
r egizorul Kalmar Lbzl6 - totodată autor al
adaptlrii cinematografice după nuvela lui
Marcos M.iltl6s - mînuieşte cu pricepere dinani \ca peripeţiilor. ln schimb, personajele sale
eint lipsite de densitate şi adevăr psihologic. Cele nouăzeci de minute petrecute în compania lor
trec - este drept - în mod foarte agreabil, dar
n dată ce au trecut nu ne rămlne - în afară de
zimbetul într-adevăr irezistibil al tinerei actriţe
Annamăria Szilvassy - aproape nimic.
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