
DACĂ NU ACUM, C!ND? DACĂ N.U NOI, CINE? 

REVISTA ~,FILM" JN DIALOG CU COMITETUL 
PROVIZORIU AL CINEAŞTILOR 
· 22 ianuari e, orele l_p,30. La sed iul Asoci 
a ţiei 'cineaştilor, revista „Film", prin 
Manu ela Cernat, Roxana Pană, Romulus 
Ru san, stă de vorbă cu membrii Comitetului 
Provizoriu al Cineaştilor - Mir cea Dane
liuc, Vivi Drăgan Vasile, Stere Gulea, 
Florin Mihăilescu, Dan Piţa, Victor R eben-
giuc, !Al exan dru TatosJ Convorbire co le
gială, deci aprinsă. O consemnăm ca atare . 

Red. : Discuţia noastră are loc în 22 
ianuarie, exact la o lună după victoria 
Revoluţiei şi la 29 de zile de la const ituirea 
Comitetului Provi zoriu al Cineaştilor. Una 
din primele hotărîri ale acestui Comitei a 
fost editarea revistei Film. Acum revis ta 
Film vă solicită un bilanţ al celor petrecute 
de atunci încoace. Cum şi cît aţi realizat 
din punctele Declaraţiei-platformă? (publi
cată în nr .. 1 al revistei noastre). 

Mircea Daneliuc: Mai întîi vreau să fac 

term en ul folosit a fost : violenţă. Recunosc 
că acest mod de a-mi rezolva problemele 
este poate mai puţin obişnuit şi mai puţin 
familia r altor colegi ai mei, dar în acelaşi 
timp consider că este mult mai eficient 
pentru a obţine ceva. Nu socotesc radica 
lis mul sa u moderaţia o atitud ine politică, 
ci una civică, şi această atitudine civică 
es te ilustrată de fiecare lucru pe care îl 
facem cu toţii, inclusi v de film ele noastre. 
Deci numai opera noastră ne poate judeca, 
numai ea poate spune dacă o anumită 
atitudine civică a fost eficient ă sau nu. Am 
luat această hotărîre numai din cauza mea. 
Numai pentru că eu însum i nu· pot să mă 
pliez altor tendinţe care ar putea conduce · 
Asociaţia Cineaştilor la a-şi obţine, în sfîrşit, 
drepturile meritate. Din dorinţa de a evi ta 
fricţiuni ş i disensiuni ulterioar e, care n-ar 
aduce decît rău bresl ei, mă auto-demit, 
anunţîn du-i pe cei ca re m-au ales ş i m-au 
împuternicit tu mand atu l de a le rezol va pro -

Deoarece frontul Salvării Naţionale şi-a declarat acum intenţia 
de a participa la alegeri, Comitetul Provizoriu al Cineaştilor 
se simte dator să precizeze că a aderat la Declaraţia-Program în 
împrejurarea cînd nu era manifestată această intenţie cu caracter 
politic. Considerăm că, în prezent, Frontul Salvării Naţionale 
nu_ poate prelua automat adeziunea noastră ca pe un mandat 
de susţinere electorală. 

o declaraţie care nu e chiar conformă cu 
ordinea de zi pe ca re aţi anunţat-o, dar pe 
ca re tr ebuie să o fac a ici, în faţa voastră, 
rugîndu-vă să consemnaţi că începînd de 

· astăzi, 22 ianuarie 1990, mă consider demis 
din Comitetul Pro vizoriu a l Cineaştilor , în 
urma acuzelor de aşa zis radicalism ca re 
mi s-au adus. Spun «aşa zis» pentru că 

blemele în timpul aces tui prov izorat, că am 
încercat să fac tot ce mi-a stat î-µ putinţă 
pentru a mi-•! înde plini , şi cred că în bună 
măsură am şi reuşit. Am o rugăminte către 
voi , cei care rămîneţi aici, să vă ocupaţi de 
des tinul cinematografi ei: faceţi tot ce puteţi 
ca să nu pierdeţi nici un centime tru din ace l 
teritoriu liber pe ca re îl doriţi cinemato-

' 

grafi ei şi aveţi grijă de stu (ten ţi. Asta e 
tot ce am av ut să vă spun ş i Dumn eze u 
să vă ajute. 

(Dialogul a continuat în absenţa lu i 
Mirc ea Daneliu c). 

Red. : Vă propun em să înce pem bilan ţul 
activităţii Comitetulu i Provi zoriu a l Cine
aştilor rnarcînd etap ele prcur se şi rezul
ta te le la car e s-a ajun s pînă acum. 

Ster e Gult a: în primele dou ă săptămîni 
am detaliat , împreună cu birourile de secţi i , 
prev ederile aces tei Declaraţii. Ne-am 
adresat forurilor în drept - Comis iei cultu 
ral e a Frontului Salvării Naţionale şi 
Ministerului Culturii --- cer îndu -le sprijin 
pentru concretizar ea acest or prevederi. 
Acum cîteva zile, la 20 ianuari e, am ajuns , 
împreun ă cu mini strul Culturii, domnu l 
Andrei Pleşu, la concluzia că es te necesară 
înfiinţarea unui mini ster apar te, Consiliul 
Naţional a l Cin ematograf iei, ca re să se 
ocupe de complexu l meca nism al aceste i 
activită\i , aflată la în tî lnir ea în t re artă şi 
indu strie . în aceeaşi zi am fost primiţi 
de pr imul ministru Pet re Roman, ca re ne -a 
as igurat de sprijinul său , după ce se va face 
expe rtiza economică a prop uneri lor noastre . 
Acum sîntem în aşteptare ... 

Florin Mihăilescu : S-a mers în mai mult e 
etape. S -a schiţat un proi ect al unui Pro
gram care ar trebui să se regăsească în 
elabora rea unei Legi a cinematografiei. 
Această lege a făcut de-a lungul timpu lui 
obiectu l a nenumărate tentativ e de găsire a 
unei soluţii optime. Ea ar trebui să v ină în 
întîmpinarea asigurării condiţiei de unicat 
operaţiunii de realizare a unui film . 
Deocamdată legea se afl ă în fază de proiec t. 
Dorim · să ne consultăm cu toţi cei care, 
de-a lungul anilor , au av ut iniţiative în 
acst sens. Elabora rea une i asemenea legi 
va cădea în sarci na cineaşti lor . sub eg ida 
unui Centru Naţ iona l a l Cinem atogr afi ei. 

La această con clu zie s- a a ju ns şi în 
cadrul întreve der ii cu domnul prim ministru. 
Red.: Ce a ţ i mai discuta t cu primul mi
nist ru? 

Florin Mihăilescu : Tre i au fost liniil e de 
forţă ale propunerilo r noas tr e l 

- autonom ia cinematografi ei, cu în 
( con lin ullfe în pag. 2) 
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Ne scrte FEDERICO FELLINI 
Născută de Crăciun, pusă în pagină de An ul Nou şi ieşită din t ipar cu primul 

ei număr în Vinerea comemorării ma rtiril or je r tf iţi întru libe r tate şi credinţă, revis ta 
noastră a re extraordinar a şan să de a porni la drum sub sem nu l febri l al rein stală r i i 
libertăţii de expresie ş i de op inie, al reinstaurăr i i demnităţii cu ltu rale, al rede schide rii 
dialo gu lui cu lume a. Ceea ce cu o l ună în urmă tinea de domeniul fantez iei, se împlineşte 
astăzi firesc. Şi pen t ru că It a lia s-a aflat din prim ele zile alăt u ri de revol uţia română , 
am te lefonat la Rom a rug îndu-i pe FEDERICO FELLI NI ş i pe G IOVANI GRAZZIN I 
(Preşed intele Sindica tul ui Criticilor Cinematograf ici It a lieni , aut or în 1953 a I une i 
te ze de licenţă desp re Tudor Arghezi) să ad reseze un sa lut inaugura l rev is tei „FI LM". 
Răspunsul lor l-am pri mit prin poştă, după num ai tr ei zile ! Iată -l', în exclu sivi tat e. 

MANUELA CERN AT 

Răspund cu plăcere invitaţiei de a vă adresa un salut, inaugural , dimpreună cu 
urările mele, pentru că ceea ce s-a petrecut şi se petrece în ţara voastră ne reaminteşte 
nouă, italienilor, de clipe intens trăite ale propriei noastre istorii. Noua atmosferă respirată 
astăzi în Estul Europei este o atmosferă regeneratoare, ce pare să dea ch ip, aidoma unui 
scul ptor , cuvintelor „viaţă" şi „libertate", descătuşînd totodată exploziv energiile crea
toare, pînă acum înăbuşite şi ucise. 

Ceea ce dore sc eu din inimă cinematografului românesc este să aibă parte de acelaşi 
euforic moment de ebuliţie a ideilor, propriu cinemato g rafului nostru după prăbuşirea 
dictat urii mussoliniene şi care şi-a luat numele de neorealism. Aidoma tuturor celorlalte 
arte, cinematograful se hrăneşte în primul rînd cu libertate şi fantezie, tensiuni pe care 
nici un regim autoritar nu va izbuti vreodată să le anuleze. Şi chir dacă s-ar iluziona că a 
reuşit să o facă, ele s-ar reî ntrupa miraculos , în virtutea aceleaşi magii prin care prind 
formă şi viaţă imaginile pe ecran . 

FEDERICO FELLINI 

Auzim deseori spunîndu-se că epoca noastră e caracterizată de egoism : ne. gîndim la 
noi înşine de parcă am fi buricul universului şi ne închidem în·casă trăgînd uşa după noi în 
timp ce, afară, lumea- se duce de rîpă. Ceea ce s -a petrecut în România desminte ferm 
cinismul unei atari afirmaţii. Privind ecranul TV, cu răsuflarea tăiată şi cu un nod în gît , 
milioane de fiinţe din cele mai diverse ţări s-au simţit implicate în acea dramă exaltantă, 
au trepidat pentru soarta României şi a valorilor pe care ea le redescoperă acum. E&te 
emoţionant şi semnificativ că atîtea popoare s-au simţit alături de poporul român. Această 
solidaritate, într-unul din cele mai dificile momente ale istori ei lui, îi va purta cu siguranţă 
noroc, restabilind un discurs de civilitate şi cultură, prea îndelung întrerupt. Personal ţin 
să adresez prietenilor români într eag a mea afecţiune şi urările mele de bine. Două sînt 
imag inile pe care le păstrez în suflet de cînd am fost la Bucureşti : aceea a unui platou de 
filmare unde am fost întimpinat sărbătoreşte pentru că aduceam mesajul Romei, marea 
noastră patrie comună, şi aceea a unui grup de adolescenţi alături de care m-am recules 
în tăcere la mormîntul lui Tudor Arghezi, din curtea case i de la Mărţişor. 

Sînt nespus de fericit să ştiu că .ţtunci cînd mă voi reîntoarce la Bucureşti, voi putea 
să mă plimb pe străzi neescortat de „îngeri păzitori" şi că împrejurul meu voi vedea 
oameni cu chipuri surîzătoare , deschise spre viitor. 

GIOVANNI GRAZZINI 



FILM 2 
treaga ei structură, a.ceasta .fiind premi~a 
esenţială pentru a obţine o .cmer:iatograf1e 
Română Liberă, cum o numim noi la modul 
ideal; 

- politica cu!tu ra l~ a c!n~m~tow~fiei 
să fie coordonata de cineaşti ş1 sa a1ba la 
bază criteriul . valorii artistice şi al adevă
rului. Asupra acestui ultim punct, domnul 
prim ministru a insistat în ~od deos~bit, 
dorind să se detalieze modul tn care cme
aştii vor putea controla producţia ci~e
matografică, pîrghiile folosite pentru atin
gerea acestui deziderat ; 

- transformarea ACIN în Uniune de 
creaţie, cu tot ceea ce decurge din acest 
nou statut. Pînă acum cineaştii au fost 
cei mai vitregiţi, cei mai săraci. Am primit 
asigurări că cinematografia V v~ fi s~rij init~ 
cu bunuri materiale, dotan sociale şt, 
lucru extrem de important, cu un fond 
financiar şi valutar. 

Red. : Care va fi rolul Uniunii în noua 
schemă de funcţionare a cinematografiei ? 

Dan Piţa: Va fi inima şi creierul cin~
matografiei. Va a~ig~ra resp~~tar~a cri
teriului competenţei ş1 al valorn, prm pro
fesioniştii pe care îi va recomanda, în urma 

- ,,REVOLUŢIILE, CHIAR ŞI LA 
SCARA INSTITUTULUI NOSTRU, NU 
SE FAC CU JUMĂTĂŢI DE MĂSURĂ" 

- ,,SĂ FIM UNIŢI, ŞI SA ŞTIM EXACT 
CEEA CE VREM ! " 

în primul număr al revistei noastre am 
publicat Declaraţia-Program a Comite
tului Provizoriu al Cineaştilor. Ultimul, 
dar nu cel din urmă aliniat al Declaraţiei
Program, se . referă .la „Reorganizarea 
învăţărnîni.uiui cinematografic pe criteriul 
competenţei şi al meritului profesional". 
în acest sens, oferim studenţilor de la 
IATC posibilitatea _ de a se exprima şi 
prin intermediul revistei noastre. 

Stude,rţii ne-au . pus la dispoziţie, spre 
publicare, următoarele materiale : ,,Sta
tutul Uniunii Studenţilor din IATC", lista 
cu profesorii care nu au primit votul de 
încredere al studenţilor pentru a mai 
rărnîne în corpul profesoral, lista propu
nerilor pentru noii colaboratori ai IATC. 

Fotografiile din acest număr au fost 
surprinse în 16 ianuarie , - una . din zilele 
de „grevă'' ale studenţilor. în legătµră cu_ 
greva, le-a m adresat două întrebări: 
I. Care sînt principalele voastre reven
dicări? 
2. Ce sprijin aşteptaţi din exterior, şi cum 
vă sprijiniţi pe voi înşivă, în ideea de a 
avea o şcoală de teatru şi de film aşa 
cum o doriţi ? 

lată rezumate -- din lipsă de spaţiu, 
nu din cauza cenzurii 1 · citevq răs-
punsuri: 
ALINA TEODOR ESCU 
(Regie film, anul IV) : 
l. Singurul răspuns este că dorim un cu 
totul alt In stitut, din toate punctele de 
vedere. Mă refer, în primul rînd , la ceea 
ce înseamnă predare, comuniune între 
studenţi şi profesori (care ar trebu i să 
fie cu totul alta decît la institutele cu 
profil neartistic), şi nu mai puţin ia comu
niunea într e studenţi-COLEGI. 
2. Ceea ce dorim, depinde în primul rînd 
de noi şi mai puţin de altii. 
ADRIANA MOCA .(Actoric , anu! !V): 
1. Votul de încredere sau de neîncredere, 
pe care l-arn dat ele curîn<l profesorilor, 
a existat în noi mult înainte de momentul 
Revoluţiei. Din fericire şi din nefericire 
pentru cei de dinaintea noastră , sîntem 
singurn generaţie car 0 l ::i verba lizat 
oficial. A~teptăm de ia proiesorii noştti, 
cei care vor rămîne şi cei care vor veni, un 
dialog liber, în- centrul căruia să iie con
ştiinţa artistică ... 
2. Am făcut un apel, atît cît ne-am priceput, 
la toţi acei oameni care au dovedit în 
timp atît probitat e moral ă cît şi compe
tenţă profesională. Îi aşteptăm pt> toţi acei 
care, încorsetaţi de ,,indicatiile " vechiului 
regim, nu s-au. putut expr ima şi nu ni 
s-au putut a lătura, conform credinţei lor. 
încercăm să ne revitalizăm luciditatea; 
bunul simţ şi imaginaţia. 
SORIN DRAGO! (Imagine, anulV) 
I. Să se procedeze la o curăţenie morală 
şi să se promove ze competenţa pedagogică 
şi profesională. Pedagogică în primul rînd, 
pentru că arta se face cu suflet Abia 
d11pă aceasta, să restructurăm complet 
sistemul de învăţămînt artistic. 
2. Sprijinul principal trebuie să vin ă din
lăuntrul nostru. Este greu, pentru că pînă 
acum n-am prea ştiut să fim prieteni în 
adevăratLtl înţeles al cuvîntului. Sprijinul 
din afară va veni , sîn tem s iguri, de la stu
denţii celorlalte institute de profil artistic 
şi de la personalităţile autentice ale culturii. 
DELIA NASTASE (Regie film, anul III) 

unor consultări democratice cu obştea, prin 
asistenţa de specialitate oferită forurilor 
în drept. Menţionăm că toate funcţiile de 
conducere se vor exercita pe perioad e de 
timp limitate. Uniunea va cuprinde toţi 
factorii de creaţie din domeniul cine
matografiei - regizori, scenarişti, opera
tori, scenografi , ingineri de sunet, compo
zitori, monteuri , critici de cinema etc., . şi va 
colabora îndeaproape cu viitoarea Federaţie 
a Sindicatelor lucrătorilor din cinemato-

. grafie. 
Alexandru Tatos: Vreau să reamintesc 

punctul principal al controlului exercitat de · 
cineaşti. Primul ministru a fost de acord 
ca preşedintele Centrului Naţional al Cine
matografiei să fie numit la propunerea 
Uniunii, cu asentimentul guvernului din 
care va face, dealtfel, parte. Toate posturile 
de conducere se vor atribui pe o durată 
de 3 ani, mandatul putînd fi reînnoit încă 
o legislatură. 

Red.: Numai că, dacă preşedintele Cen
trului Naţional al Cinematografiei va face 
parte din guvern, în statele democratice, 
se întîmplă uneori, ca guvernul să cadă ... 

Florin Mihăilescu: Riscurile democraţiei! 

I. Lista este extrem de mare, dar ceea ce 
e foarte important acum, şi pentru asta 
sîntem aici, este că primul lucru trebui~ 
să fie schimbarea corpului profesoral. · 
Există un număr de profesori care au primit 
vot de neîncr edere. Există şi o listă a profe
sorilor pe care îi dorim, listă' care rămîne 
deschisă. Pentru ca lucrurile să se poată 
înfăptui, trebuie să fim uniţi cu toţii, avînd 
sprijinul domnului profesor Constantin 
Pivniceru , pe care-l dorim ca rector pentru 
această perioadă, în ideea de a fi rezolvate 
problemele acuţe ale componenţei corpului 
profesoral de .r-inem;;ik,rgrnfie. Studenţii 
de la teatru şi-au rezolvat, în parte, aceste 
probleme. în spirit de solidaritate, ei sînt 
alături de noi, cei de la regie şi imagine, 
şi nu se vor prezenta la cursuri atîta 
vreme cît nu se vor rezolva şi problemele 
noastre. 

Există propuneri în sensul reînfiinţării 
unor secţii care s-au desfiinţat de mulţi 
ani (Teatrologie-Filmologie). 

Se propune, de asemenea, înfiinţarea 
unui curs de semiologie, aplicat la speci
ficul nostru. 

Avem nevoie de o autentică utilare a 
Institutului cu tot ce este normal. Sperăm 
în finalizarea grabnică a construirii pla
toului de filmare (acţiune începută acum 
4 ani). Dorim o altă consistenţă a fondu
rilor repartizate IATC-u I ui, precum şi 
posibilitatea de a participa la manifestări 
studenţeşti din . ţară şi de peste hotare, o 
documentare „la zi" în toate privinţele, 
inclusiv în alte domenii artistice. în măsura 
în care filmele noastre sau spectacolele 
de teatru pot interesa publicul, aducînd 
beneficii materiale, acestea să se constituie 
într-un fond al Institu tulu i, care să poată 
susţine debutul studenţilor respectivi.. 
Ne gîndim şi la reluarea editării unor 
buletine de informare a Institutului, care să 
cuprindă opinii ale studenţilor, caiete de 
regie, scenarii, studii, eseuri, şi alte mate
riale specifice profilului nostru. O pro
blemă foarte gravă este faptul că 80% din 
studenţi sînt obligaţi să urmeze cursurile 
la seral. 
2. Convingerea noastră cea mai. mare este 
că sprijinul trebuie să vină din noi. Sperăm 
şi în înţe l egerea celor propuşi pentru a 
veni în cadrul corpului profesoral , aju
îndu-ne astfel să reîncepem şcoala. 
IONUŢ TEIANU (imagine, anul V) : 
l. După reorganizarea corpului profesoral, 
se impune desfiinţarea oricărui fel de cen
zură (la aprobarea scenariilor, la realiza
rea unor experimente, etc.) şi schimbarea 
actualului sistem de învăţămînt. Eventual, 
să se renunţe ia procedeul ca un profesor 
să conducă o clasă în toţi anii de studiu şi să 
se lucreze sub formă de „ateliere" de creaţie. 
2. Aşteptăm sprijin din partea profesorilor 
în care avem încredere, contăm pe spriji
nul ACIN-ului şi ATM-ului, al Ministeru
lui învăţămîntului şi a Ministerului Cultur ii. 
ION-ARDEAL IEREMIA 
(Regie teatru, anul II) : 
l. Ccimpletînd-o pe Delia Năstase, voi de
talia în privinţa particularităţilor şi speci
ficului, ce se urmăreşte din perspecti va cate 
drei de regie teatru, o catedră care a avut 
doar un singur vot de blam. Problema nu 
este deloc uşoară , cu toate că „vînătoarea 
de vrăjitoare" (termen oarecum impropriu) 
s-a desfăşurat fără incidente major e. Iată 
de ce: această catedră, care acum două 
decenii, spiritual vorbind, a ridicat ştacheta 
nivelului artistic al întregului Institut, a 
fost trept at îngrădită, decapitată ajungînd 
în ultima vreme „femeia de serviciu" a 
IATC-ului. Probleme majore privesc revita
lizarea, reconceperea programului de in
struire , în aşa fel încît să se revină la cota 
vechiului prestigiu. Această muncă seamă-

într-un asemene a caz, noul guvern va 
trebui să propună un alt preşedinte, ales 
tot dintre ·cineaşti. · · 

Stere Gulea: în discuţia de la primul 
ministru s-a stabilit că Uniunea nici .nu 

. controlează, nici . nu irripune. Ea ·asigură 
asistenţă de specialitate prin oameµi com
petenţi. Noi nu urITiârim scopuri mercantile. 
Să fim bine înţeleşţ. Nu acesta este ţelul 
Comitetului nostru . provizoriu. UnjcuJ 
nostru scop este .. :acela de a·• asiguţa 
valoarea şi compet~rtţa; , pentru · că . prtfa 
a fost lăsată·.· cinematografia ·pe . mîna · 
„specialiştilor" impr-ovizaţi peste noapte şi'.a 
birocraţilor. . · . , 

Reţ],. : Sintetizînd, care ar fi esenţa pro-.. 
punerilor dumneavoastră ? 

Stere Gulea: întronarea principiului 
valorii şi al adevărului în devenirea şi 
revenirea la o producţie normală de filme, 
după ce, în deceniile de confiscare a 
cinematografiei, au ieşit atîtea rebuturi 
poluate de propagandă, atîtea produse fără 
utilitate. 

Reâ. : După cum probabil aţi auzit, sînteţi 
acuzaţi că, în numele acestui criteriu al 

nă cu o ... operaţie pe creier. E un alt fel de 
abordare a problemei decît felul în care. 
colegii de la „film" î-ncearcă să-şi transfor
me catedra. Noi sîntem solidari cu ei, pentru 
că nici o revoi uţie, chiar şi la scara Institu 
tului nostru, nu operează cu jumătăţi de 
măsură. 
2. Lupta e numai cu noi, e o încercare de 
a sări peste propria umbră, de a ne auto
depăşi. E foarte greu şi pentru noi şi pentru · 
profesori, mai ales. Dintr-un punct de ve
dere, cel puţin, noi cei de la teatru, existăm 
SfLVIU GEAMĂNU (Actorie, anul II) 
I. Valori reale nu pot exis ta decît în preaj
ma valorilor reale, Clasa din care fac parte 
a primit un dar nesperat : venirea la Cate
dră a Doamnei Olga -Tudorache. 
în altă ordine de idei, dorim deschiderea 
porţilor filmului pentru mai mulţi studenţi 
de la actorie, o conlucrare benefică între 

· noi şi cinematografie. Ne bucurăm de.iniţia
tiva Domnului Mircea Diaconu de a veni 

. în Institut ca profesor de actorie de film. 
2. Simţim nevoia, din punct de vedere spiri
tual, de a fi în mijlocul unor personalităţi 
culturale realmente prezente. 
DANUŢ BADEA ALEXANDRU 
(Imagine, anul V) 
1. Răspunsul meu va fi oarecum . indirect. 
Aş fi vrut din tot sufletul să fac Insti
tutul la curs de zi, avîndu-1 ca profesor 
pe Vlad Păunescu. Meseria aceasta se poate 
învăţa numai în preajma unor personalităţi. 
Aş fi vrut ca şcoala să fie un moment 
al experimentului. Odată intraţi în studiou
rile profesioniste, spaţiul destinat acestor 
experimente devine ext rem de limitat. Ab
solvi rea Institutului trebuia să însemne un 
mare bagaj de experienţă, posibil de aplicat 
mai tîrziu . în şcoală, trebuia să facem mult 
mai multe filme, astfel încît talentul nostru, 
în măsura în care există, să fie alimentat de 
o cantitate cît mai mare de peliculă filmată 
de noi. Ar fi trebuit să se acorde aten
ţie şi însuşirii tehnicii video. Multe lucruri 
lega te de tehnica cinematografică nu le 
ştim decît din reviste străine. Ni s-a impus 
o ştachetă situată prea jos ... 
2. ACIN -ul este cel care ne susţine, în 
acest moment , cel mai mult. Există oameni 
din lumea filmului care ar putea să fie 
alături de noi, dacă vor fi incluşi în corpul 
profesoral. De la ei aşteptăm cel mai mult. 
Aş vrea să fac şi o remarcă strict perso
nală : entuziasmul cu care am început 
acestă şcoală a fost măcinat pe parcurs, şi 
am ajuns în anul V să trăi.esc o confuzie 
profundă, determinată de sistemul de învă
ţămînt în ca re am fost „înregimentat". 
Vreau să mulţumesc din suflet revistei 
FILM pentru pos ibilit atea de exprimare, 
în sfîrşit, liberă , chiar dacă acest lucru 
se petrec e într-un context tensionat, într-o 
perioadă confuză, cu numeroase întrebări 
şi prea puţine răspunsuri imediate. 
MANUELA HARABOR (Actorie, anul III) 
I. Ceea ce dorim în primul rînd este renaş
terea principiului artei adevărate şi a gîn
dirii libere. 
2. Sprijinul, dacă nu există în noi, degeaba 
îl aşteptăm din altă parte. Să fim uniţi şi 
să ştim exact ceea ce vrem ! 

STATUTUL 

Anchetă realizată de 

Sorin Ilieşiu 

UNIUNII STUDENŢILOR DIN 1.A.T.C. 

1. Nucleul de bază al acestei organi
zaţi i este constituit de studenţii lntitu
tul ui de Artă Teatrală şi Cinematografică 
I.L. Caragiale. 

valorii, urmăriţi, ca s~,:folosi_m o expresie , .Stere Gulea: Depinzîn d d~. guvern, 1'.li 
vulgară, dar care aparţin~ · adyersaril~r. ' eşti tpta J indepen~ent. O ~?ht1~ă de or?~~ 
dv., să „puneţi mîna pe putere". < . cultural trebuie să existe, 1ri once cond1ţ11 . 

Stere Gulea: Da, am )t uzJt : astfel .de . . Alexandru Talos: Autonomia va fi asigu
comentarii, care par ~~~,- f(( nfa~. degra,bă ::~ată de Comitetul Naţional al Cinematogra
reflexul unei anumite -sp_şţme'.-,J;:1ţă de, ter- .:, fiei, menit să coor-doneze mişcarea cine
~enul de valoare. N1;1 ~~~u11pe~ :faptulsă :: matografică, nu nţapărat .să 5' ti sub()r~~
m s-a propus, unora dintre no1; sa ·eon ducem neze, căci fiecare unita .te ( ş1 ma gmdesc ·a1c1, 
case de filme, invocîndµ :~se ,,gtt·,tif moral _ şţ . • fo afara caselor de filme; la reviste, arhive , 
profevsio~al pe care-l pi:e~ey.tămt~m ~cţţp.:-;: u,nităţi de Pt:?du~ţie şi difuzare) îşi va 
tat sa raspundem acestul ,,-cl,P~l,:.-dhar 1mpo0. ·: avea autonomia ei. . -. 
t(iv~ V?iI?,ţd :?,Pa~,trţ, ,cş~fi, :'.$~i~t. este :~ :. ·, : Dan Piţa : Noi am lansat în 2~ decembde! 
a_ t~ ~.n~;~~n,~,-t~JI:-:_<>J!J:nctle., ,a},!Jmţustra:t~va ·•··, la _ constituire, un program, ş1 de atunci 
-vi.ne ~.~11otr,1ya-. _1nfer,ş~!~r. .. t~,le. de ar.tist, ., . n7am făcut decît să urmărim acest program, 
at4 .~f 1 >:9!1:~.,J~ · c9.rţ~\~e~1!,, ~Şf'. ţeva_. . Dar ·· punctele I ui. Să ne amintim cum era atunci 
e~pe,rţe)J:t:a~u.n<>t .Ctqţip:c;tt_qgrafp ,vecme .. ~ organizată cinematografia : sufocată de o 
P?lon~ză say ungară - a ar~tat că _pîn! cenzură totală , venită de sus, de la ministe{ 
cmd cmeaştn nu s-au ai:igre_nat m ".mo~1rea în timp ce restul tempartimentelor 
unor asem~nea st~d1oun, med1ocnt~tea (Româniafilm, Casele de filme etc.) consti-
n-a p~tut ft stopata. Ceea V ce este sigur tuiau şi ele verigi ale aceleiaşi cenzuri. _ 
este ~a. un om c~re se buvcura d~ un anum~ Iată ce mamut avem de demolat pentru a 
prestigiu ca artist va cauta sa-1 apere ş1 reinstaura valoarea şi adevărul în artă . 
în calitatea de conducător. Omul sfinţeşte v· . D V V .1 . s v ui·ta~m ni·c1· locul... ivi ragan . ~si_ e . ~ nu . . 

Red. : Cum vor reuşi cineaştii, în mod 
concret, să sfinţească locul ? Doriţi să 
deveniţi independenţi ? 

2. Organizaţia noastră studenţească 
reclamă autonomia universitară ca moda
litate practică de realizare a democraţiei 
în cadrul Institutului nostru. 

3. Organizaţia noastră îşi proclamă 
dreptul de a prezenta doleanţele sale 
referitoare la calitatea cursurilor şi la 
competenţa profesională pedagogică · :şi 
la calitatea morală a profesorilor care 
preda4 în LA.T.C. avînd posibilitatea de 
a cere înlocuirea _ unor' profesori. 

· 4 . Or-ganizaţia noastră urmăreşte depo
litizarea activităţ;l. diAnvăţărnînt. 

5 . . Organizaţia noastră -cere participarea 
cu drepturi egale a studenţilor la discu
ţiile şi luarea de hotărîri în toate problemele 
care privesc desfăşurarea procesului de 
învăţămînt, organizarea administrativă, 
condiţiile de viaţă liberă ale studenţilor. 

6. în spiritul declaraţiei de constituire 
a organizaţiei noastre CENZURA de orice 
fel încetează să mai exiate în institutul 
nostru, fiecare student avînd libertatea 
opţiunii sale artistice exprimată îp examene 
de măiestrie în cadrul programei analitice ; 
ideea de experiment fiind consubstanţială 
învăţămîntului artistic. 

7. Cerem reaşezarea în termenii eficienţei 
economice reale a întregii activităţi a Insti
tutului nostru . 

8. Filmele, spectacolele de orice fel, 
materialele vizuale, programele artistice, 
materialul publicitar , ca şi orice altă acti
vitate în urma căreia rezultă un produs 
artistic să poată fi vîndute, beneficiul astfel 
obţinut urmînd să fie folosit, alături de 
subvenţii substanţiale din par tea sta
tului, ia realizarea un ui fond material care 
să fie întrebuinţat la rîndul lui pentru 
finanţarea relizărilor artistice independente 
ale tinerilor debutanţi. 

9. Orice hotărîre în cadrul organizaţiei 
noastre poate fi luată doar pe baza princi
piului democrat \c al majorităţii (jumătate 
plus unu) avînd dre~tul de a hotărî în 
numele ei. Hotărîrile privind activitatea 
strictă a unei secţii care nu i nfluenţează 
bunul mers al întregului Institut, pot fi 
supuse ia vot de către membrii secţiei 
respecti ve. 

l O. în cazul în care o grupă îşi reven~ 
dică unele doleanţe (care nu sînt rezolvate 

cenzura economica, impusa de econom1ştt, 
atunci cînd era vorba de aparate, recuzită , 
de cel mai mic gest la filmare. 

(conttnuare ·1n pag. 3) 

în decurs de o săptămînă), toţi membr ii 
uniunii au datoria să sprij ine ace l prot est. 

11. în acest stadiu, organizaţia va avea 
un secretariat compus din 10 (zece) membri 
reprezentînd fiecare secţie din Institu tul 
nostru , urmînd ca în viitor pe măsura 
înfiinţării sau reînfiinţării altor secţii, cît 
şi în cazul cînd numărul membrilor va 
creşte, structura actualului secreta riat să 
fie modificată. Funcţiile acestui secre
tariat , a cărui componenţă se supu ne la 
vot semestrial, sînt de natură pur organi
zatorică. 

12. Organizaţia noastră îşi propune o 
colaborare intern aţională cu institute le 
de învăţămînt artistic din lume, urmărind 
schimbul liber de idei şi experienţă între 
studenţi, spre folosu l reciproc. 

13. Organizaţia . noastră susţine ideea 
continuităţii activit ăţii artis t ice, atît în 
timpul studiilor cît şi după absolvirea lor, 
urmărind necesitatea creeării unei uniuni 
spirituale şi a unei baze materia le comune 
care să faciliteze actul de creaţie artistică 
la nivel naţional şi internaţiona l. 

14. Din această organizaţie pot face 
parte studenţii de la toate secţiile Inst i
tutului, cît ş i absolvenţi I.A.T.C. {neincluşi 
într-o altă organizaţie). 

15. Statutul prezentei organizaţii poate 
fi supus oricărei modificări propuse de 
membri care pot îmbunătăţi activitatea 
noastră. 

LISTA cu profesorii care NU au primit 
votul de încredere al studenţilor, pentru 
a mai rămîne în corpul profesoral : 

Mircea Drăgan, Gh. Vitanadi s, Costache 
Ciubotaru, Geo Saizescu, Alecu Croitoru, 
Mirc~a Mureşan, Dan Dădîrlat, Ioan Stan
ciu, Cornel Diaconu, P antelie Ţuţuleasa, 
Mihai Dimitr iu, Sorin Stanciu, Radu Aneste 
Petresc u, Mihai Banda c, Traian Niţescu, 
Ioan Popa, Adriana Popovici , Ştefan Vel
niciuc, Sergiu Pop, Sandina Pop, Mircea 
Constantinescu, Cici Cara man, Mihail 
Marta, Anca Florea, Ileana Cîrstea . 

LISTA propunerilor pentru noii colaboratori 
ai I ATC ( această listă are un caracter 
orientativ şi rămîne deschisă) : 

I. Catedra de REGIE: Micea Dan eliuc, 
Stere Gulea, Alexandru Ta tos, Constantin 
Vaeni, Manole Marcus , Dan Piţa , Ovidiu 
Bose Paştina, Lauren ţiu Damian, ......... . 
Credem că o parte din următorii regizori 
vor accepta invitaţia .noastră : Radu Pen 
ciulescu, Nicolae Opriţescu , Iosif Demian, 
Dav id Esr ig, Andr ei Şerban, Lucian Pin-
til ie, Liviu Ciulei, ........ ... . 
li. Catedra de IMAGINE: Călin Ghibu, 

Vivi Drăgan Vas ile, Doru Mitran, Vlad 
Păune.seu, Florin Mihăi lescu, Sor in Ilieşiu, 
Nicolae Mărgirieanu, Nicolae Girard i, Otto 
Urbansch i, Mircea Bunescu, Doru Seg a], .... 
III. Catedra de ACTORIE: George Con
stant in, Mircea Diaconu, Victor Rebengiu c, 
Ir ina Petr escu, Ion Ca ramit ru, Marc el 
Iureş, ........ . 
IV. Catedra de TEORIE: Victor Ernest 
Maşek, Ovidiu Drîmbă, And rei Pleşu, 
Virg il Luscov, Răzvan Teodorescu, Mihaela 
Tonitza, Georg e Banu, Radu Boruze scu, ... 
Vă rugăm să aveţi în vedere noi formu le 

de angajare pentru viitori i colaboratori, 
în funcţie de noua structu ră necesa ră 
IATC-uiui. 



·' 

( continuare din pag. 2) 

Dan Piţa : Dulea impunea pînă şi distri
buţia şi temele muzicale din filme. 

Red. : 1n structura propusă acum, cine 
are drept de decizie, în sens economic? 

Stere Gulea: Centrul Naţional al Cine
matografiei este cel ce distribuie banii, iar 
Casa de filme şi-i gospodăreşte ... 

Dan Piţa: Dacă punem pe picioare cinci 
Case de Filme, fiecare avînd în fruntea 
lor creatori ţapabili, se pot face cam 30 de 
filme într-un an, ceea ce înseamnă că vor 
avea de lucru toate compartimentele pro
ducţiei ......:. muncitorii, . inginerii, cadrele 
medii - şi încă ne vor mai trebui oameni 
să completăm schemele, căci în urma coma 
primărilor succesive , la Buftea parcă ar fi 
trecut un taifun. Din 1982 pînă azi au fost 
daţi afară, sub diverse motive, circa cinci 
sute de oameni. Alţii au plecat de bună 
voie, din cauza condiţiilor precare... S-~ 
ajuns ca un electrici _an să fie nevoit să facă 
1aţă la 5-6 echipe de filmare. Şi nu doar 
8 ore pe zi, ci şi multe ore suplimentare, 
neremunerate. 

Red . : Cum garantaţi drepturile acestor 
oameni? 

Dan Piţa: Vor fi filme multe, ia-r nor
marea activităţii acestor salariaţi va fi 
şi ea făcută pe alte principii. 

Viui Drăgan Vasile: Oamenii aceştia 
erau deosebit de prost plătiţi, mai ales 
comparativ cu cei de pe şantiere, din fabrici. 
Mulţi nu mai suportau şi se refugiau 
acolo. S-a ajuns ca în cinematografie să 
rămînă doar cei rea lmente pasionaţi. Pe 
acest nucleu se vor constitui echipele ... 

Ster e Gulea: Cinematograful este !;,i o 
industrie producătoare de unicate artis
tice ; cu acest argument se pare că domnul 
Petr e Roman a avut revelaţia muncii 
noastre. Deci , tot acest per sonal I ucrează 
într-o industrie producătoare de unicate 
şi va tr ebui să se bucur e de condiţii cores
punzătoare muncii pe care o face. 

Dan . Piţa : Deci va fi elaborată o legis
laţie specifică cinematograf iei. 

St ere Gulea: ... care să repare nedrep 
tăţile, condiţ'iile proa ste de lucru - diur 
nele mizerabile, orel e suplimentare neplă
tite , şi în ultimă in stanţă să stăvilească 
bejenia cadrelor. La oamenii aceştia ne 
gîndim în primul rînd şi nu la birocraţii 
cu mapa. Şi totuş i, curios es te că tocmai 
aceşti oameni la care ne gîndim vin să ne 
reproşeze că vrem „să punem mîna pe 
putere "... Ce să facem noi cu această 
put ere? ,.Puterea"noastră sînt filmele 
pe care le semnăm. 

Al exan dru Tatos: Aparatul birocratic 
scotea regulamente , hotărîri, · pe care 
dacă le respectai nu mai făceai nici un film ... 
Stete Gulea : Era un aparat de represiune, 
de · fapt cinematografia era împînzită de 
oameni inutil i. care nu erau bu ni în alte 
•, .. "'tHi şi veneau aici ca pe un pămînt al 
' · 3 · ~f maj?ritate se ştie din ~.e 
,,-- ·" ·~···· . ~~.,.-weneau aces te „cadre . 

Al exandru .Talos: A sosit momentul 
ca, acum; cinematografia să fie condusă 
de cei care o fac. 

Red. : Casele de Filme vor să ştie care 
este atitudinea Comitetului Provizoriu al 
Cineaştilor . faţă de actuala lor compo 
nenţă? 
Ster~ Gulea: Comitetul nostru Pro
vizoriu nu are căderea să se ocupe de aşa 
ceva. Nu -avem dr eptul să ne ocupăm de 
probleme .de cadre, deoarece analiza pro 
fesiottală a . salariaţilor nu intră în preo
cupările noastre, nu este de competenţa 
noastră. Pe noi ne-a inter esat să facem 
propuneri de reorg anizare, propuneri de 
principiu; Nu ne-am ocupat de per sonalul 
Caselor de Filme şi nici de acela care 
deserveşte în mom entul de faţă întreaga 
structură a cinematografiei. 

Red . : După constituirea Comitetului 
Pro-vizoriu, s-au auzit voci întrebînd de 
ce nu au . fost cooptaţi şi cineaşti tineri ? 
. Vivi Drăgan Vasile: Pentru că . în 
momentul constituirii noastre ei nu er.au 
încă membrii Asociatiei Cineaştilor. între 
timp au fost primiţi, şi deci la proximele 
alegeri vor face parte cu siguranţă din 
viitoarele organisme de conducere ale 
Uniunii. 

Red. : Au existat de asemenea obiecţii 
faţă de componenţa Comitetului Provi
zoriu, în sensul că nu toate secţiile sînt 
rep.rezentat e;' • .· . 

Dan. Piţa : în ceasurile fierbinţi din 
zilele imediat următoare Revoluţiei, la 
convocarea Consiliului ACIN, convocare 
pe care noi am făcut-o, nu au putut fi 
de faţă din diferite motive, toţi colegii. De 
fapf Comitetul . Provizoriu s-a alcătuit 
cam după aceleaşi criterii ca şi Frontul de 
Salvare Naţională, şi în primul rînd cu 
cei care se aflau de faţă . 

Red. : Cum aţi ţinut legătura cu secţiile? 
Stere Gulea: Ne-am străduit să nu ne 

izolăm . S-au creat comisii pentru toate 
secţiile, s-au convocat adună ri extraor
dinare ale tuturor secţiilor ca re şi-au reales 
birouri provizorii sau definitive, de la caz 
la caz. în pre a labil, s -a discutat cu sec re
tarii secţilor ş i cu vechile birouri cărora 
li s -a transmis un program comun de dis
cuţiL Fiecare secţie în part e şi -a elabor at 
Statutul. Am căutat să existe o coordonare 
a activităţilor pentru ca toate problemele 
să fie disc utate de către toţi cineaştii, să 
se ia act de ele, să se facă sugest ii. Intenţia 
a fost ca propunerile să vină din secţii , şi 
nu de la noi. Nici o hotărîre importantă 
nu s-c:1 luat şi nu va fi luată fără ca ea să 
fie în prealabil validată de mase. 

V~;,,,i Drăgan Vasile: Trebuie spus însă că, 
în· general, propunerile venite din partea 
secţiilor au avut un caracter sindical. 
Secţiile au pornit de la detalii, pe cînd 
obiectivul principal al Comitetului Provi
zoriu a fost sta bilirea unei stru cturi de 
ansamblu, pe termen lung, a cinema 
togra fiei. 

Stere Gul~a: Uniunea nu va avea pre 
rogative prioritar sindicale, ci artistice şi 
cultura le. 

Vivi Drăgan Vasile: Dacă nu ne mişcam 
repede, dacă aşteptam să ne reunuim în 
plen, nu realizam nici pe sfert ~in tot ce 
s-af ăcut. Pe 24 dimineaţa . ne-am consti -

tuit, pe 24 la prînz am ajuns la Televiziune, 
ne-am reîntors la Centrala Româniafilm, 
am telefonat la Buftea şi de-a doua zi au 
început să se constituie cele 19 echipe de 
filmare, la început patru, pe urmă şase, 
opt, cu toţi cei dispuşi să lucreze. Dacă 
aşteptam reunirea plenului, nu se consti
tuiau nici pe 30 ianuarie. S-a lucrat efectiv 
contra cronometru. Din dorinţa de a fi cît 
mai eficienţi şi mai operativi s-a constituit 
nucleul nostru. Din ziua de 25 s-a început 
filmar ea. Am considerat că aceste filme 
ale Revoluţiei au prioritate absolută în 
producţia actuală a cinematografiei na
ţionale. 

Stere Gulea: Dacă aşteptam să se întru
nească plenul, nici revista Film nu ar fi 
apărut. 

Red. : Cum se va desfăşura în noul sistem 
difuzarea? 

Florin Mihăilescu : Difuzarea filmului 
face parte din polit~ca generală a cine
matografului, Dacă această politică o vor 
conduce cineaştii, va trebui ca şi difuzarea 
s-o determine tot ei. Ne aflăm pe un teren 
delicat - mai al~s că prima condiţie vâ fi 
aceea a stimulării filmului naţional. Va 
trebui ţinut un echilibru . între difuzarea 
filmului românesc şi străin, prin această 
pîrghie care este stabilirea numărului de 
copii şi îndreptarea lor spre locul potrivit. 
O operaţie delicată va fi şi orientarea gus
tului public, căci există - nu numai la noi , 
ci peste tot - o tendinţă de alunecare 
spre maxima rentabilitate economică . Nu 
trebuie acceptat prostul gust venit din 
afară, dar nici din interior. în acelaşi con
text, CN.C. va trebui să găsească un mod 
de a impune un monopol în industria de 
înregistrare magnetică. 

Dan Piţa: Comercializarea ,acestor 
casete trebuie să se facă tot în subordinea 
C.N.C.-ului. 

Stere Gulea: Cred că trebuie vorbit de 
o coordonare şi nu de o subordonare. 
Principiul coordonării este cel mai impor
tant. 

Uan Piţa: Trustul •Difuzării nu trebuie să 
neglijeze aspecte le economice , dar să nu 
le acorde p·rioritate în detrimentul politicii 
cu lturale. Va fi necesa r să fie promovate 
acele filme care formează ublicului o ade 
vărată cultură cinematografică . Acele filme 
la care marele publi c intră mai greu, tre
buiesc favorizate, susţinute, atent populari
zate. Acele filme care au şansă să se con
stituie într-un patrimoniu cultural trebuiesc 
apărate. 

Victor Rebeng iuc : La noi nu a existat 
reclamă de film_ Şi să nu se confunde 
reclama cu lansare a filmel or româneştL 

Dan Piţa : Trebuie să ne plasăm pe o 
poziţie de înţelegere cît ma i reală a feno
menului cultural mondial. Intenţia noastră 
este să se afirme cr iteriul v aiorii şi în 
politica de difuza re . 

Viui Drăgan Va,~~~~_: Ca pretutindeni în 
lume, şi puu::.:.:..: :-'.;,;.;.•-r-• tin.de s.ll prefere 
filmele comerciale. - ·1-_.că nu mai putem 
sch iml?a gusturile geu.t!ra ţiilor de 30- 40 
de ani , putem propune , în perspectivă , orga
nizarea de cursuri de iniţiere cinematogra
fică pentru clasele XI-XII, din programa 
cărora se vor scoate, după cum se ştie, 
unele materii parazitare. 

Dan Piţa: Există la nivelul tiner et ului 
o reală foame de ·artă filmică autentică. 
în toate oraşele din ţară, Bucureşti , Cluj, 
Timişoara, Braşov, I aşi, studenţii sînt 
ahtiaţi după fiJmele de autentică valoare, 
româneşti şi străine. 

Alexandru Tatos: în politica de difu zare 
a filmelor, independent de genul lor, s-a 
mers pînă acum pe un traseu stas, ori 
trebuie făcută o diferenţiere. La Paris , 
Fellini nu rulează în aceleaşi săli cu Rambo. 
E nevoie să înfiinţăm un circuit de săli 
speciali zate pentru filmul de artă. · · 

Dan Piţa : Să ne gîndim I~ reutil arelţ _ 
sălilor, la înfiinţarea de Complexe cu săli de 
diferite dimensiuni, nu orice film merge 
într-o sală cu mii de ·1ocuri. în Casa 
Poporului se p9t i_nstala opt cinelŢla.tografe, 

Victor Rebengi uc : într -o singură tncă-
pere de acolo încap opt ! . · . 

Stere Gulea: Peste tot în ţara nqastră 
criteriul competenţei va fi cel qu e va trebui 
întronat. Cine se teme de el se · elimină 
singur din cursă, criteri ul com_petenţei se 
refel'.ă la tot. Valoarea e suverană , . On;wl 
c~re munceşte, care produce, nu se teme. 

-Cel care nu produce se va teme. Funcţio~ 
narii, birocraţii se tem. · . .. 

Red . : Cum v.a funcţiona acest criteriu 
al valorii în cadru I structurilor ,propuse 
de voi? . -,. 

Stere Gulea: Dacă cineaştîi se vor ocupa 
de cinematografie, criteriul va lorii se va 
instala de la sine, de vre me ce persoanele 
competente vor avea puter e de decizie. 

Red. : Cu desfiinţarea oricărei forme de 
cenzură toată lumea e de acord, ne-a m 
izbit însă, de pifdă, în redacţia revistei 
Film de situaţii în ca re, în virtutea des 
fiinţării cenzur.ii, autori cărora le-am cerut 
să-şi scurteze sa u să-şi st ilizeze articolele, 
ne-au somat să nu clintim o virgul ă. 

St ere Gulea: Asta nu e cenzură, ci lipsă 
de profesionalism a auto rilor în cauză. 

Al exandru Tatos : Noi dorim desfiinţarea 
cenzur ii ca , b~rieră politică, nu ca barieră 
împotriva bîlbîielilor stilistice, a cacofo nii
lor, asta trebuie să fie de la sine înţeles. 
Abolirea cenzurii se va produc e ipso facto 
prin ap licar ea aceluiaşi principiu suveran 
a l competenţei. 

Stere Gulea : Să nu uităm că în cinema
tografie se ajunsese în unele cazuri la o 
deprofe sionalizare a regiei. De mult e ori 
nu doar temele, subiectele erau -stupide, ci 
şi modul de realizare se dovedea sub orice 
critică. Revenind la problema cenzurii. 
Nimeni nu va da un bun de difuzare. Case le 
de filme îşi vor vinde filmul Difuzării, asu 
mîndu-şi responsabilitatea lui de la 
încep ut pînă la sfîrşit. Nu vor mai exista 
comisii. 

Victor Reb engiuc: Doar proteste alegru
purilor de specta tori... 

Red. : în ce mod vedeţi cola borar ea cu 
actorii, care, cum se ştie, nu sînt în majori
tat ea lor, membri ACIN ? 

Victor Rebengiuc : Personal sînt fericit · 
că mă aflu în Comitetul ac.esta Provizoriu, 
provizoriu dar eficient, din care fac parte 
cineaştii pe care-i stimez cel mai mult 
din cinematografia română. Cu majoritatea 
dintre ei lucrasem, ne ştiam de la filmări. 
Pentru mine prezenţa lor în acest comitet 
a însemnat girul unei viitoare legislaturi 
de competenţă, sub care se va împlini 
destinul cinematografiei noastre. Noi, 
actorii, nu sîntem direct implicaţi, avem 
statutul de colaborator. Cu o uşoară mîh
nire am băgat de seamă că, în incad~scenţa 
căutărilor pentru crearea unei legislaţii 
fireşti, care să îngăduie şi să prot ejeze 
creaţia cinematografică, actorii au fost 
uitaţi. Apelurile mele timide şi minoritare 
i-au deconcertat pe moment şi n-aş putea 
spune că acum există o atitudine clară cu 
privire la poziţia actorului în viitorul peisaj 
al cinematografiei. Ni se spune : ,,şi voi tre
buie să faceţi parte din ACIN!" Dar de ce? 
Cum ? Cînd ? nu ni se spune. S-a discutat 
statutul de creator al scenografilor, al ingi
nerilor de sunet, al monteurilor, dar nu 
s-a gîndit nimeni la actori, dacă n-ar avea 
şi ei dreptul la statutul de creator. Nu 
e nevoie s-o spun eu , sînt destui cei care 
pot să aprecieze contribuţia creatoare a 
actorilor la succesul filmelor. 

Red.: Cum vedeţi soluţionarea acestei 
situaţii impreci se ? · 

Victor Rebengiuc: Nu şti..i . M-am cam 
speriat. M-am sfătuit cu ni~te colegi de-ai 
mei dacă nu cumva e cazul să ne organizăm 
o „asociaţiune" independentă care să ne 
apere interesele . N-am ajuns încă la o 
concluzie. Deocamdată ne sfătuim, căutăm 
parametrii de existenţă a unei asociaţii inde
pendente şi dacă-i găsim, despărprea de 
ACIN va fi dureroasă, dar necesară. Să 
sperăm totuşi ~ă. în cele din urmă, actorii 
îşi vor afla totuşi recunoaşterea contri
buţiei lor în cadrul ACIN-ului. Vor apa·re cu 
siguranţă şi trupe particulare, unde actorii 
nu vor sta nefolositi, primind doar salariu. 

Avînd în vedere că timpul care ne stă 
înainte ne îngăduie să întrevedem posibili
tatea unui statut de liber profesionist al 
actorului , va trebui să se creeze şi o aso
ciaţie (uniune) care să-i apere acestuia 
intere se le în teatru şi în cinematografie. 

Mi se pare bună structura proiectată de 
Comitetul Provizoriu al Cineaştilor. Sînt 
oameni tineri (toţi, cu excepţia mea !) , gîn
desc bine, în interesul cinematograf iei, nu 
al lor propriu, pentru a crea coordonatele 
unei activităţi de valoare. Şi cred că acţio
nează bine din toate punctele de vedere : 
şi democratic , şi civic, şi politic, şi socia l, 
şi uman. Iar dacă spuneţi că au fost voci 
care susţin că acest Comitet a devenit 
nepopular, e firesc. îndemnul la mun.că 
şi la selecţie pr in valoare nu e de natură 
să-ţi asigure popularitatea. 

Red. : Cum v-aţi preocupat de problema 
studenţilor de la I.A.T.C. ? . 

Stere Gulea: Am C-·rut Ministerului învă
ţămîntului să găsea·~cii o soluţie bazată 
pe consens pentru întronarea principiului 
va lorii şi competenţei profesionale în învă
ţămîntul cinematografic. 

R ed. : Cum informaţi membrii Asociaţiei 
de hotărîrile luate, de activitatea voastră ? 

Dan Piţa : · Prin şedinţele pe ca re le ţinem 
cu secţiile, prin vizitele pe care le facem 
în producţie, informînd ( de exemplu la 
Buftea) ; iar în şedinţa cu operatorii s-a 
propus chiar redactarea unui Buletin infor
mativ săptămînal, care să apără pînă la 
alegeri, cînd ne vom autodizolva . . 

Red . : Îptr -una din · primele dv. şedinţe 
s-a înto cmit o listă de filme, care să fie dif u
zate cu prioritate, la Televiziun .e şi în să lile 
de cinematograf. AJost luată în conside-
raţie ? · 

Vivi Drăgan • Vasil~.: Au fost tre cute pe 
listă, <iacă nu ină înse); cînc.izeci de titluri, 
din care s-au d~t în reţea d_oar cîteva 
(la Televiziune, ciudat, niciunul!) Fără 
voia noastră, printr -o coincidenţă, care , pe 
bună dreptate poate trezi suspiciuni, filmele 
difuzate aparţin unor membri ai Comitetului, 
nostru . Nu noi am vrut-o, ci difu za rea..,., 
am fi .pref etat să se aleagă şi filmele altor 
colegi. 

Red : _: S-au făcut şi propuneri pentru 
intrarea de scenarii în producţia jmediată 
a caselor de filme ? 

Dan Piţa: Da. Urgenţa ni s-a părut 
a fi realizarea acelor filme dedicate momenc 
telor Revoluţiei, jertfelor omeneşti, filme ce 
urmează să se structureze ne întîrz iat pe 
baza materialelor filmat e de echipele consti
tuite de Comitetul nostru în primele zile 
ale Revoluţiei. Celelalte filme ale anulu i 
de producţie nu se pot începe înainte de sta
bilirea noii str ucturi organizatorice. De 
aceea credem că est e necesar ca guvernul să 
dea cît mai urgent decretul lege care se află 
deja pe masa primului ministru, privind 
înfiinţarea Centrului Naţional al Cinemato
grafiei, a celor 5 case producătoare de 
filme, a Trustului de difuza re, precum şi a 
celorlalt e organisme ale cinematografiei. 

Red . : în final, ce credeţi că. trebuie să 
reprezinte revista Film ? 

Victor Rebengiuc: Este revista viitoarei 
Uniuni, căreia îi dorim să îmbine informaţia 
la zi cu seriozitatea teoretică. 

Dan Piţa: Eu aş păstra actuala formulă 
de ziar, contin uînd cu apariţia ei bHunară, 
dar comp letînd-o cu o revistă teoretică 
mai amplă, format cart e, care să apară, 
poate, odată la două luni ... 

Alexandru Tatos : Să fie o tribună a 
cineaştilor, să găzduiască opinii, analize 
teoretice, soluţii organizato rice. Să recupe
reze lungii an i de izolare, să ne aducă 
informaţia la zi, să ia interviuri marilor 
personalităţi ale filmului de I a noi şi din 
1 urne, să ne ţină I a curent cu evenimentele 
cinema tografiei mondial e. 

Red . : Vă mulţumim pentru această con
vorbire, sperăm utilă, precizînd că în 
numărul viitor al revistei „F ilm" vom 
publica principiile cu pr ivire la întocmirea 
unei l.:egi a cinematografiei, precum şi 
schema de restructurare a cinematografiei. 

FILM 3 

AL NOSTRU! 
Cu ce să începem? se întrebau, ln aces te zile, unii dintre noi. lată o î ntr eba re car e, într-adevăr, ar e tot ce-i 

trebuie ca să nu-ti dea pace . De undeva trebuie să începem, şi de und e anume tot noi sîntem singurii în măsură să-i 
aflăm dez legarea pentru ca, într-un viito r - mă feresc să-i spun mai apropiat ori mai îndepărtat - cr iti ca să 
dobîndească mul t rîvnita identitate de adevărată breaslă intelectua lă, alăturată trup şi suflet. ,<;_u -instrumentele-i 
specifice, unei cinematografii ca re ea însăşi trebuie să-şi afirme reala identitat e naţională; pe de ll(tă parte, critica 
este chemată - şi ea, sau mai ales ea - să refaţ,ă circuitele, atit de bezmetic lotreruple, cu fluxul cinematografic 
al lumii. Infuza rea cultu_rii străbătînd kilometri · ,cu filmul în traistă este o imagine duioasă, dar improprie artei 
noastre . Pe o tru no i, spa tiul de proiecţie este vitaL De .aceea cred că, într-un prog ram minimal care, ca să zic aşa, nu 
prea suportă amînare, ·pri•ntr e alte numeroase condiţii necesare - mul te s-au şi formu la t,•de altfel - trecerea în 
posesia cineaştilor a un~j cinematograf, care să fie ·ciliar al lor, este imperioasă. O astfel. ·de- sală · ar treb ui să 
fie, - deocamdată - .s .tud _io" -ul. Unii cred că stntern de ·mult .stăptnii" lui, dat.9.rită lncercărilor , de, pînă acum de 
a-i asigura un repertoriu de \inută, fără să blirtuiască rig .idul, complicatu l mecanism . a·dministrafi\' ·.,al trecutului , 
în virtutea căruia cinema tografu l .Studio" era doat cu .numele al cineaştilor. Să ne în!.elegţm :_···nu dorim să 
sărăcim re\eaua cinematografică bucureşteană, şi aşa ,aHt .de văduvita . şi _pauperă (condi(ia ei, supravieţuirea ei ca 
printr-un miracol, datorită un or zbateri şi străd~nii de puţini ştiute, trebuie °făcută publică în toată realitatea ei). 
cu alte cuvi nte .:.... nu vrem .să răpim " un cinemat_ogrşf din cele incredibil de .. pu\jne . cite au mai .-rămas în capitală , 
ci doar să legalizăm o stare de fapt. ·Am avea atunci întreaga libertate de illiţiativă pentru folosirea unui teri 
toriu pe care ni-l imaginăm drept un av,inpost -1)1 culturii cinemat ografice, al str ateg iei ei. Realitatea haotică în 
care am trăit, traversată, -printre altele, şi de inocularea iluziei mistificatoare a accesului „democratic" la această 
cultură, reclamă o ·· strategie, în primul rînd, una a realismului. tnaintea : _angajării în mar i ~ătălii estetice. 
avem datoria. ce tine de -tns~şi deontologia profesiunii noastre, de a recuperă; ' în .fel şi chip, ceea Cţ am . pierdut, de-a 
lungul deceniilor . Am cunoscut, în tot a cesl timp ; un parad ox d intre cele mai t ri ste şi m:a.i umilitoare : arta .cu graniţele 
cele mai deschise, cinematograful , to.cmaî lui I , s-a ; bloca I intrarea în ţar-~. Ani . şi ' ani _nu ne-am •P}ltut lmplini 
măcar minima obligaţie, aceea de a informa ;, corect·'şi · la vreme spectatorii , as upra mişcli riltir filmului. Cu mar i 
eforturi. ştim, s-au · făcut remarca .bile tradu _ceri;''d,in litera.tura un.ivers·ală; pentr.u cunoaşterea a rtei _cu cea mai mare 
deschider e spre universalitate, strădan.ille au fost __ niinime . Spectatorii nu ,.aflau .. ilecî.t la lnttmpkne şi .cu nu puţine 
riscur i de informare aleatorie şi distorsionată . i:eea -ce se tntîmplă în lume ; curente, şcoli, epoci definitorii, mari 
cineaşti sînt complet necunoscuţi. Nici nu c leul vlt~l. care -a dat , în -tot ace~f timp-, ·adevărata deuni\ie a cin el!)a togra!u lu i 
român esc, nu a fost lăsai în lumină. Trebuie să-i îmbinăm recunoaşterea şi creşterea. Să ocr-oti m ,.-fTagil ita te a 
filmului ca artă, să folosim cum se cuv ine puter ile -slui ca industrie . Printre atîtea 'alte condilii ~- · Jlintre ca r e 
une le cer răgaz şi fonduri -- un CINEMATOGR,AF AL CINEAŞTILOR ne-ar înlesni imediata trecere la . fap te , 

Magda Mihăilescu 

21 DECEMBRIE - îN FAŢA CINEMATOGRAFULUI „STUDIO" 
Chiar de la etaju l VIU al clădirii numită Ca sa Scjntcii (oare ce ·nume ar tr ebui să poarte?) se s i.mte că oraşu l 

va exploda. De la fereastră , văd, în zona Expoziţiei, adunîndu-se trupe cu scuturi şi căşti... · . 
· Conform disciplinei, mi se spune că scenariul ca re e aşteptat tr ebuie du s la etajul li. ÎMI PRIVESC NAUCIT JI. 

COLEG II Şl IAR INŢELEG CA NU lNŢ-ELEG NIMIC! închid în grabă scenariul în dulap şi plec în oraş. 
Maşina 13 1 încă cir.culă . Mă apropii de ZOQa Cinematografulu i .Studio". care pentru no i înseamnă, afectiv, 

multe - el nu e doa r im . cinematograf" din Capitală ! Pătrund !n mulţime chiar l n clipele în care oamenii din 
primele rînduri, stăviliti să înainteze spre CC de trupe cu scu t şi cas,c~. împ art... flori. Da. crizanteme mici şi albe, 
fragil e. se ·strigă: .Noi sîntem cu flori!" .Voi slnteti cu tancuri. noi sîntem cu flo ri! " Un timp , nime ni nu fa ce nici 
o mişcare, apoi masa compactă de scuturi încearcă să dea muljim ea îna poi. Tine ri i, dar ş i cei la l(i maî puţin tineri , 
i nghi,nunchează. Doi bârba( i în vîrstă , unul cu o barbă albă , plîng şi se îmbrăţişează. , Scuturi le" se opresc, d ar 
din .,patele lor Fşneşte o tanchetă cu cinci oamen i îmbrăca(i in unifo rme. cu mitraliere în mină . Apoi a doua tanc hetă, 
şi fac i mpre.ună o „demonstraţie" pînă spre soclul des! inat unui incalificabil monument. din Romană, tr.ăgînd salve 
în aer. Mulţimea e obligată să se retragă, se buluceşte, cade , unii încearcă să fugă. dar unde ?? Magazinele sini 
închis e, la fel şi inst itu(iile d in zonă. Şi atunci văd dl sing urele uş i deschise slnt... ale Cinem atografulu i .St udio " 
Per so(al ul , pe ca re în mar e pa rte 11 cu nosc, .face se r,in oame ni lor să se adăpostească de rafale înăunt r u . 

Nu realizez exact perico lul, de fapt refuz să- l ev;,luez şi fac sem n că rămîn afa r a_ Privesc impiet-rită, cu o imensă 
şi dureroasă curiozi tate, la chipur ile celor ce trag c,e pe tanchetă . Nu citesc nimic . Fete goale, una doar ma i 
indîrjită . toate însă foart e tinere. Cine sînt -~ mă lntrf b ! Atunci nu credeam că se va trage! Şi nu eram singu ra 1 

Dmspre Amz_ei soseşte o nouă coloană scand inJ - Doamne. ce frumos şi n-am mai auzit aceasta lozincă : 
VREM VIITOR UL! VREM VIITOR UL t 

DA, ştiau ce voiau ! 
Din nou tanchetele şi automatel e îşi fac dcmonst, ati a, din nou lumea se retrage şi zidu l de scutu ri mai cîştigă 

cî\iva metri. Spre .S tudio " se aud strigăte şi , în toată !ensiunea aceea, răsună glasu l calm al unei femei din personal: 
.nu ne •iasă că se sp a rg geam ur ile noastre. voiam să nu \'ă tăiaţi!" 

Mul tu mesc celo r de la .St udio" că au !ost acolo ! . . 
. Dezvăluiri făcute de presă şi ma i ales de televiziune (cît de repede s-a put ut ea răscumpăra ! ; ,n1 dat chip 

ş, celor d in umbră : i-am aflat pe acei închişi sau cu domi ciliu lortat. pe cei ce au împrăştiat manif es te ·- muncitori 
sau st udenti - , pe cei ce oo incendia t s imbohri neferi cite I Nu a!i t de curaj os, de specta culos, a mai existat însă la 
n ivel naţional şi o rezistenţii surdă, tăcută ş, erodanta . Din ea au făcut parte toti oamenii de bună credinţă, de la 
muzeogralul ca re a salvat _un obiect dţ val oa re la medicul car e şi-a resp ectai j ur ă mîntul, de la pr eotul dintr-un 
uitat cătun de munt e la profesorul care n -a respectat totd eauna prog rama şi i-a învă(at pe copii ciiea ce t rebuia să -i 
tnvete. de la red actoru! de carie care şi-a risca t „retribuţia" pentr u un titlu sau un par agraf, la mul(i, la destu i 
de mulţi oameni din ang renajul cinematografiei. O repl ică rămasă „uitată" în tr-un film, o semnă tură pe un nume 
din disiributie „smuls" la 6- 7 sea ra, un obiect strecu rat la filmare , mărunt, dar car e vorbeşte de la s ine. prin simplu 
fa pt că e .ac olo", o expres ie în privirea unu i personaj secundar , o trăsătură de machiaj în plus ... 

AUturi de tele viziune, se şlie de ce cinemato gra ful a fost at ît rle hăituit ! S-a văzut : din n iciuna din . reşedinţele" 
prezentate acum la T.V. nu lipsea ... sala de proiecţie."' Am plătit scump acest „interes" ! 

Şi totuşi, ln fiecare an au exista t şi filme de ca re cinema tografici noastr e nu -i este ruşine, dimpotrivă l 
Ele se datorează, lntii de toat e, principalilor lor realizatori, care, d inco lo de tal ent. au ştiut să facă fată , cu 

te nacitate, µnu i război de gherilă al nervilor, da r nici o clipă ou tr ebuie uitat di pentru acea sta mulţi an oni mi au 
ţinut uşile deschi se . ... <hiar dacă se puteau sparge geamurile. 

Marina Constantinescu 

SONDAJ 
• Dragi spec tato ri, 
De ce fel de filme crede (i că ave m nevo ie pe e_cFan în aceste prime săptămîni ale revoluţiei ? Rev ista Film vă 

invită să vă spuneţi părerea. răspuzind chest iona rulu i de mai jos : 
I. Capodopere din istoria filmul -ui ? (123 voturi) 
2. Capodopere ale filmulu i române sc? (89 voturi) 
3. Film e , de artă" ? ( 83 voturi) 
4. Filme distra ctive? ( 157 voturi) 
5. Filme cenzurate , interz ise sub vechiul regim ? (event ual daţi titlur i româneşti şi străine) (209 voturi) 
6. Documentare despre zilele revo lu(iei ? ( t 25 voturi) 
Pentru a ne spune ce credeţ i că ar fi mai important să vedeţi, notaţi cu X una sa u mai multe din ofertele de m a i 
sus. Introduceţi biletul în cutia plasată lingă caseria cin ematografului" . 

Am lnml nat spectatorilor car e intrau la cinematografu l .Studio '· un formular cu text u l de ma i s us. La so ndaj au 
răspuns într-o singură zi (]8 ianuari e 1990) 273 persoan e. Rezultat ele sînl ce le marcate în dr eptul f iecărei catego ri i 
de filme. 
·Se poate observa cu. cîiă aviditate aşteaptă spectatorii filmele de care nu s-au putut bucura pînă a cum, pe care le-au 
văzut t run chiate sau ca re, dintr -un mot iv sau alt ul. au dispărut prematu r de pe ec ran e (209 voturi = 72%1- U ni i 
particip anl i au fos t ma i concreti. anexi nd r aspun su rilor t itlu ri : Reconstituirea, Glissando, Iacob, Pas in doi, Moromeţii, 
Sezonul pescăruşilor, faleze de nisip , Concur s. Proba de microfon, Secvenţe, Pentru cine bat clopotele, Mitică ?, 
Orgolii , Tnghiţitorul de slbii, Călăuza, 1984. Amadeus, Căinţa, Tema, Dr . Jivago , Nostalghia , Ultimul împlfrat , 
Plutonul. 
Unul dintre spectatori este ·mai lar g: .Cred că si n i mult<.' filme care trebu ie văzute şi revăzute, din toate genuril e, 
Aş vrea ş i eu -să văd fiimele româneşti ca re au rulat putin in anii trecuţi. Da r cred că pe lingă iilme le grele, care treb uiesc 
văzute neapă ra t , sînt bun e şi cele mai uşoare, pentru înlăturarea stressului ziln ic in care înc ă mai trăim'' _ 
Astfel ajungem la punctul doi al preferinţelor din son daj : filmele pe care le-am numit, cu un te rmen din afa ra esteticii 
. dist ract ive" (15 7 de votur i). ' 
Deosebit de mare (125 vot uri) es te şi numărul celor ce vor să vadă docu mentare ale revol uti ei. De la studi ou ri le 
"Sania " şi . Buf tea" sînt em informaţi că sî nt în fază de fina lizare două scur t -metraje şi două lung -metr aje pc 
această temă. 
ln sfîrşit, celela lte trei cat egor ii de filme ceru te (la diîerente de punctaj ma i mici sau ma i mari) tin toat e de recuperarea 
a ceea ce înseamnă în se ns restrictiv arta a şaptea. Consemnăm cu bucu rie şi acest aspect al sondajului. rema rcin d 
că, în freamătu l zilelor din urmă, s pectatori i nu s-au îndepărtai de ceea ce înseamnă Fi lmu l dintot deau na . chiar 
dacă pentru moment ei au ridicat la cote s uperioare prcfer in(e mai speciale , ma i lega te de pul su l zilei sau de 
utilităt i ad iacent e, .,Este timpu l pent ru toate ( 1·- 6). scri e un a lt s pectator. Fiecar e indiv id crede ş i s imt e °in fel ul 
său. !şi va alege , dacă o să aibă de unde!" . Iar a ltul sub liniaz il: ,Cre d că educaţia pub liculu i tr eb uie făcută cu 
încetul , şi mai ales prin ·interzi cere a difuzării fil melor proaste". • Vrem în special filme român l',;t i 
(adaugă a ltul). pentru a reda încrederea pub liculu i nostru , supr asat ura t de subp rodu sele video·'. 
Aşadar. gîndu ri, intenţ ii, aşteptări. pe ca re le dor im şi noi tre cut e cit mai repede din pagină pe ecr an . 

13 IANUARIE - ,,CROAZIERA" DE MIRCEA DANELIUC 
I.a 13 ianuari e cinematograful . Studio" s-a redeschi s . cu Croazie ra de Mircea Da neliuc. Iată opi n iile primilor 

SJ>~ctatori : ' 
ADRIAN ANTONESCU (34 ani, muncitor speci alist) : !mi pare blne că pro blem.ele dezb ătute în film nu vor ·'mai fi de 
nici un fel de ac tu a llt-ate ! 
FELICIA POP (22 ani , studentă) : Cel ma i mult m-a impresionat rafinamentul parabolei, extrem de ingen ios 
const ruită pe par cursu l într egu lu i film. 
VICTOR VASI LI U (17 an i, elev): Pentru min e a fost nostalgic, îm i aduc aminte de ceva asemănător , dacă nu ap roap e 
identi c. ce mi s -a întimplat mie insumi ! 
l.lVIU FILIP (27 ani, inginer) :Pentru un fi lm despr e ca re am auzit c- a fos t inte rz is , mă aşteptam la mai mult. . 
Dar nu e rău delo c. Exis tă cîteva momente de excep tie .. /\,\ă mir cum de -au trecut de cenzură. 
EVA LAKATOS (38 an i, funcţ ionară): Aer, mult ae r a ieşi t din imaginile şi cuvintele film ului . Croazie ra" ... 
DUMITRU VlNTU (64 ani, profes or pen siona r) : Es te un film pe care n -aş vrea să-l ma i văd! Mă•n(elegi ! E prea t ris t 
Nu -i aşa, tinere? Foa rte bun şi foarte ·tr ist! Mi-a ajuns 64 de an L. 

22 IANUARIE - ,,RECONSTITUIREA" DE LUCIAN PINTILIE 
DACIANA !START! (34 an i, programatoare) : Nu se simte că au trecu t 20 de ani. E un film aciua i în ca re ne regăsim 
noi to li , tăcerile noas tre, jumălă tile noastre de cuvînt , ps ihoza colect i\'ă pe car e am 11 ăit-o ... Filmul este extraordi nar 
de român~sc . 
lONEl. BABOES CU (32 ani, ing iner ) : Dacă ştiam că mli răscoleşte atit de mult , nu veneam să- l ma i văd . 
E extr em de tulbu rător. 
PAUL BORDEIANU (41 an i, ener get ician) : Abia după 20 de ani am in\eles filmul. Atun ci eram prea tlnăr. Tote i 
m-a impresionat. în spec ial finalul. 
PETR E BUSU IOC (45 ani, inginer ) : Am revăzut filmul cu aceeaşi plăcere estetică . O plăcere de .... act ualita te" ... 
GHEORGHE VOICULESCU (41 ani . zidar) : Am văzut filmul la 2 1 de ani. Mi-a pl ăcut al it de mult , incit am vrut 
să- l revăd. Da r mi-a.fos t trftter zis . A fost unul dintre puţ inele f ilme româneşt i în ca re am văz ut rea litat ea nemăslu ită. 
nearanjată, nedirijată. Dorim asemenea filme şi despre ulti mii 20 de ani. 
C RISTIA N FLOR EA (23 ani, elec tron ist) : Nu am înteles total filmul, dar m·a impr esiona t profund ! 
GHEORGHE ULARU (29 an i, lăcătuş) : Fil mul m-a luat prin sur pr indere: nu sin tem obişnuiţi să vedem a devă rul ! 
GABRIEL CREŢU (2 1 ani, st rungar) : N-am mai văz ut aşa ceva , în film ele no astre! Nimen i nu ne-a învătat să 
cunoaştem rea lit ate a ... 

Sorin llieşiu 

DUPA DOUAZECI DE ANI 
L-am înfllni t în sală pe pro zator ul Horia Pătraşcu, din- nuvel a căruia s-a născut scenari ul Recons titu irii. 

î nt rebat cu ce se ntimen te şi-a reî ntîl n it acest fericit da r a l tinereţelor, ne-a răspuns: . 
.Ca film şi ca nuvelă , aces t obiect (sau cum să- i sp un ?) nu -mi mai apa r\in e. Este un cado u de care, acum, 

mă pot bucur a că- l vă d la al!ii şi nu la mine în vitrină. Aş minli dacă n-aş recunoaşte că, in această posiură . 
de lucru al altora, mi-a plăcut ca at un ci, la început, şi poate chia r mai mult. ln nuvela mea P intilie a ef ect uat cîteva 
modificări. Deşi a păstrat cele tr ei uniUti - de timp. de loc şi de acţiune -, deşi n-a modificat prac tic nimic din 
tramă, a introdu s nişte accente put ernice . în nuvela mea, traged ia se produce fMă vina cuiva, se datorează 
numai destinului. Accentele lu i Pin ti lie aşează vina pe umer ii tutur or, rezultt nd din asta o actualiza re, o politizare în 
sensul nobil al cuvîntuluL ' 

Acum observ că acea actuali zare avea să devină profetică. Ea rezumă cu anticipa\ie tot drumul nostru d in 
1968 pînă în 1989. Şi, or icl t sî nt de tr ecut prin toate , n-am reuşit să-mi repr im o l acrimă . Era, poate. regre tul pentru 
cele mai bine de două decenii care s-au sc ur s pe lingă noi , pe lîngă tinereţea noastră, pe care le-am pier du t 
în lipsă de liber tate" ... 



FILM4 :_ 

DINf .DO,SAI\UL DEMNITĂ~I·I .• •) ... ,, .. ,,_;'/ifr··\w::-y3;,::•:.~:·01 <·<· >'';t!>/,/~:;i,;f.·_.' / '' _ <:i-,;,t '.'J-~/:t:?~:·:/' (,}, 
Aceste întrebări au fost'formitt'âte în scris şi îrimînate luiLudan Pintilie în luna itiriie:l9.80, în timpliUjJmărilor la 
De ce trag clopotele, Mitică ·? Autorul lor, prietenul meu Dorei Fleşeriu - acum în Statele Unite _:;_ 'îni le-a âat 
întru păstrare, împreună cu răspunsurile scrise de domnul Pintilie, în speranţa că vor putea vedea lumirra 
tiparului înaintea difuzătii 'filmului. Consider că a sosit momentul publicării. · · · · 
O precizare: ' interviul tirma să-şl facă loc în paginile revistei clujene „Echinox", în cadrul n,umărului 1-2 -
3/1981, număr dedicat lui Caragiale. Din motive lesne de închipuit, n-a fost să fie aşa. Totuşi r_evista a reuşit publi- . 
care~ unor frag!11ente din s~e!la ~iu! ,fi!n:u.l_;lli ~~i sus amintit, artico!e ~ţ, şi desp~eJ:intilie, foto_g.rafii din timpul fii: 
mărilor, tJJt „pnlej" ,.de s;ufermţe, şn1menmţ'an l;i. a,dres~ redacţonlor ge. atun9 a1 cunoscute ,1„.gazete studenţeşti. 
A fost pusă sub · semnul'inlrebării · chiar . existenţaiîn contirl .uare a revistei. ':'' · .. : , .. - · 
Trebuie să mulţumesc redactorului şef adjunct al „Echinoxului", din 1981, domnul Ion Vartic, pentru îngăduinţa 
de a publica acum, aici, acest interviu care atunci a fost considerat de Lucian Pintilie un interviu test - dacă ar fi 
apărut, se punea la dispoziţie pentru un dialog mult mai amplu. Dar ... 

Horea Lapteş 

· Ce titlu ua avea al treilea film al lui Lucian Pintilie ? Ce semnificaţii? 
LUCIAN PINTILIE: »De ce trag clopotele, Mitică?" Aceleaşi semnificaţii ca toate spectacolele mele, flmele mele 
- făcute - şi în special cele nefăcute, care toate pot fi reunite sub genericul „contribuţie la dialectica 
grotescului". . 
Va fi o interpretare fidelă, sau o completare fidelă a textului piesei? ( ,,D'aie carnavalului" de/. L. Caragiale n.r.). 
L.P.: Nu e nici un subterfugiu ci, socotesc eu, o afirn:iaţie cla_ră şi _n_etă - ?~:ă,_vă r~sp~nd c~ în _horoscoapele 
chinezeşti : bineînţeles că nu, bineînţeles că da - ş1 asta dm pncma lab1htaţ11 notmnn de fidelitate. 
Cum aţi „operat" distribuţia ţinînd cont că mulţi dintre actualii_ interpr_eţi ~u au l'!-crat cu dvs.? 
L.P. : Fals. Majoritatea lor au lucrat cu mine de-a lungul llmpulu1. Iar ce1lalţ1 -c _a ş1 mme de altfel - aşteptau 
această întîlnire cu nerăbdare. Colaborarea noastră a decurs conform prevederilor. 
Cînd eraţi pregătit să faceţi acest film? Aţi reuizuit ceua între timp sau exisţa '!n _auantai_ al a~înă_rii? 
L.P. : Scenariul - · este vorba de un scenariu norocos - nu a aşteptat decît tret an 1. Bmernţeles ca dupa trei am 
l-am revizuit, Este acesta un avantaj? Sigur că într -un fe! este._Dar dacă ~cenariu_l Sl;_ apro~ă dup~ zece, douăz~ci 
de ani, cine poate garanta că „matur _izarea" deplir:tă a ar_ustulu1--:- ~a capatul unei _at1t de d1strugatoare aşt~pt_an 
-- nu va coincide cu prăbuşirea sau d1spariţ1a sa f1Z1că ? Cine raspunde pentru aceşti am 
furaţi creaţiei ? Pentru aceste capodopere posibile - care reunite P?t alcătui cel ~ai sum~ru . muzeu imagina_r -· 
fantome de capodopere, înspăimîntătoare ca muntele de păr _omenesc, ş1 ~rot~ze, ş1 g~ete sc!lcit 7 d~ !a A'-!~chwt!z.? 
Car e ar fi prioritatea celor două pasiuni (teatru şi film) tn sufletul şi mintea lui Lucian Pinttlte, ştund ca tn 

realitate e teatrul ? 
L.P. : Fals, din nou fals. Sînt obligat să fac teatru - şi culmea e că adesea în cele mai perfecte şi securizank 
condiţii materiale - ca să supravieţuiesc. Maxilarele mele troznesc de plictiseală la gîndul că, bunăoară peste 
cîteva luni, reîncep teatrul - la teatrul cel mai bine subvenţionat din Franţa. Ce e drept, nici teatrul îl'I 
România nu mă mai pasiona. Mai ales după ce ultima mea propunere de a facţ „Pescăruşul" la Teatrul Bulandra 
- - teatru pe care 1--am iubit şi servit cu devotament -- a fost în mod aberant respinsă. . 
Filmul, atît mă interesează azi. Nim ic altceva decît filmul - anii care mi-au mai rămas abia ar putea satisface 
această sete bolnavă a mea. Deab ia îmi apropii însă buzele de ochiul ăsta dE> ~r~. că şi '.'ă<' -;'.ecupîndu -ş.e în cea/ii 
:. r,Z.ţ~iî , Y:~ ~, ~?-~rp-~-:r~·iMeJf•1tj,4.rUi..t_,>-<.~ , .d .r~sţ_u_ti1ÎGd în .~>,...'l- ,.:3Hdt;:•J. :cl-~ ~ll~î . :· ,•"!·,•. ~- • 

Ce u-ar 'pla~e ' să · reali~aţi ş( de c,? (1~că) nu aţi re';llizat ;> _ -~ . :::_. tL,. . . . . 
L.P. : Ce m1-ar place sa realizez? E o mtrebare de o ingenuitate dubioasă ... Vraful de scena;i;1r care 1m1 fr1tige ll1 
două planşa biroului... Proza românească din ultimii zecţ ani, absolut excepţională, proză de.ionştientizare, adînc 
ignorată în lumea „civilizată", e baza acestor · sce1i'a'rii care încep să putrezească ... De ce nu le-am realizat? 
Haida-de! Cine ar putea crede că punîndu-mi o asemenea întrebare, punîndu-mi-o doar, nu .eţistă. o complicitate 
retorică între mine şi dvs.? într-adevăr, chiar aşa, de ce nu mi-am realizat eu proie cte le ... Stau şi mă-ntreb şi eu ! 
Aţi montat foarte multe piese în străinătate. Dar nu filme. De ce? ·· , ·. · 
L.P. : Pentru că cinematograful este în primul rî nd o afacere comercială ca oricare . alta, pentru că majoritatea 
aproape absolută a circuitelor sînt acaparate de afacerişti şi încă de afacerişti proşti, pentru. că ·singura cale 
demnă de a face film artistic în Europa este subvenţionarea de către stat şi pentru că mi-a cerut mult timp o 
impunere definitivă a numelui meu, pentru ca subvenţia statului să mă găsească în sfîrşit în locul fix und(• 
o aşteptam de la început. -~-· · · . 
Exislă vreo diferenţă între a lucra în ţară şi a lucra în străinătate ? . 
L.P. : Nu există ţară şi străinătate. Există ţări şi ţări. în Statele Un ite nu am lucra t ca în Iugo ~la.vi.~ şi în 
Iugoslavia nu am lucrat ca în Franţa. Dacă vă referiţi la o disociere sentimentală, bineîr'\fE'les că eil':isfâ P,\'deseori 
noi - şi mă refer acum la cel pe care viaţa mi l-a apropiat cel mai mult , la Ciulei ,-· \ucriim .în străin.ătate cu 
strîngere de inimă ; e un soi de „exil royal" . Sîntem înconjuraţi de stimă. admiraţie, invidie .chiar, ·, condiţii 
materiale excepţionale, putem pune în scenă ce ne trăsneşte prin mint e ş i ori unde;;-.; cele mai ,mari şi bun e 
teatre, şi nostalgia noastră este totuşi aceea de-a lucra în România ; bineînţeles că nostalgia noastită poate fi 
interpretată şi ca o formă de lux. · ', " 
Crede// că_ poate fi re_marcat ceua în teatrul fi filmul rom~nes c de astăzi? . · .,.:;~, .. c; . , .. . . '. c " -
L.P. : Raportat la p.er1oad .a de aur - a anilor 68 -- i:;ategonc nu . ~ar la ce _altceva aqi p.v,tea face refertnj{l far a 
a -i u"mili pe cei cîţiva oameni de real tal ent. care produc obligat marfă epigonică ? · 
Care ar fi, ln ultimă instanţă scopul unui spectacol de teatru sau al unui film conform principiilor dus. ? 
L.P. : Acelaşi, binecunoscut de vreo 2 500 de ani - provocarea catharsisului•- dar cathar.$.ÎS real; · nu surogat de 
catharsis, acel catharsis care face femeile să nască , să lepede prunci pe gradenele de -marmoră. 
/i!lergeţi la teatru să vedeţi un anum e regizor ? Dar la film ? • · . ' ' 
L.P. : Da, la teatru mă duc să- l văd pe Strehler şi la film pe Bergman, pe Altman şi pc Fe !JinL 
Ce înseamnă acum pentru Lucian Pintilie „Reconstituirea" ? Dar „D-ale carnau,alulu( /? Va fi un film actual? 
L.P. : Cred că „Recon s tituirea" e un film bun , solid , profund moral - fundamental ne:cesa r oamenilor - şi că 
es te greu de imaginat o formă de imbecilitate mai plenară detît regimul proh ibiti v la c;1.1:P,,,:1ste supus încă, astăzi, 
după 12 ani, de către nişte funcţionari veleitari şi nărozi. Este pur şi simplu o ruşine, ţin,sZi apară exact _cuvîntul 
acesta , ruşine, altminteri socotiţi interviul nostru anulat. Bineînţeles că „D-ale carnavalului~ ·este un film actual. 
Altfel nu - l făceam, nu? Ce-i _dores c eu filmului „D-ale carnavalului" - nimic, ab s,q lµt' 'nimic decît o viaţă 
normală. Şi• naştere normală dacă s -ar putea. · , •: '. · 
E adeuărat că Lucian Pintilie „uede şi simte enorm" ? Ce face ţi cu aceste uiziuni ş,i.,sifnfiri\dacă nu le puteţi 
materializa în filme sau piese? Nu aueţi cumua şi o a treia pasiune, secretă ? ., , · ., . . ,·: 
L.P.: Cînd nu . pot şi nu pot de loc să le „materializez" cum -ziceţi dvs . - şi în ultimil-: 1.2 a11tam „mate ri aliza t" 
o singură dată în România - mă apuc şi scriu scenarii. Dar nu este o pasiune secretă -- <:el _puţin pentru nici 
unul din directorii de cas e de film şi nici pentru lid er ii noşt ri politici şi nici pentru col~· H·rnei, pentru nimeni 
nu e un secret de fapt. că atunci cînd Pintilie nu face filme el le scri e, şi că ăsta poat~ ~ - niâr un mijloc eficace 
prin ca re Pintilie şă fie împiedicat să le facă. ;.r1> Tho''" · ·1 FI. · - . • - ~~ ~ re , eşerm 
Bucureşti, iun ie 1980 

FILME f ĂRĂ PAŞAPORT 
Decemb rie /985. Dire ctorul fe s ti valului Internaţional 

· al Filmului din Berl_inul Occidental soseşte la Bucu
reşti pentru a cunoaşte cinematograful românesc 
la .el acasă. încîntat să descopere vitalitatea creatoare 
şi calitatea profesional ă a unui grup compa ct de c ine
aşti marginalizaţi fă ră voia lor în contextul producţiei 
europene şi mondiale, se angajează să con!ribuie la 
ridicarea cortinei de tă cere care îi înconjoară. în în tîl 
nirea avută la ACIN cu regizori. scenarişti şi critic i, 
domnul De Ha deln elogiază talentul cineaştilor 
români, pledînd pentru populariz a rea lor pe plan 
iniernaţiona1. · Dup â vizionarea unui m a re număr de 
filme, selecţionează pentru concursul celei de-a 36 -a 
Ediţii a Fes tiv a lului „Pas în doi", iar pent ru Secţia 
In formativă „P anora ma Mării Negre" alege filmele : 
.,Glis sando", .,Concurs" , .,Dreptat e în lanţuri" , 
„Să mori răriit din drag.osie de viaţă". Pentru pr ima 
dată în istoria Festiva lu lui ave m un îilm în concur s 
şi pentru prima dată figurăm în Secţia Informativă 
şi nu cu un titlu, ci cu patru ! 
- 4 ianuarie 1986. Centrala Rom âniaf ilm expediază 
iilmele la Be rlin. 
- 16 ian uarie 1986. Un telex sosit la Româniafilm 
îi invită nominal la F estiva l pe Dan P iţa, i\1ircea 
Daneliuc , Mircea Veroiu, C laudiu Bleont. Adrian 
Enescu. De asemenea sîn t invitaţi critic ii Ad ina Dari an 
şi Man uela . ~ernat. Se în a intează la forurile supe 
rioar 'e propunerea de delegaţ ie. 
- 14 ianu arie 1986. Cu două zi le înainte de de schi
derea Festivalului, de la .,Ca bin etu l 2 '.' ,se cer.e ret ra 
ge r ea filmulu i „Pas în doi" din concurs ş i se anulează 
participarea României la Festivtil. Fără expl ica ţii. 
- 16 februarie. Ls Româniafilm se primesc telefoane 
de la co ndu cerea cinematografiilor din R. D. Ger
mană, Bulgaria şi U.R.S .S.'ca re întreabă dacă este 
cazul ca şi cine matogra fiile respective să se retragă 
din Festival, în semn de solidaritate cu România, 
bănuind cii este vorba de înalt e raţiuni de ordin · 
politi c ... Sca ndalul ia proporţii internaţionale. 

•_rt·. -i 

17 februarie. La Berlin, -,i•.se,cţiunea . )nformativă 
„P a norama Mării Ne_gre" urrn;1 să se deschidă cu 
Dre pt at e în lanţuri" . l n locu Hlui ,_ Dan Piţa, pe scenă 
se u rcă Moriiz de Hadeln carf-';hi'J.1;,xprimă regr etu l, şi 
indignarea faţă de ' poziţia• ~f~p~_fificată şi . inexpli 
cabilă a autorităţilor rom â na. ,._ .. .. 
- 21 februarie. Direcţia Fe i (v~hi lui. îl convoacă pe 
delegatul ARTEXIM pentru ( ,'i: 1~oţ.ifica urrt1ătoarele : 
,.Conducerea Festivalului .ditf':),:; c-J.inul de Ve.si res
pinge cererea de 'retragere -~· rihJ1elor româneşti din 
toate sectoarele ieslivalui deoa rc-ce .; 

I. filmele au fos t înscrise 1:0: mod oiicial ( ... ) 
2. Festivalul nu a dat ni ci tin prile j pentru care 

filmele a r t reb ui retrase, dim_potiivă . 
. , 3. împuternicirea de retrpf ~ ; es,te sell)nată de o 
persoană necunoscută de '-' cdtnflice rea fes tivalului . 
Condu ce rea noastră nu a fost \'•(~t.i.inţată că domnul 
dir ector general Marin StaiiciU' !a_''fost înlocuit ( ... J 

4 . în aceste condiţii conduce l eri Fest ivalu lui 1111 

recunoaşte competen_ta . d _ _-111,j. -oSJe lli, del~g_aţ . al 
ARTEXIM, de a act1ona 111 n,ţ•ît1de Romanie11Jim. 

5 . Cond11cerea Festivalului a,• {.,ll)sultat Con su latu l 
Gene ral a l R.S.R. din Berlihukde •,·:t est, în după-amiaza 
zilei de 19 îebruarie şi a prim,i t __ U! l răspuns în se n su l 
că pînă acum con su la tul n u ~ ~f0 Qh?rma t. şi nu poate 
co n fir ma actiunea. . .·, -,,;'~ 

6. Ca instituţie ofictaJă, fe ~ljv ,:Ju.l este protejat de 
legis la ţia în vigoare pe ter ,iJo.rr,tJJ ·8,erlinul ui Occiden 
tal şi în condiţiile date este ,!If~reptătit să r efu ze 
ce rerea formulată. · ,. · -,,, .. 

7. Această ce rere poate fi "făc~•;l.ă numai de căire 
unul din membrii delegaţiei of,da le anunţată de 
Româniafilm, în cad rul un ei col'\ţerinţe de presă la 

· care .festivalulse <Jbli!tă„ s'ă convo ~ce pe ce i peste 600 
ziarişti acreditaţi. Dar şi 111 acest :i 1z Festivalul poate 
respi nge cererea dacă aceast-a ·frru: este _· motivată. 

8. Co nducer ea Festivalului ·'coi~titleră cererea ca 
fiind făcută din motive infern e. '()fiţializarei! acestei 
cerer i va avea consecin ·te poljtice ~1;9i'ippi)c_e'f_inah ciarţ> . 
- 22 februarie. Se pa re că îp <i~1,1a. ~.nor · m_tervenţii 
„neofic ia le" nici pînă acum . ~l1Jcid?;~.( 1lme) e au pu tt1I 
fi în ce le din urmă·, preze .ntate •.p\l,t~l:icu lu[. . în absenta 
auto ril or lor şi a <kll'g;qiei noas fr e ; · 

(continua re î,;_ pag . 6) ',\, ~a1;1.uela Cernat 
~•;,J!~'"f":t 

DILEMA 
OPERATORILOR 
Compartiment, sindicat, asociaţie, s-au numit ficţiunile 
organizârii în care operatorul n-a fost mereu decît un 
figurant, cu voie şi iără. Atît de lungi au fost anii 
înscenării, şi atît de temeinic înrădăcinate automatis
mele jocului, încît chiar şi după ce s-a năruit butaforia , 
multi n-au încetat să ia iluzia drept realitate. nemaipu
tînd să coboare de pe scena de acum pustie. Din 
obişnuiniă şi comoditate au continuat jocul , plăsmuin
du -şi noi decoruri de !f!Ucava. Revoluţia a confirma-I 
ideea puterii prin unire. dar ceea ce au uitat ei este 
principiul suprem al oricărei alăturări naturale: prin
cipiul identităţii de esenţă legat numai de un scop 
comun, obiectiv determinat. Nu e suficient să spui 
că eşti pasăre ca să intri în comunitatea găinilor. 
Poţi fi uliu . 
în apareniă e limpede ceea ce are în comun orice opera
tor, fie el de la Buftea, de la „Sahia" sau de la Tel evi 
ziune : acel dat specific şi unic al profesiuni/. Cu toate 
acestea revolu\ia a surprins operatorul iără răspuns 
oficializat la înt rebarea crucială, singura care poate 
defini statutul muncii sale: este el artist sau tehni 
cian ? Este el un creator de unicate, în afara domeniu
lui măsurătorilor obiective sau acţionează şi produce 
st_rict în parametrii tehnicii ? Din interior spre exterior 
problema este falsă. N-a existat şi nu va exista 
un operator care să nege latura de inefabil care face 
din munca sa o creaţie artistică (ceea ce nu exclude 
posibilita te a valoriiicării). în ciuda acestui lucru, pînă 
în ziua de astăzi munca operatorului a fost normată 
şi salarizată ca atare -- tarif unic, indiferent de 
calitatea acestei munci. Refuzul drepturilor de autor 
era însoţit de înregimentarea lui în studiouri, alături 
de personalul tehnic. De aici, prima contradicţie : im

plicarea operatorului într-o organizaţie de tip sindical, 
la nivelul studiourilor, s -a făcut şi se poate face numai 
pe seama contestării statutului său de art ist. Rezultă 
că unicul grup lărgit căruia el i se poate alătura în mod 
legitim este cel al artiştilor. Perfect posib il. dar nu 
cumva datorită faptului că din acest grup fac parte şi 
regizori şi pictori şi compozitori este iarăşi încălcat 
principiul identităţii de esenţă ? Să fie acesta motivul 
pentru care ar t rebui să ne întoarcem totuşi la ideea 
de compartiment, sindicat, asociaţie a, şi numai a 
operatorilor ? 
Straniu, dar cu adevărat extraordinar în zilele acestei 
iabuloase revoluţii este faptul că actul organizării nu 
presupune doar constituirea unei arme (ceea ce şi es te 
organizarea în esenţă) ci în acelaşi timp inventarea 
duşmanului. Facem sindicate, luaţi de val, dar uităm 
că încă nu ştim cine e patronul, că n-am făcut barica 
dele. că încă n -am ales echipele . Uităm că Revoluţia 
ne-a dat pentru o clipă puterea lui Dumnezeu - noi să 
decidem cine e Patronul - dar atenţie, numai pentru o 
clipă ! 
Poate din automatism, poae de nevoie, sîntem tentaţi să 
alegem soluţia lui „deocamdată", în locul radicalului 
,,acum ori niciodată". Mai încet, mai poticnit, impor
tant este să meargă. Sa nu se zdruncine nimeni. 
Să le fie bine tuturor. Soluţiile propuse cu cele mai bune 
intenţii se opun uneori fără să vrem chiar ideilor Revo 
luţiei. Un sindicat care în numele dreptului la muncă 
nu permite prin statut unor ope ratori din afara stu
dioului sau a ţării să lucreze este antidemoc ratic . 
După cum principiul egalitarist al lui ,,de lucru 
pentru toată lumea" nu este decît întoar cerea la fostul 
sistem, sufocant şi nivelator. 
Principiul elitist al lui „aici artiştii, acolo mediocrităţi
le" pare imoral. dar poat e singurul capabil să stimu
leze concurenta şi să promoveze valorile. Atîta timp cît 
se bazează pe bună credinţă şi competenţă. Esie 
cazul asocierii de prestigiu ca r e afirmă inegalitatea 
prin acordarea de blazoane : ASC, BSC, etc. Un grup 
recunoscut prin merite de către comunitatea artistică 
decide astfel criteriile după care un ope rator e bun sau 
mediocru , dacă poate face parte din elită, implicit ,şi ta
riiel e corespunzătoare blazonului. Există şi în această 
formulă selectivă de organizare pericole : anchilo -

DE CE A FOST OPRIT . 
FILMUL 

,,FALEZE DE 
1
NISIP" ? 

Subsemnatul Dan Piţa, regt zor ·de ·mm (membru 
al Comisiei Cinematografice şi al Consiliului de con, 
ducere· al Asociaţiei cineaştilor d in R.S.R .) -- .realiza

. torul recen tului film românesc „F aleze de nisip" ..... 
domiciliat în Bucureşti. s ir. Hristo Botev nr. 8, telefon 
13 90 62. 
Vă . ro g respectuos a mă lămuri în legătură cu 

retragerea filmului „Fa leze de ·nisip " din reţeaua 
de difu za re , precum şi ori1iterea voită a pomenirii 
lui din · mat eri alele de presă şi publicitat e din ţară. 

' Filmul a dispărut pur şi simpl u îără să ni se explice 
: motivele car e . au dus la o măsură atît de gravă, 

atît de ciudată şi contradictorie în cît s-a ajun s să 
fie comentată chiar de unele posturi din străinătate. 
Vă rog să aveţi bunăvoinţa de a-mi da lămuririle 

necesa re în legătură cu „interzice ·rea" filmului 
pentru a-mi preciza moti vele care au stat la _baza 
acestei hotărîri de _neînţeles, atît . pentru mine cit 

, şi pentru publicul larg de la noi din ţară. Vă reamin {esc 
· că aces t film a rulat la cinematogr afele Scala, Fă,·orit 
şi Modern tim p de o ·săptămînă, de la 31.f .'1983 
la 7.!l .1983 şi a fost viz ionat de aproximativ 50000 de ., 

: s pecta tori care sînt realmente derutaţi. Acest. film a 
repre zen tat România la . Festivalul internaţiona l de 
film de la Manila (F ilip ine) unde s-a bucurat de 

· reale apr ecier i şi a obţinut o distincţ ie de prestigi u . 
· Mai treb uie ami n tit şi faptul că acest film a . fost 
' aprobat de Con s iliul cine ma tograf iei, condu cerea 
. CCES şi de dumneavoast-ră personal - ned ume r irea . 
; mea îiind ex tr emîf. . . . 

Vă rog cu insistenţă să lămuriţi aces t „caz " şi să 

zarea crit~riil_or _odată cu vremea, noul neputind fi ju
decat dec1t dmlauntru, pe baza unor „baremuri" pre
stabilite, , precum şi monopolizar -ea pietei, obstacol ,in 
calea valorilor neafirmate încă . · 
Sîn te m lîngă o dilemă majoră. poate insolubilă, cert 
dramatică şi anume că sistemul care promovează va
loarea este prin definiţie a·nti-popular prin simp lu l îapt 
că valoarea este performanţa celor puţini . Ironia iăcînd 
ca tocmai un principiu fundamental în spirilul R'evolu : 
\iei să nu poată îi votat, deoarece nu întruneşte majori
tatea intereselor. Care este atunci relaţia între Revolu
ţie şi majoritate? 

Gabriel Kosuth 

TELEX „ SAHIA" 
în Sahia" s'e lucrează. Revolutia nu a trecut, ea 

~ontinuă. Echipele au fost din prim ele clipe pe „teren ". 
Şi terenul . a fost imaginea pe viu a eliberării .unui 
popor, osîndit la o moarte lentă şi _ sigură. lar dac~ . 
revoluţia a însemnat viaţă, atunci documenla~1şt11 
au filmat asta, în cei aproape 12 OOO de metri de 
material. 
Primul J urna/ liber a avui ca generic întregul studio 
„Sah ia", putînd fi considerat o atitudine. Nu o „nouă 
atitudine" ci una continuă. Filmul -- faţă în faţă cu 
realitatea.' Şi cînd a fost dură. documentarul şi-a 
asumat ·această realitate. Realitate ce a fost arestată 
atunci, eliberată acum ! La „Sahia" se lucrează. Se 
face un lungmetraj despre revoluţie, realizl}-t de o 
echipă de trei regizori : Şerban Comănescu. Copel 
Moscu, Laurei1ţiu Damian. Se scriu opt scenarii de 
film de scurt-metraj despre redimensionarea actului 
istoric din 22 decembrie. Sînt dat e în laborator 
filmele altădată oprite: Maria Tănase (Laurenţiu 
Damian), Cota zero (Laurenţiu Damian). Filmul cen
zurat - Panc, în regia Sabinei Pop. este în fază de 
refinisare. S-a tăiat atît de mult din el, s-a ciuntit , 
s-a stricat în zeci de vizionări, şi acum, metru cu 
metru şi cuvînt cu cuvînt, se repară. Ovidiu Bose 
Paştina lucrează la un îilm intitulat Timifoara . 
Copel Moscu a reluat filmu l O zi ca oricare alta (un 
film ce avea ca bun de difuzare cuvîntul „oprit") . 
Am amintit aceste filme ca să nu se gîndească 
despre filmul documentar că există graţie unei 
conjl)nctur î. E l a existat dintotdeauna. în „Sahia" se 
I ucrează. Mircea Bunescu este în stadiul de finisări 
cu filmul Paring. Ion Bostan realizează Soarel e azi. 
Ştefan Gladin filmează la Fuga, _o reconslituire „a 
fugii dictatorului. Trei echipe de 11_lmare_ se prega : 
tesc pentru începerea pro ceselor vmovaţ1lor de tot 
ce s-a întîmplat cu această ţară şi cu acest popor. 
Grigore Corpăcescu nu s-a înt ors încă de la Timişoara. 
Şi a filmat înce pînd din 22 decembrie . Materialu l 
său va constitui un nou film-mărturie. Ceea ce este 
de neînţeles, umilitor şi revoltător este faptul că 
documentarul românes c s-a scos din difuzare. Fiindcă 
acum se poate într eba , întrebăm şi noi : din ordinul 
cui? 
La „Sa hia " se lucrează . în timp ce în mai toate 
locurile se vorbeşte l Nu zic. aces t lucru poate să 
!ie 'Util, o organică defulare. dar toţi trebuie să 
ţină cont şi de· filmul documentar. Ce ciudat : gene
raţia '70 a devenit generaţia '80. \;'ă spun : nu este 
cazul! Generaţia '80 şi ·90 este alta. Şi ea ar e 
dreptul să ·apară. Ş i ea este la „Sahia" . E prea 
multă grabă. e prea multă nerabdJre şi asta nu 
ajută cinematograiia în aceste momente, ci rezolvă 
doar org~lii. .. . 
„Sahia" lucrează acum la un plan de t1lme. Filme 
care cuprind teme diverse: de la anchetă soci ală la 
eseu iîlosoîic , de la film portret la iilm poem. Este 
cazul să ştim dacă ceea ce facem serveşte cuiva . 
La Ministerul Culturii se tot cer audiente. Este cazul 
ca acest minister, care este provizoriu, să ceară 
audienţii. filmului documentar , care există de ioarte 
multă vreme. Difuzarea trebuie să includă în pro
gramul ei imediat filme documentare. Nu dau nume. 
Nu de nume este vorba . Ci de filme care pot arăta 
spectatorilor ,.o reprivire a , realităţii" : Cîntecul 

' ~- . \ <~ ·. ,::i.-, .:, ,.-: ;,-, 
daţi dispoziţiile ce se im pup , pen.ti-,u :realu,a~ea fjl 
mu) _ui în dîf ~JZ~re, _pentru a~} 1u ~;a. ·naşJţr_{'.• Li1. con, 
fuz11 nedorite-"ş1 mai a Ies pen_fr 'u ·a~p-~ · capaf ·zvlinu 
rilor care circulă, zvonuri c:llre' îrrii';lâ'isp.lac profund. 

în speranţa că veţi înţelege sit.u.ăţJa,;,qep lăcută în 
care mă aflu, vă rog . să -lT.) i, ·,;a·c9~rJ.,1W Q · .audiei:i,tă 
pentru a afla motivu l „intetzic <irit'.' .. ;Tj!nwlui „Fal eze 
df' nisip ... · · , r -1~+l'.<-<· ' ·, 

, ' ,. "Ij:)an I Piţa 
(1m~moriu adrnsa t • sc cr etaru lJ i·~ Cc~ a'r PC R 
· .. Pet re Enache > :în lutl.i>tnifrUC.,:19_8.3) 

* . ..:/ -.-;...-j. t\.~.r ţ 
* * 1~,i·' 

. ,,Sarcini importante are c ine1~; tog ~a fia . Av em 
ne_yoie de filme " ~une. revoluţionar~ • .;.~ ~ st pr_e~in.te . 
maretele rea l1zar1 ale poporult,!1 riosltu., ;~i,1ţ1ob·11lzeze 
şi să înfăţişeze eroi care să cg nst itui e'.· (liR mod el de 
muncă şi de via ţă. Or, tovarăşi, am ~ văzut'· cîteva 
filme care nu numai căi nu prezintă mo_dele ,-de en.ii în 
viaţă şi în muncă , ci, dimpotrivă, prezÎJltă n:işte (lle
mente care se mai întîlnesc poate uii\l{yiţ,, la _peri
feri a societ ăţi i ; dar nu pe aceştia trebutej;ă•i - 1>re- · 
z inte scenariştii şi re g izorii noştri'sau ce'i'.'care cohi:luc 

Oltului î.n timp ce străbate lumea, Pe malul Ozanei. 
Eu trebuia să joc Hamlet, Mecanizatorii, Seraliştii, 
Cum e. Ioane, la construcţii ?, Succesiune aproap e 
vacantă, Un punct de uedere (prima variantă), Cota 
zero (prima variantă) şi atltea altele. Este cazul 
să demonstraţi, onoraţi difuzori. că vă meritaţi acest 
nume, măcar acum! 
La studioul '.· ,,Sahia" se lucrează. Şi se speră. Nu 
cerem decîl un rost. Generaţii întregi de regizori 
pot depune mărturie că filmul documentar a trăit 
t·ot timpul în demnitate . Pe cei nedemni, acest gen 
i-a exclus. Avînd de-a face cu o realitate. cei care 
au minţit au fost repede, foarte r·epede compromişi. 
Nu în fata oamenilor, ci în faţa realităţii însăşi. 

Laurenţiu Damian 

REVENIREA LA MATCA 
Parcurgerea propunerilor adresate Ministerului 

Culturii de Comitetul provizoriu al F.S.N . din Arhiva 
Naţională de Filme · poate trezi în prima clipă o anume 
nedumerire. Nu vă speriaţi : propunerile nu vizează 
nimic ieşit din comun, ci doar ceea ce trebuie făcut 
pentru revenirea unei instituţii de cultură, unicat 
în ţară, la statutul său firesc. de păst rătoare a 
patrimo niu lui cinematografic naţional şi de iocar de 
cultură cinematografică. Desigur că, pe hîrtie, în 
rapoarte şi dări de seamă, aceste funcţii mai erau 
cit de cît pom en ite. Acum însă ele t rebuie să se 
exercite cu adevărat. 

Propuneril e Arhivei alcătu iesc; pur şi simplu, doar 
inventarul ad-hoc al dotărilor tehnice inexistente sau 
îmbătrînite şi , totodată, al activităţilor de cultură 
cinematografică şi de cercetare rînd pe rînd gîtuite -
ca expresie a grijii ... aceleia. Dorinţa fierbinte a arhi
viştilor este să fie ajutaţi (cu fonduri şi cadre) 
ca să se utileze (şi astfel să a s igure conservarea 
filmelor) şi să-şi poată relua funcţiile culturale 

într -o măsură adecvată anilor '90. Cînd, după 
îngrădirea accesulu i la informaţia interna(ională de 
spec ialit ate. şi după împingerea la excludere din 
Federaţia Internaţională a Arhivelor de Film prin 
neplătirea ani de zile a cotizaţiei (şi una şi alta 
justificat e prin „economia de va l µtă") Arhiva Naţio
na l ă de Film e a rămas izolată de lumea din afară. 
s-a crezu t că s-a atins limita d e jos. Nu ! Există 
o ,.culme de civilizaţie" şi ma,i joasă : în 1987 insti
tuţia era practic izgonită din Capitală, încercîndu-se 
astfel a i se tăia şi legăturile cu interiorul... Nu sînt 
acestea sufic iente pentru a stîrni nedumerire şi 
revoltă ? Aşa stînd lucrurile, este leg itim ca acei 
otllneni care s-au îndîrjit să sus!ină în aceste con
diţii de adversitate oficial ă declarată şi Cinemateca 
bucureşteană, şi prezentarea de filme într-o serie 
de oraşe din provincie, să propună o reg îndire şi 
o amplificare a ace stui tip de activitate - ·- două 
săli în Bucureşti şi deschiderea de cinemateci î n 
mar ile centre universitare, o bibliotecă bine dotată 
plasată în Capitală, într-un sediu care să permită 
totodată şi conservarea şi cercetarea fondurilor de 
scenarii, liste de montaj, fotografii, afişe, cît şi des 
făşurarea activităţilor editoriale. 

Comitetul provizoriu al Frontului Salvării Naţio
nale din Arhiva Naţională de Filme este conştient de 
faptul că această instituţie nu a fost deloc unicat pe 
ţară în ce pr i veşte maltratarea la care a fost supusă 
de fostul regim. în acelaşi timp, membrii să i sînt 
convinşi că modul în care Arhiva a ştiut să reziste 
politicii de îndobit ocir e, concentrindu-şi puţinele forţe 
ce i-au mai rămas pentru a menţine în viaţă Cine
mateca bucureşteană -- una din puţinele guri de 
oxigen ce mai funcţionau în ultima vreme în sprijinul 
unei populaţii sufocate, tineri şi bătrîni laolaltă -
îi poate acorda, ar trebui să îi acorde, o priori-tal e 
în obţinerea unor răspunsuri pozitive la propunerile . 
făcute. în final, sentimentul este unul de optimism. 

Aura Puran 

socia le. Dar sce naristul şi regizorul care au realizat 
filmul , P.recurn şi cei care l-au aprobat nu cunosc, 
se vede : •tît\eretul patriei ·noastre . . 

Nu se poate să mai admitem să se producă ase 
mene a filme. Unde est e . Con si liul Cul turii, unde es te 
Secţia dt Propagandă , unde ţste Comisia ideologică 
a Comileiului cent.ral care trebuie să vadă toate 
aceste filme? De · ce pun em 'în scenă şi I·ansăm pe 
piaţă asemenea îifme care prezintă denatur at re a li· 
tat ea soc.ietăţii noast re, oa menii mun cii, tineretul sa u 
a lte categor ii de oameni ai munci i din ţara noastră? 
Nu de asemenea film e ş/ de asemenea piese de 
teatru ,avem nevoie! Avem nevoie de o artă, de o 
cinem atografi e . de un t~atru care să prezinte esenţa, 
mod elul omul ui pe . care tr ebu ie să-l făurim t Chiar 
dacă . cîteodată trebuie , -să în fr,umuseţăm un erou, 
e bine ca e l să .devină model , ca tin eretul să ştie. 
să înţeleagă că aşa · t r<'buie să fie !" 

{Fragme nt din dbcursu! iillut de Ceauşescu hi 
, Mang ali a în 1· augu st 1983) 

* 
* ' • 

,,Se fa ce mare , caz de discursul cu acce nte r eali s t
. S()C(a.,li~te, pronunţat de Nicolae Ceauşescu h, a,u g us t 
tre <;tÎ!, 'lil Mangalia . Anunţă el oare o ofensivă cu ,.::~t <;: 
î~ regulă îm"pot riva iritelecttrali lor) Se pare că fur-ia 
sec retarului ge nera l ar fi fost declanşată de un film , 
Fale,{e de n(sip, : în care .viaţa U[lUi tînăr mun
ci~?r ~ra înfăţişată în culori prea ~umbre. Ca urmar e: 
d.5as tica st rîn ~er e de şurub 111 cinematografie, sce narii 
r~trase din producfie etc." · · · 

:ţ ., :·:,1 j 
(,E.xt~J':- dinl r -un · a·rtico l apărut î n „Le mond~" 

· la I manie 1984) 

şi organizează producţia de filme. Trebuie _să 1ic!ii„qăm 
cu desăvîrşire această stare d~ lu cr,uri. , Aip . ;văiut nu 
de mu lt . un film prezentînd 4n tînăr ' trjunţitoJ, l'a ·, 
Marea Neagră . Dar erou l ace·s f'uî film 'rti.f 'a.re.'' ,nfmic ., 
cu · tînărul muncitor de astăii.:' Cuni aiafă' 1:$Ji:t,ce · .. 
reprezintă tînăr.ul muncitor din patria no,4&fră;?.;;.~-ă ,,. 
întilnesc, ştij i bine ; permanent qu, milioan e ,d.e , ţjhgr,t . , 
Discut cu ei. î i cunosc . Vezi 'ta _ei_ dr ag0;s}f f;ţ_tfdi~ , 
muncă. faţă de pa ft id şi de pati'i t', faţa de„s1?dal1şţp,; ' . 
vezi hotărîrea de a face totul pentru a âsi_Lţtlra 1_î·fi'.de'-· , 
plinir ea sarcinil or ·de mare răspun<lerE;,rii:;ţ ,lţ,;i~~•: . . Vfne'ri.;· 9 felituari~ i-990', fa cinei'na „Studio" 
lată. la Canal ul Dunre .. -Marea Neagră car e· va "t11lri3 , • I · 
în curînd în _functu~e, zeci de __ mii <le ti.neri,,.~_l_:1, 5W ,; v ,a avea" oe Un spectacol de gală al filmului 
dovadă de eroism far a seamăn . Şi asemenea ·ex~mpla re , . ,,Falez~ de nisip" . cu participarea rea.liza-
întîlnim pe s ut e şi mii de şantiere' şi unităţi efonom1e"~)' '· to(ile)r: ' '·,, ,. · ·, · ' -; ';:t / { 

'; ·1'.~.--.. 

,J 



FILM 5 

„FILMU L I D EA-L"J 
Ce film , sau ce filme aţi jace dacă aţi fi propriul Dus. 
producător? Care ar fi „filmul ideal", care n-aţi dori 
să lipsească din iilmografia personală ? 

Acestea sînt întrebările la care răspundeau în 
Magazinul estival -Cinema, 1980, scenarişti şi regizori 
importanţi ai cinematografiei noastre, pentru care 
„filmul ideal" era, de cele mai multe ori, un proiect 
utopic. ,,Filmul ideal" ar putea intra azi în producţie-. 
Publicăm spicuiri din răspunsurile la ancheta 
de atunci, 

ANDREI BLAIER: 
Aş face măcar unul din îilmele pe care unii din 

actualii producători mi le-au reîuzat. Şi aş fi convins 
că aş izbuti măcar cîteva filme bune. Pentru că, 
din păcate, multi dintre tovarăşii cu care colaborăm, 
producători pe trepte intermediare de răspundere, 
nu au puncte asemănătoare de vedere cu noi, producă
tori la rîndul nostru, cu răspundere întreagă, cu mult 
timp înainte de întrebarea dumneavoastră (,,,) 

LUCIAN BRATU: 
A~ fi dorit ca unele filme să nu fi lipsit din 

filmografia mea şi ele lipsesc. Am investit o muncă de 
patru ani pentru a pregăti un „Băkes·cu", dar filmul 
nu s-a putut concretiza, Vreo trei ani am tot adunat 
materiale pentru un „Luchian" şi nu s-a concretiz,at 
nici acest proiect. Deşi nu era vorba despre nişte 
,.super-productii" cu mii de figuranţi şi decoruri vaste, 
am socotit că dacă vreau să le realizez fâră compro
misuri, şi dacă se urmărea ca filmele să fie adevărate 
acte de cultură. ele ar ii necesitat o cinematografie cu 
o mai bună organizare, decît există în prezent. 

Nu ştiu cum arată „filmul-ideal " şi ce ar trebui el să 
fie. Dar am şi cu, bineînteles, unele priorităţi în materie 
de filme care „să nu lipsească din filmografie". -
Mai mult ca oricînd în aceşti ani (şi cred că şi în 
cei următori, - cit voi mai putea fi apt de muncă), 
atenţia mea -se îndreaptă spre filmul care vorbeşte
despre viaţa pe care o trăim. ( .. ,) 

MIRCEA DANELIUC: 
Mi-aş dori un film prost, foarte prost, genial de 

prost : de prostia căruia să fiu singurul responsabil. 

STERE GULEA 
Cum nu sînt nici la vîrsta începuturilor, cînd te 

repezi să răspunzi la orice întrebare, vrînd să arăţi 
lumii ce exemplar extraordinar ascunde adolescen .tul 
sau tînărul cam ignorat de adulţii imbătrîniţi de 
grijile vieţii, şi nici la vîrsta pensionării cînd spectrul 
sfîrşitului te-mpinge să mizezi totul pe-o carte, pe 
ultima, mărturisesc că întrebarea dumneavoastră mă 
pune la incercar<'a grea la care e supus omul aflat la 
jumătatea drumu l11i -- cînd işi dă seama că drum de 

OMAGIIL_E 
,,EPOCII DE AUR" 

Partidul, inima ţării ·- 1981 - Scena
riul : Nicolae Dragoş, Dirui Săraru. 
Regia : Virgil Calotescu, Casa de fil
me 5. 

- Portretul unei generaţii - 1981 - Sce
nariul : Mihai Dimitriu, Radu Aneste 
Petrescu. Regia : Virgil Calotescu. Casa 
de îilme 5. 
Omagiu. O viaţă închinată fericirii 
poporului -- 1982 - Scenariul: Nicolae 
Dragoş, Dinu Săraru. Regia : Virgil 
Calotescu. Casa de filme 5. 
Al patriei erou între eroi - 1982. Sce
nariul : Nicolae Dragoş. Regia : Pompi
liu Gîlmeanu. Studioul „Alex. Sahia". 
lnfruntînd furtuna - 1984 -- Scena
riul : A. Simion. Regia : Gheorghe Hor
vath. Studioul „Al. Sahia". 
Ani eroici -- 1984 ·-Scenariul: Nicolae 
Dragoş, Bujor T. Rîpeanu. Regia : 
Virgil Calotescu. Casa de filme 5. 
Tinereţea patriei, tinereţea noastră -

1984 -- Scenariul şi regia : Gheorghe 
Vitanidis. Casa de filme 5. 
Cei mai frumoşi douăzeci de ani -- 1985 

Scenariul : Dinu Săraru, Viorel 
Cosma. Regia : Mircea Mureşan. Casa 
de îilme 3. 

OPINII 

intoarcere -n·u mai există,'· iar drumul-înainte est-e mult" ,,_, maşină· grozavă, vrea să se facă şofer. 'dacă a- răma's 
ma i imprevizibil declt îşi .imaginase şi atunci rniiează cu _qchii ,,ta ,lJ(l,llY,,!9n,. vrea .să S\)_Îil~~ ' a_ viAtor §~!t~ ~_}l~ 
totul pe prezent ( ... ) .se află - într-un 'fidtel y rea să ~e·' facă _ r~eplJorrţr. 

Oricum am da-o, nu putem scăpa de idealismul s.a.m.d : Nu,mi amintesc să fi: răspuns vreoda\a : în 
congenital iiinţei noastre, cu a(ît mai vîrtos, cu cit :( copităl'ie 'că \ rreau să· :mii" fa_c regizor:)~,i-'lotyş1 ·ei(.fâc 
~rezentul cinematografic românesc nu-i prea măgu- - fi_lme. Pă9îndu,l_e, _pq_ate că',~m_ fost i4f i1rdin fiec~--~~. 
litor. ., şt şofer, şr ~viator;ş1 · r.e<;epţrorer. îrr momentµ! cin,d 
Bănuiesc că şi întrebarea dumneavoastră tot -:(ăcea·m fi,e~al'e': film'.· eram 'în situaţia copil1!Jfl-:i, 

~intr-un astfel de resort ascuns a plecat ! De ce, în pri.i9fliţr;al'./\Ţi,p,tesiei celei mai puternice. întîi fr!f;ţim 
tond. să mai punem un accent în plus cînd trăim dorftj;f,iuhţa7de piatră şi l-am făcut, apoi mir_ş,m 
mai mult în viilor decît în prezent?!. dorit• Fîliţi:cel,pun, apoi Tănase Scatiu .. , De fiecare '~~;(~ 

MANOLE MARCUS : 
Ar ii foarte rău, pentru că aş investi toti banii pe 

care i-aş avea, plus banii prietenilor -- dacă s -ar 
încumeta vreunul să mă împrumute --- mi-aş ipoteca 
toate veniturile pe urni'ătorii 20 de ani. etc., etc., 
etc,, într-un scenariu cu care nici nu ştiu măcar dacă 
aş Jlvea succes şi care mă obsedează de foarte mult 

- timp, la care am lucrat nepermis de mult şi care --
din motive pe care nu le cunosc, nu le înteleg, ceea 
ce de fapt este acelaşi lucru -- la ora actuală zace 

- pe undeva într-un sertar. Nu cred că aş reuşi să 
exprim foarte exact sau să argumentez foarte doct 
de ce. mă interesează scenariul respectiv. Şi cind 

- spun „interesează". folosesc iar un cuvînt care nu 
, exprimă nimic. Este ca şi cum ai începe să argumen

tezi teoretic ce proces lăuntric se petrece în tine cînd 
ţi-e sete. '( ... ) 

IULIAN MIHU: 
. Întîi a fost Flăcăul cu o singură bret ea după , 
·caragiale şi AL Brătescu-Voineşti, dar s-a spus acum 
douăzeci de ani că n-u era momentul pentru un 
asemenea scenariu. Şi din an în an, dictonul a iost 
repetat pînă am pierdut toate exemplarele şi chiar 
manuscrisul, Apoi a venit rîndul Kirei ... , O făclie 
de Paşti şi Năpasta. Astea constituie tabla peste care 
trecutul a şters cu buretele adînc, ( .. ,) 

MIRCEA MUREŞAN: 
Filmul ideal este acela pe care nu-l vom face 

niciodată. Cred că aş vrea să fac un asifel de film, 
cum îl numiţi dumneavoastră „ideal", adică o tragedie 
în care toate personajele rid iără încetare. Am o 
comedie în care toată lumea moare. Dacă este 
,adev~rat că se mai rîde, sau dacă se mai întîmplă, să 
se mai şi moară_ De fapt nu vreau să [ac nici un film 

-,,ideal", Pur şi simplu pentru că nu sînt idealist, Aş 
\ rea să fac un film adevărat, despre mine şi despre 
cd pe care-i cunosc şi acela nu poate ii în nici un caz 
ideal, 

,DAN PIŢA: 
, Tn.trebarea îmi aminteşte di• o alta ce se pune 
copiilor: ,,Ce vrei să te faci cînd vei fi mare?--_ 
D.-obicei, ră~punsul copiilor e legat de impresia cea 
11w1 puternica a zilei respective. Dacă a văzut o 

Tineretul României Socialiste - 1985 -
Scenariul: Sorin Stanciu_ Regia: Cornel 
Diaconu. Casa de îilme 5. 
Cununa de lauri -1985 -- Scenariul: 
Nicolae Dragoş. Regia: Anghel Mora_ 
Casa de- filme 5. 
Partidul, patfia, popo(ul •
Scenariul : Nicolae D.ragoş. 
Virgil Calo_tes~u. 

1986 --,
Regia: 

Timp eroic pe plaiuri de legendă'-- 1988 
- Senariul : Nicolae Dragoş. Regia : 
Virgil Calotescu, Casa de filme 5. 
Cu poporul, pentru popor - 1989 -
Comentariul : Nicolae Dragoş. Regia : 
Gheorghe Vitanidis, Pantelie Ţuţuleasa. 
Casa de filme 5. ., -
Sub semnul marilor împlinlri - 1989 -
Scenariul : A. I. Zăinf-!SCU. n~g:a : Alecu 
Croitoru. Casa de film e~ I. 
Arc peste timp -- 1989 - Scenariul: 
Eugen _ Flor~scu. · Regia : , -' Şerba·n 
Comănescu, Gh. Horvath, Studioul 
,,Al. Sahia". 

Bucureşti, file de epopee -- 1989 
Scenariul : Lucian Avramescu. Re
gia : Virgil Calotescu. Casa de filme I 

·am -gîn-dit•şi · am acţionat ca propriul meu producăto'r. 
L-am co11sidet'at Lin film necesar, m-am gîndit la 
toţi parametrii · - deci şi cei economici - m-am 
glndit Ja· pu,qli,c, .Ji investiţie, la ·difuzare ... la tot ceea 
ce.trebuia ~ă facă un producător, Dar aşa cum copi(ultii 
de _5 ani, acel „cînd va fi mare" i se pare o perspechv,ă 
a_bisal_ă, ;,ventru mine, regizor, îmi apare tot aş_a 
s1h,t'aJ1a dţ prod,ucător, .. Aşa că e mai bine să nu i!l'ă 
gîndesc: Mai ales că nu ştiu dacă la întrebarea 
.,C~:âi _He _a să _ te faci?" aş răspunde vreodaif: 
,,Pr6jlucă,tor". (; .. ) -· - '' 

SE~<H~:-N1coti~s~u: 
Un film sau un ciclu de filme despre istoria 

Partidului Comunist Român, de la începuturi pînă·:azi. 

DINU TĂNASE .: 
Un film pe care aş vrea să-l fac peste 20-Ş0 de ant 

u11 iil111 despre perioada pe care _o tr~im_.îIÎ· fJ·reze _nt 
,-:;.··,, .. •;,c •.' -._ '·',:(; 

ALEXANDRU TATOS: 

Din păcate am depăşit vîrsta cînd îmi ardea să 
visez : nu mai gîndesc la „ideal" ci la concret. 
Deocamdată nu ştiu ce am să lucrez mîine, aşa că la ce 
bun să vorbesc despre cum aş vrea să arate filmo
graiia ,mea.,, 

Iar dacă în sufletul şi mintea mea stau filme pe 
care aş vrea să le fac, niciodaiă n-am să vorbesc despre 
ele. Măcar din,., superstiţie. Ca să nu spun că trecerea 
timpului modifică starea, concepţia sau dorinţele unui 
artist : iar un proiect_ prea mult amînat sare din 
etapa lui firească -- dacă n11 faci 1,n îilm la timpul 
său --· mai bine renunţi, 

CONSTANTIN VAENI: 

Sper să fie atestată această demnitate calmă 
cu care rostesc iitlurile iilmelor relizate, de tot ceea ce 
voi mai realiza, chiar dacă, din ratiuni conjuncturale. 
subiective , străine adevăratelor analize, vor mai apare 
păreri ale unor cronicari de ocazie, sau ale unor 
„specialişti" aciuiti prin miraculoase comisii de pus 
note, care confundă de cînd lumea, ideologia cu 
comercialul, şi diletantismul, calofilia sau colajul 
(uneori practicate cu indecenţă, chiar) cu _ cinemato
graiul _. cu rostul şi necesitatea lui. 

Drum de luptă şi biruinţă 1989 •
Realizatori : Mihai Constantinescu, 
Sorin Stanciu, Eugen Preda, Cătălin 
Vago, Mihai Spătaru, Silvia Cusursuz, 
Gheorghe Marian, Sergiu Sarchizov, 
Ileana Popovici, Mircea Rădulescu, 
Dragoş Gheorghiu, Şerban Comănescu, 
Casa de filme I. ' - · 

DECLARAŢ;IE 
DE DRAGOSTE 

La 21 aprilie 1974, conducerea Asociaţiei 
Cineaştilor era convocată la Ceauşescu. 
Luînd cuvîntul, din proprie iniţiativă, redac
torul şei al revistei „Cinema", Ecaterina 
Oproiu, şi-a încheiat astiel alocuţiunea, 
publicată a doua zi de î~.trea ga presă : 

„Cînct lupţi pentru o cauză pe care o 
numeşti sîîntă, nu poţi să te gîndeşii şi nici 
să visezi la postul care te aşteaptă, care 
să iie cît mai mare şi, dacă se poate, cît 
mai onorific. Eu cred că acest idealism în 
sensul superior al marxiştilor trebuie să 
fie una din marile declaraţii de dragoste, 
în fapte şi nu în vorbe, pe care trebuie să le 
facem Partidului şi Dumrn~avoastră. Per
sonal". 

în folosul îndeplinirii dezideratului vital al momerrtului: reorganizar ea cinematografiei pe baze 
cu adevărat democratice şi însănătoşirea filmului românes c, vă întrebăm: 
I. Care consideraţi a fi bolile cinematografului românesc? (sub aspectul structurilor organizatorice, al 
raportului producător-creator, al raportului realitate-îilm. al raportului critică-operă)_ 

propagandă folosind rnij loacele filmului, Cele 30-- 40: 
de filme produse de aceste strncturi şi (ne)diiuzatc 
in acest răstimp sînt accidente explicabile totuşi, 
printr-o abordare iniormatională a sistemelor. Dacă 
acele filme reprezintă „cinematograiia româneasca", 
atunci ea nu are nici o boală, 

2. Aveţi o propunere privind viitoarea formă de organizare? (prin prisma tendinţelor iniţiativă liberă 
monopol de stat). 
3. Ce apreciere daţi noţiunii de cenzură ? 
4. Care sînt valorile pe care se poate sprijini cinematograful românesc în acest moment? 

LEGEA PIEŢEI, 
OFERTA CINEASTILOR 

' 
I, Care consideraţi a fi bolile (foste) ale 

cinematografiei,., 
-.- Cinematografia născută pelvian, acum 40 de ani 

în România. s-a contaminat congenital cu toti viruşii 
organismului mamă, socialismul, iniţial un produs 
hibrid - artificial, de bibliotecă, ulterior o practică sis
tematică de adormire a raţiunii, care n-a fătat <lecit 
monştri şi monstruozităţi. Socialismul şi-a autonegat 
pînă şi dialectica. lupta contrariilor, prin impunerea la 
putere perpetuă a unui singur partid. 

Dependenta (as ervirea) cinematografiei de „par
tid" a generat manifestarea acută şi cronică a nume 
roase patologii , cum ar fi : 

--- artificializarea realităţilor ; 
-- manipularea istoriei ; 
- angajarea în cultul obscurantist al unor 

persoane ; 
-- absenţa unui sistem de gîndire estetică ; 
-- spaima de viată, de semnificaţii, de cuvînt, de 

conţinut ; 
- falsa morală şi moralitate; 
- planificarea birocratică : 
- cenzura oficială ~i autocenzura ; 
- comisii, comitete , comiţii, ,, verigi intermediare", 

(între cine şi cine?), ingerinte la toate pra.gurile, pre
siuni morale şi materiale, pînă la dizolvarea rezist entei 
fizice; 

- falsele iluzii; 
- ,,îndrumarea" activiştilor zeloşi, brutali. semi -

docţi, răzbunători, îngîmfa(i, corupţi. .. 
.,,şi altele. Poate , nu cele de pe urmă 

fiind: 
- frica de represalii ; 
- nevoia de supravieţuire fizică (alternativă a 

exilului sau sinuciderii), a cinematografiei şi a reali
zatorilor ; 

- revolta în genunchi ; 
- ,,şmecheria" ... (,,îi ducem cu şopîrle", .. ); 
- compromisurile ; 
- - duplicitatea !, cea mai traumatizantă boală 

a socialismului. 
2. România se îndreaptă inexorabil spre un sistem 

existenţial, nu numai pluri-partinic, ci şi pluri-econo
mic. Cine nu înţelege rapid fenomenologia politico-so 
cială a viitorului, cine nu se detaşează complet de 
racile, ca cele de mai sus, rămîne rătăcit în urmă, în
trebarea însăşi conţine în subtext un lest. 

Organi za rea ? Nu se mai poate disc.uta ca 
acum o lună. Organizarea nu mai depinde de „forurile 
de sus", nici de voinţa unei persoane sau a vreunui nou 
comitet, nici de influenţele vreunei asociaţii. ,.Monopol 
de stat?" Sarea, tutunul, alcoolul... şi cinematografia. 
Aberaţie fundamentală. Iar „foruri", iar funcţionari. 
iar comisii şi comiţii? Un socialism, altfel coafat. nu 
mai este posibil. 

Organizarea se va impun e de la sine, guvernată. <k 
data aceasta, de o reală lege obiectivă, legea pieţii, 
oferta cineaştilor şi cererea spectatorilor, 

Privatizarea producţiei şi diîuzării filmelor nu 
poate fi împiedicată, indiferent de politica partidelor 
aflate la guvern, sau în opoziţie, Producători indepen
denţi cu credite de la bancă sau din altă part, cu 
inveet 0 4° 0 străine, vor realiza filmele dorite, fără nici o 
imixtiune, a nimănui. Proprietarii cinematograielor, 
persoane, cooperative, societăţi, vor refuza filme 
româneşti sau străine, rulate cu sala goală_ Le vom 
prefera pe cele, americane, deja împachetate pentru 
expediţie. 

Nu mai poat e funcţiona o planificare centralizata 
,,Se produc 25 filme 1.m:' Bune, proaste, ne batem pen
t ru plan; diiuzar ea le preia; hanii pică dacă nu cu rg,., 

A încetat schimbu l de filme, pe baze CAER, încă din 
va ră, cu Polonia şi Ungaria, $i-au prev enit partenerii 
să fie pregătiţi. Planificart•a achizitiilor a înc<'taL Ce 
se va face cu iilmele făra bilete la casii. fării export asi• 
gura! ? SL· vor elimina de la sine. Chiar dacă ar fi, să 
admiiem, succese de prestigiu_ 

Pot să presupun că, indiferent de partidul 
de guvernămîni. vor exista subvenţii bugetare pentru 
artă, inclusiv pent ru unele filme, înscrise în interesul 
cuiturii româneşti. Cum ş,i cui se vor repartiza, se va 
vedea . 

Deocamdată, ,,România-iilm", centrală sau alt· 
ceva, mai dispune d(' ceva fonduri. mai· poate îinanja 
cîteva filme. Dar banii se vor risipi rapid, iâril 
evaluarea riscurilor şi a exigentelor difuză rii. 

Buftea, cred, s-ar putea cons titui într-o societate de 
stat. ca bază de productie. la comandă _ Pină la even
tuale investiţii străine. 

3. După 50 de ani de cenzură, nu pot să da u nici ·o 
„apreciere". ~ici înaltă, nici la alt nivel, Cenzura a iost 
abolită, odată cu „Căderea Bastiliei", sediul C.C. Nişte 
criterii ecologice, de protec(it' împotriva poluării 
mora lei public e. vor exista, da cii publicul le va dori. 
Sistemul american este practic : lJ = film universal. 
P,G. == cu îndrumarea părinţilor ; 18 = recomandat 
dt' la 18 ani în sus; X = porno. Cenzura şi arbitrariul 
autorităţilor. sau per soa nelor, singulare sau grupuri, 
nu mai pot fiinţa, 

4. ,,1\1\omentul". pentru producţia cinematografică, 
înseamnă finele anului. De Crăciun se lansea' za îilme 
noi, Va fi un prilej să se verifice cine a înţeles, în ianua
ri(•. ce înseamnă competitivitate, in decembrie , l\\ă tem 
r;i t·ste singura valoare viabilă . 

Mircea Mureşan 

INTEGRAL! 
Textul ,·are urmează este împărţit în doua cate gor ii :, 
a) f~aspunsur i benevole la întrebările formulate' ck 

r,•dacţia .,Film", 
h I Conwntarii personale a căror eventuală absenta 

1otalâ sau parţială din paginii solicit să fie indicată 
prin semnul iipograiic (,,,). Publi cate parţial sau 
111tq:rral. come11t:1riik de punctul b) devin „colaborare" 
conform Lq,!ii pr,·sei în vigoare. -
l. a) întrebare for111ul<1ta llt,clar, 

,,1 în uliim ii -l5 de ani toate structurile aşa-1111mi1,•i 
„cin"rnatograiii romaneşti" au fost concepute ~i 
îinantate de pute rea guvernamentală să vroducă 

2. a) Produqie , şi diîuzare (iilm şi video) - guver
namen tal şi particular --- sisteme autonome şi inter 
conectabile, 

b) Statul va dori să controleze echilibrul financiar 
in reţeaua sa proprk d<' producţie, achiziţie şi difuzare. 
Producătorul par1k,il a r (;!social) va dori să impună 
prcţurilL• sale d~ difuzare (exploatare). ceea ce- l_ ,-11 
obliga să-şi creez, , propria sa retea de difuzare. Cele 
două sisteme pot „cola bora" prin oierte financiare 
recipro c avantajoase. __ 

3_ a) O încălcare directii şi indirectă a articolelor 
I. 2, 3, 5, 6, 7. 12, 18. 19, 23 (I). 27, 29 (2) din 
Declaraţia universală a drepturilor omului. 

b) Lectu ra Decla ra/iei uni ve rsale a drepturilor 
omului îmi pare mai interesantă acum decît studierea 
oricărei legislatii deiunctc_ Textul inie gral al acestei 
Decla ra/ ii va fi tipărit în revista „Contemporanul". 

4, a) Această întrebare reprezintă o (involuntară) 
presiune (deoca mdată) neguvernamentală. 

b) Orice persoanâ are dreptul să facă film, 
Consecinţele acestei actiuni vor determina re-produc• 
tia_ între .,consecinţe" sini cla sificabile şi „judecii(ile 
de valorizare·' emise de o persoană sau de un grup de 
persoane. Ori ce tentativă de a iransîorma „consccin· 
ţele" în condiţie a „producţiei" reprezintă o iormă de 
cenzură, adică o incălcare a libertătilor individuale, 
Din aceasta perspectivă. iormularea întrebării cret:>ază 
<, pre siune neguvernamentală care poate avea dr ept 
urmare. în actualul cont ext, ra t iiicarca guverna 
mentală a unei forme de cenzură : accesul la producţie 
exclusiv pe criterii de ) ., valoar,,'· ? , 

EXPERIENŢA 

TELEVIZIU NIi? 

Paul Silvesîru 

I, qructur a centralizat-autoritaristă a pro, :l'sului de 
realizare a filmelor, care suiocă orice ,tendinţă spre ori
ginalitate sau inovatie - pe orice plari_ în' esenţa. pină 
acum, deşi s-au purtat discuţii (în perioada de 
elaborar e a filmului) de către creatori , cu diferiţi ia c
tori de care depindea finalizarea resp ectivei producţii 
cinernatograîice, aceasta era supusă din start atît unui 
normativ tematic cît şi unei cenzuri primitive -- 
ideolo gice şi artistice. De aici apariţia cite unui pro
curor al creaţiei, de tip Dulea (dar nu numai el), 
care deţinea „monopolul adevărului" despre valoar ea 
unei creatii cinematografice înainte de coniruntarea 
ei cu publicul. D<' remarcat daunele aduse în timp 
de sistemul intronat la dimensiunea deceniilor -
autocenzura cinea stu lui (care nu,şi putea iace cariera 
adunînd iilme interzis e), cîi şi falsul ajutor primit 
din partea criticii , supusă ea însăşi unor obligatii 
înjositoare, între care cea mai condamnabilă era 
aceea de a confrunta filmul cu realitatea contrafăcută 
'din documentele de partid $i nu cu cea autentică, 
Mărturisesc că. acest motiv m-a determinat, cu 
douazeci de ani în urmă, să renunţ a mai susţine 
cronica cinematografică la „România Liberă", preie
rînd să fiu de iolos cinematografiei prin emisiuni 
de cultură şi iniormare cinematograiică gen „Ecra
nul" , care, în să, din păcate şi ele au [os! desfiintate 
între -o etapă ulterioară a dictaturii asupra conşliin
telor. 
2. Monopolul producţiei a crea! cel mult produse de 
serie, nu unicate cu valoart perenă. atît în societatea 
rl<' consum, cît şi in a,-,,k \~ri care a11 pretin s d 
trăiesc într -o societate avansata faţă de capitalb m, 

(continuar e in pag. 8) 

GREVA 
,,IATECIŞTILOR" 

•- . Un<lC' sînt valorile autentice?" 
- ,,A venit vremea cînd revolta este un merit şi răs
turnarea o crcaiie ! " 

,,Au fost mai regalişti decît regele!" 
-- ,,Avem nevoie de personalităţi, nu de nulităţi!" 
-- ,.Eminescu e cu noi" 
•- ,,Caragiale lot cu n9i" 

Deci, greva generală' a studenţilor din lnstitutul de 
Artă Teatrală şj Cinematografică .LL. Caragiale" ·
Bucureşti. Un institut cu 134 de studenţi (repartizaţi 
pe trei facultăţi) în grevă ! Cei 134 de studenţi 
erau învăţaţi nici mai mult nici mai putini de 60 de 
profesori, lectori, asistenţi. Asta pentru a încerca a 
evita situaţia penibilă de a spune că atunci cînd s-a citit 
de către studenţi ştatul de plată, s-au găsit cadre 
didactice necunoscute nu numai de studenţi, dar 
chiar şi de profesori ... 

Aşadar, fosta clădire a şcolii de jandarmi a Bucureş
tiului adăposte$te prima grevă - probabil. din ţară a 
unei instit\Jlii de învăţămînt superior. Chiar aşa ! -
Zilnic mai\bine de 134 de studenţi rătăceau aici, 
prin cele cîteva etaje cuprinzînd 9 culoare mai lungi de 
50 de metri şi 6 case ale scărilor, o clădire pe care 
reuşeai să o înveţi mult timp după ce intrai în ea. 

Eîectiv n-ar fi de mirare ca î11tr-un viitor mai apro
piai sau mai îndepărtat aici să se găsească osemintele 
unor temerari robinsoni ce au avut cutezanţa să eşueze 
într- o astfel de enormitate. în iosta jandarmerie a Bu
cureştiului şi actualul IATC, Dante este mai actual ca 
niciodată - ,,LASCIATE OGNI SPERANZA VOI CHI 
ENTRATE"_ Dar _dacă oseminte nu sînt iar pe Dante 
nu-l băga oricum nimeni în seamă atunci, cîteva fan
tome esenţiale interesează fără îndoială. Căci, aici şi 
acum , aceste fantome pun în discuţie pină :şi opera lui 
Beethoven, .. După cţ au stricat un întreg învăţămînt, 
după ce au vîrît în facultăţi nulităţi, după ce şi-au m11-
rit lefurile, aceste tovarăşe fantome renunţă pînă şi- la 
bruma de demnitate şi onoare pe care oricum tot nu o 
aveau. 

An de an - de vreo 20 de ani încoace -- aplaudau 
stri.gînd lozinci, iar mai apoi se împrăştiau prin lume -
vezi doamne ca recompensă pentru rîvna arătată ..... cu 
burse suspecte sa u în numele unor îestivaluri care ori
cum nu-i băgau î1J seamă. 1n urma zecilor de şedinţe de 
partid -- deseori cursurile erau întirziate din pricina 
dezbaterii a foarte importantelor documente ceauşiste 
- cursurile nu mai aveau valoare_ Totă bruma de 
energie se ducea pe altarul acelor adunări ridicole, 
în care nu se vorbea nimic, dar se stătea ore întregi. 
Cursurile aproape nu mai contau , iar dacă se ţineau 
studenţii căscau plictisiţi, cu unica dorinţă de a ieşi din 
şcoala de jandarmi şi de partid şi de a intra la un 
film, la un spectacol de teatru sau, de ce nu ? la 
cîtC' o mare iubire... Oricum, şcoala mergea mai 
departe. 

Filmele de protecţia muncii, de şuruburi, de piuliţe 
sau pur şi simplu filme de afaceri şi bişniţăraie invada
seră institutul, Nu mai aveai loc de ele nici la montaj , 
nici la transport şi nici la deviz ... Ah, deviz'ile filmelor 
de învăţămînt L„ lar cînd aceste filme ale stu
denţilor se făceau totuşi. ele erau tăiate, adăugate. ,,în
tregite" (vezi Alina, vezi Sorin, vezi Radu, vezi Octav:, 
vezi etc.) după metodele celor epuiza(i în şediniele de 
partid. La acestea se adaugă zecile de examene de la 
clasele de actorie, pe baza unei pregătiri incNte şi du
bioase la clasă, pe texte inepte, cum s-a întîmplal 
în atîtea rînduri şi la „Cassandra", unde cutare autor 
e,a jucat fie pe motive politice, fie pe motive de .. , priete
nie. Iar Caragiale, uitatul Caragiale, a fost nu mai 
departe de anul trecut dat jos de pe scenă şi aruncat 
undeva, dacă se putea cit mai departe. Adesea, senza
ţia pe care o aveai era că timpul nu mai trece şi că unica 
raţiune a scurgerii acestuia era aceea de a nu mai 
curge, Timpul în sine devenise comunist... 

Chiar aşa: ,,Ce-aii făcut din noi? stimaţi anumiţi 
dragi tova'răşi profesori" .. , Un ştude~t, din Londra. 
so~it _ în mijloc~! _studenţilnri.V.' . t ~JJA 1 _c. la vederea _ 
ex1ste11tel s1tuatre1 matenale c,,,·,v pfecar1tate de dome • 
niul recordurilor cele mai absurde , bîiguia mereu 
.,I can't belive that...". Dar nici canalului I al Televi
ziunii Franceze, nici reporte 'rilor suedezi şi englezi 
nu le venea să creadă. 
Să fim înţeleşi. Nu toti profesorii poartă vina celor 

întîmplate pînă acum. Aşa cum nu toţi studenţii au 
consirn-tit la greva generală. Se ştie exact şi lii;ta cu 
profesorii disc.editaţi pentru totdeauna, precum - şi 
aceea a studenţilor. Timpul va cerne fără nici o 
supărare, 

Pînă una alta, studentii, organizaţi încă dinaintea 
începerii şcolii, nu îi mai vor. S-au săturat de ei. Toate 
apele din lume nu au să îi mai spele. Oricum , vilele 
acestora îi vor feri pentru multă vreme de intempe
riile socio-naturale, Căci oamenii dispar atunci cînd 
demnitatea le dispare ... 

într-una din întîlnirile studenţilor cu profesorii, în 
care primii îşi exprimau voturile lor de încredere şi de 
neîncredere faţă de lot corpul profesoral, voturi care 
urmau a fi înţelese deplin ca opjiune a studenţilor faţă 
de calităţile în primul rind profesionale ale profesori
lor, aceştia, adică anumiţi tovarăşi ca Mircea Mureşan, 
Geo Sa'izescu, Costache Ciubotaru, au trecut la califi
carea atudentilor ca derbedei , turmă rătăcită, terorişti, 
moment în care b.ruma de dialog propusă nu a mai fost 
posibilă şi studenţii au plecat. în urma refuzului clar 
din partea celor votaţi cu NU de către studenţi şi a am
biguită\ii de opinie a celor notaţi cu DA (excepţie cu 
brio iace Florian Potra, care s-a desolidarizat complet 
de corpul profesoral) Uniunea Studenţilor din IATC 
„LL. Caragiale" a decis la data de l2.oU99{), în 
urma şedinţelor anterioare, că următorii profesori nu 
vor fi acceptaţi niciodată în corpul profesoral al Insti
tutului -- Mircea Drăgan , Gh: Vitanidis , Costache Ciu
botaru, Geo Saizcscu, Alecu Croitoru. Ştefan Hagima, 
Mircea Mureşan, Dan Dădirlat, Ioan Stanciu, 
Cornel Diaconu , Pantelie Tuţuleasa, ,1\.-îihai Dimitriu, 
Sorin Stanciu, Radu Aneste Petre scu, Mihai Bandac ,
Traian Niţescu, Ioan Popa, Adriana Popovici, Ştefan 
Velniciuc, Sergiu Pop, Sandina Pop, Mircea Constanti
nescu, Cici Caraman, Mihai Marta, Anca Florea, 
Ileana Cirstea . 

Uniunea Studenţilor din IATC a contestat calitatea 
pedagogică a acestor profesori exclusiv la cat edrele la 
care au activat pină în prezent. 

Imediat, Uniunea a cerut intrarea pe data de 15 ia
nuarie în grevă generală . Pînă pe data de 17 ianuarie 
se aşteptau primele propuneri şi rezultatele concrete 
din partea domnilor profesori de pe aceasiă listă (s -a 
făcut şi o listă cu profesorii însărcinaţi cu reorganiza 
rea Institutului , n.r.) şi a studenţilor delegaţi. 
Dacă aceste propuneri şi rezultate nu sînt în spiritul 
doleanţelor studenţilor pentru îrnbunătătirea radicală 
a organizării şi activităţii Institutului, greva va conti
nua, iar începînd cu data de joi. 18 ianuarie 1990, se va 
contesta întregul corp profesoral. Domnii profesori 
care recunosc Uniunea Studenţilor din IATC şi doresc 
a se alătura în mod direct mişcării noa st re sînt aştep
taţi în mijlocul studenţilor pentru a pariicipa la grevă, 
Luni 15 ianuarie 1990 - prima zi de grevă. Frig cum
plit. Ger. în faţa clădirii lnstitulutului din IATC sînt 
adunaji vreo 35--40 de studenţi, cu pancarte, lozinci 
etc. întreaga îat_adă a institutului este acoperită de afi
şe, planşe, desene, încă se simte o oarecare ezitare, 
chiar teamă_ Totuşi, se pare că ceva începe să se mişte, 
Studenţii simt asta, deşi se pare că nimeni nu li se ală
tură, Apelul lor către Ministerul Invăţămîntului, către 
Ministerul Culforii nu se face încă simţit. Timp în care 
tovarăşi proiesori dădeau interviuri la televi ziuni 
străine miniind scandalos şi întocmind memorii şi 
referate către toate ministerele. Paralel cu deciziile tea 
trelor „Bulandra" şi „Naţional" de a nu-i mai primi în 
cadrul colectivelor lor, Sorin Drăgoi se apropie de mine 
şi-mi spune la jumătatea drumului dintre bucurie şi 
tristeţe - ,,Cred în necesitatea creării unui climat de 
comunicare sufletească şi spirituală, de rea lă 
solidaritate umană şi colaborare creatoare. Cum o vom 
face?,., Sincer să fiu , nu ştiu ... Văd numai că ne 
ciocnim permanent de ceea ce anii de suspiciune au 
sădit înlăuntrul nostru. Văd numai că, după un 
moment de euforie şi înfrăţire, ne-am întors la me
tehnele vechi. Văd numai că. în ceea ce mă priveşte, am 
redevenii pesimist. Văd numai. .. Şi totuşi SPER. ,, căci 
pentru asta , trăim,, ," - -

Privesc în jurul meu. Nu văd mai mult de 75 de stu
denţi. Oare unde sînt pină la 134? Aceeaşi întrebare, 
zîmbind uşor ironic -- ştie ea ce ştie, şi ce ştie ea ştim 
cu toţii -o pune şi Alina Teodorescu : ,,Nu avem nimic 
PERSONAL cu profesorii contestaţi. Cred că prea 
multe e:;.plica(ii sînt inutile . Cine are ochi - să vadă, şi 

,.,, . \, 
·"·· ,,, 
_,.:,;,: 

cine are minte -- să judece ... Sigur cij ;esle important pe 
cine ~ducem în loc, dar în, pţimul_[î,n_Q cred că am cî_şt_i
gat libertatea de a ne expnma ş1 de•a ne a-suma 111şte 
responsabilităţi. Din acest punct de vedere, este bine ce 
se întîmplă în Institutul , nostru. Dar , altfel, eu 
sînt destul de sceptică. Consider că sînt extrem de pu
ţini oameni de bună credinjă şi printre studenţi. Lupta 
va fi grea şi de durată. Totul este să rezistăm. Noi ro
mânii am călcat prea mulie în picioare, de aceea va fi 
mai greu să le recuperăm ... " _ 
Marţi 16 ianuarie. Poliţia, ca şi cu o zi în urmă, păzeşte 
studenţii. Sînt mai mulţi, dar şi frigu l mai tăios, ,,Arhi
tectura" se solidarizează cu IATC-uL în curînd va fi 
prezentă şi Facultatea de Instalaţii ... Greva îmbracă 
aspect de sărbătoare, Sînt aduse afară ceaiuri iierbinţi, 
cafele, sandvişuri cu şuncă, untură, carne - totul din 
import. Pînă şi sarea este de import. Prin două boxe 
scoase pe iereastre se ur la „Born în USA" apoi vine 
rîndul „Lambadei", apoi, firesc Phoenix, înăuntru 
discuţiile dintre profesori se înc ing, UNII nu vor să 
plece, Afară studenţii dansează. Ca să nu Jngheţe. 
Cineva constată c:ă americanii nu fac greve pe muzică, 
Cică, pe muzică nu mai are va !oa re. Altcineva sp une 
că , fireşte, americanii se orientează. fac greve numai 
vara, .. Brusc, îmi aduc aminte de cuvintele de ieri ale 
lui Radu Nicoară, mîhnit că după 8 ani de IATC (4 la 
„imagine", 4 la ,.regie") tot nu poate debuta, că 
ACIN-ul nu i-ar da voie(?) poate să mai spună „în opt 
ani de facultate asta este prima mea zi de şc9ală ... " 
Explozie de bucurie. Apar noii profesori -- Victor Re
bengiuc, Adrian Pintea, Mircea Diaconu, Marcel Iureş, 
Alexandru Repan, Maşini cu număr străin sau cu 
număr românesc se opresc şi fotografiază. Aparate 
de 16 mm, camere video, ,,Nagre" pentru interviuri, 
etc, Se vorbeşte curent în engleză, franceză, italiană_. 
Se încearcă chiar şi japoneza_ La televiziune apare 
un foarte scurt documentar despre ceea ce se întîmplă 
la IATC, O emisiune ironică, aranjată, iilmată special 
aşa încît să rezulte că aici nu este nimic serios, 
ba dimpotrivă. 
Miercuri, 17 ianuarie 1990. Greva continuă, Se organi
zează diferite întruniri pe catedre. Multe eşuează în 
discuţii interminabile şi deseori jenante. Fiecare vrea 
să se audă, să fie reţinut, să fie convingător. Nu se 
ajunge la nici un rezultat. Unii ii vor pe Albulescu, 
socotind că din moment ce este un profesor bun este ier 
tat nu numa i pentru poeziile recitate lui Ceau 
şescu. dar şi cele compuse chiar de el însuşi, Se spune 
că primează profesiunea şi că viaţa morală nu prea .. , 
Discuţii asupra lui Dem Rădulescu. Studenţii nu îl vor, 
dar pînă una alta (?) va deveni pentru un timp asisten
tul lui Florin Zamfirescu. Aşa se aude. Afară a început 
subit să se încălzească. Streşinile inc.ep să curgă, Pri
mele veşti bune -- Cornel Diaconu a demisionat, 
iar Oh. Vitanidis. Sicu Dimitrovici şi Mihai Dimitriu 
s-au pensiona t Trioul Drăgan, Saizescu, Ciubotaru 
nici nu a mai apărut la şcoală_ După amiază apare Con
stantin Vaeni, care declară nu fără emoţie că este pen
tru prima oară după absolvire că păşeşte în acest Insti
tut, Se declară de acord să se ocupe de Institut chiar şi 
fără să fie salariat, Se aude că vor veni cu certitudine 
Dan Pi'ta. Stere Gui ea şi Florin Mihăilescu. Sînt intre
bat tot mai des de poziţia lui Mircea Daneliuc faţă de 
şcoală_ Studenţii vor să-l vadă la faţă, Joi 18 ianuarie 
1990. •- La prima oră se împart cele 20 de bucăţi din 
ultimul număr al revistei „ELLE". Streşinile curg tot 
mai tare. Nu se mai poate sta în faţa clădirii' 
decît cu umbrela. Profesorii au pactizat cu studenţii. Se 
lucrează la o platformă comună prin care profesorii 
anunţă Ministerul învăţămîntului că acceptă în tota 
litate condiţiile studenţilor. Cineva strigă „Curg 
streşinile fraţilor". Se hotărăşte ca greva să nu încete
ze. încă nu a apărut nimic concret. Se discută afilierea 
la Liga Studenţilor Liberi, reînfiinţarea. şcolii cu două 
decanate --- pentru teatru şi film -- sub un singur 
rectorat, precum şi unirea tuturor facultăţilor de artă 
din Bucureşti în Academia de Arte Frumoase . 

II privesc lung pe Dan-Florin Stamatoiu. L-am ob
serva t neîncetat în toate aceste zile A fost mai alături 
de studenţi decît ar fi fost în mod „iiresc". îmi spune 
.Orice naştere înseamnă, desigur . o evadare. Şi, 
orice evadare conţine în e~ o abandonare, nu neapărat 
dorită, dar, esenţial necesară_ Primul act asigurator al 
venirii pe lume este tăierea rnrdonului ombilical. Apoi, 
abia, u;mează - ţipătul - prima acţiune personală în 
libertate, 

Cineaşti români, tăiaţi-ne legăturile care ne ţin, încă, 
solidari cu o structură depăşită şi vă promitem că ţipă
tul nostru va avea conştiinţa venirii într-o I ume 
liberă." 

P.S, Şi totuşi, acum , spre sfîrşitul acestui prim epi
sod din istoria IATC, trebuie să ne întrebăm ce caută 
Beethoven în istorisirea noastră. 

Un student regizor al acestui Institut a avut neobră
zarea odată•-· ca niciodată •-să susţină în cadrul unui 
examen că Beethoven ar fi autoru l Sonatei nr. 32 opus 
111. Era gala să îie chemat în fata completului de jude
cată al cîtorva tovarăşi proft>sori şi să retracteze inf a
m ia. minciuna, obrăznicia. După opinia aces
tora, un student al acestui Institut nu trebuia să-şi ma 
nifeste o subtilitate estetică prin acest mod, el nu a vea 
dreptul, ,,auzi enormitate neobrăzare, să ne mintă 
el cu sonata aia .. ," 
Era firesc, într-o jandarmerie, Beethoven nu avea ce să 
caute, şi încă cu o bucată muzicală formată din cinci 
cifre. Erau prea multe cinci: 321l I. Trebuiau mai 
putine. P.S. (2) Stimate domnule Ludwig Van 
Beethoven. Fiţi fără grijă. Studenţii de la IATC v-au 
repus în drepturi, Fie-vă somnul netulburat şi neînti 
nat de cenzura tovarăşilor dintotdeauna, Revo l uţia 
noastră ·v-a redat încă o dată lumii şi copiilor. Chiar 
aşa - lumii şi copiilor, 

Marius Dumitru Şopterean 

LA ORA LA CARE SE PLECA îN TIPAR, SITU ATI A 
ERA URMATOAREA: Pe locurile rămase liber ·t> au 
venit Florin Mihăilescu (ales şeful catedrei de imag1 ·-
ne), Călin Ghibu. Vivi Drăgan Vasile, Vlad Păunescu. 
Doru Mitran şi Sorin llieşiu --- la s·ecţia imagine. La 
secţia regi,:: au venit Stere Gulea (ales şeful catedrei la 
r<'gie) şi Dan Pita . La noua catedră de teatrologie-fil
mologie (şeful catedrei teatrologie a fost ales Ion Tobo
şaru ; şeiul catedrei filmologie a fost ale s Florian 
Potra) au venit Ovidiu Drîmba, Victor Ernest Maşek şi 
Manuela Cernat La actorie INCA se discută. 

N.R. Publicăm ca atare aceste în-semnări, lntrebindu
ne ce vom face şi pe viitor cu acei colaboratori care, 
invocînd dreptul de a nu fi cenzuraţi în nici un fel, 
resping chiar datoria redactorului de a„ interveni 
asupra eventualelor •ambiguităţi, contradicţii, il].Con-
gruenţe, lungimi .. ,,,,,'-·, · ;,__ - · 

CATR~ , 
MINISTERUL îNVAŢAMf:NTULu'i 
Domnului ,ministru MIHAI ŞORA, 

\ .,, , 

Avînd (n vederţ _-platforma-pro -gram a 
Com'itetu 1 ui Provizoriu al · Cineaşti lor , 
făcută public la data de 24 decembrie 1989, 
unde punctul 5 se referă la restructurare _a 
invăţămîntului cinematografic şi aşezarea 
lui pe 'ba_z,~ noi, competente, atît din pt1nqt 
de vedere profesional cît şi moral, luîpd 
în consideraţie şi apelul studenţilor 'din 
cadrul I.A.T.C. ,,l.L. - Caragiale" adr~sat 
Cqmitetult1i Provizortu al Cineaştilor de 
a-i sprijini în găsirea unei soluţii comune 
pentru a depăşi impasul actual cu corpul 
profesoraL care nu se bucură în totalitate 
de creditul profesional şi moral al studen
ţilor, vă rugăm să alcătuiţi o comisie com
petentă care să analizeze situaţia existentă 
şi care să creeze bazele unui nou învăţă 
mînt cinematografic.· 
Dacă veţi considera necesar, Comitetul 

Provizoriu al Cineaştilor vă stă la dispoziţie 
pen tru a ajuta la găsirea unei soluţii care 
să rezolve actualul impas, ce -riscă să se 
transforme într-o criză de durată, situaţie 
păgubitoare atît pentru invăţămînt cît şi 
pentru bunul mers al cinematografiei. 
Vă mulţumim . Cu speranţa unei susţinute 

colaborări. 

8.1.1990 

Comitetul Provizoriu al Cineaştilor 



FILM & 

OMUL CARE L-A FILMAT 
PE C. PîRVULESCU 
LA CONGRESUL XII 

Ti ta Chiper: Dragă Wiliam Gold ·graber. te caut 
de cîteva zi le, am aflat că eşti foarte ocupat. greu de 
găsit. De unde vii acum ? 

W. Goldgraber : De la Palatul Primăverii. Am 
fost acolo după 20 de ani. Urma să filmez deschi
?erea unui safe şi nişte bijuterii, aveam o idee să 
tac o combinaţie cu lucrurile alea strălucitoare, 
pentru că familia suspusă avea o sensibilitate deosebită 
pentru tot ceea ce era galben şi strălucitor ... Am iost 
la bur sa auru lui din New York şi n-am văzut atîta 
aur ca la ăştia în casă. Chia r şi ~uruburile de 
fixare a W.C.-ului în postament erau aurite, de aur. 
Este incredibil. 
T.C. : Cum îţi explici psihologic? 
W.G. : Un om normal n-ar fi făcut aşa ceva. 
T.C.: Cera : fast. bazar, Orient dement? 
W.G.: Na . Sau ştiu eu? Fiindcă, ce să-ţi spun, 
în vitrinele pline de bijuterii a le familiei, împrăştiate 
prin încăperile alea imense, în afară de lucruri de 
adevărată valoare artistică sau, hai să zicem, de 
valoare bănească erau ş; foarte multe lucruri de 
bîlci. Pur şi simplu de bîlci' 
T.C. : Apropos de obiecte 1'e bi lei... Ceva ciudat. 
Am văzut la TV inter ioarei ~ din Primăverii, de la 
Sn ag_ov, de la Neptun. cu ta.Jlouri de Grigorescu, 
Luch1an, Andreescu. Minuni. Curios. nu s-a arătat, 
n-am văzut nici unul din tablourile foa r te flatante -
print re copii, printre flori, la Canal - care li s-au 
făcut. de-a lun gu l anilor, lui şi ei. Erau în casă? 
W.G. : N-am văzut. 
T.C.: Nici unul ?! 
W.G. : Or fi fost, nu ştiu. Nu la vedere. Am umblat 
pri n casă, nu mi-au sărit în ochi. 
T.C. : Cum. nici măcar omagiaţii nu credeau în va
loarea omagiilor ... ? Ce-ai mai îi vrut să fi lmezi azi? 
W.G. : Tare mult aş fi vrut să filmez, da r n-am 
avut acces. un studio. un mic studio de tele viz iune. 
unde am auzit că se aila un apa rat de luat vederi. 
un birou, un fundal, ca la Televiziune, mă rog, r.a la 
cuvîntările de Anul Nou ... Ceauşescu urm.a doar să 
apese pe un buton , legătura cu postul naţional de 
Televiziune se deconecta, intra el şi put ea să vorbeascll 
lumii. Aş fi vrut să fac numai două cadre : o vedere de 
ansamblu şi butonul. Numai atît mi -a r fi trebuit. 
T.C. : Erau şi oameni care slujiseră mai înainte în 
casă ? Ai văzut. ai filmat pe cineva? 
W.G.: De văzut am văzut, am vorbit , de filmat n-am 
filma t pe nimeni. De exemplu, unul - şeful •pazei 
cas ei, m-a făcut să înţeleg că îi e frică. nu vrea să 
apară în faţa aparatului. 
T.C. : Acum filmezi pentru Tel eviziunea vest-germană, 
Cana lul I şi 2? 
W.G.: Numai Ca nalu l I, deşi m-a sol icitat şi 2-ul, 
cu 18- 20 de an i înainte lucram şi pentru ei, dar 
nu m -am putut împărţi. 
T.C. : Aş vrea să vorbeşti mai pe larg despre cola
borarea ta cu Telev iziunea vest-germană. Cînd a 
început ? 
W.G. : Prin anii '60, cînd s-a-ntrezărit o mică desch i
dere. Televiziu nea vest-germană a venii în România. 
a luat, norm al, legătura la Externe şi reporterii 
nemţi au cerut, dacă se poate , să fie însoţiţi de cineva 
care să ştie film şi să vorbească şi germana. Acolo , 
cineva care lucrase şi la cinematografie, şi-a amintit 
de mine, m-a recomandat şi-am plecat cu nemţii la 
filmare. M-am uitat la ei cum filmează , ce ştiu să 
vadă, în sfîrşit, meserie. A treia zi am cerut şi eu un 
aparat, numai puţin. Mi-au dat unul de rezervă, ceva 
ca m de amatori. Am fost cu ei pe Muntele Găina, 
la Tîrgul de fete şi-am tras două role fără să răsuflu . 
Am dat aparatul înapoi, nu l-am mai cerut toată 
călătoria. Reporte rii nemţi au plecat, în R.F.G. au 
lucrat filmul, inclusiv rolele trase de mine şi mi-au 
transmis felicitări. Au zis c-o să mă mai caute şi m-au 
căutat. Le-a plăcut _stilul meu profesional, mi-au ce rut 
lucruri din ce în ce mai grele. Proba o trecusem 
cu cele două role de la Muntele Găina . Dacă am fost 
deschizător de drum , am recomandat şi alţi colegi. 
După mine au plecat în stînga şi-n dreapta şi s-au 
rătăcit, Sergiu Huzum, Tiberiu Olasz, Ştefan Fisher 
şi au fost mult mai multi , dar s-au pierdut. 
Cu alţii' m-am ars. mi-au făcut chiar rău. Cei de care 
!i-am spus au făcut me serie. mai fac, au ţinut ste agul 
sus . acolo unde-au fost. 
T.C. : Dealtfel Canalul I şi-a asigurat o mare victorie 
profesională. discretă însă. Ştii bine cîte se-ntîmplau 
şi la Bucureşti şi nu se vedeau tocmai la Bucureşti ! 
Ai filmat protestul lui Constantin Pîrvulescu la Con
gresul XII pe care l-au văzt1t pe ecranu l televizo
rului mai întîi nemţii. Cum a fost? 
W.G.: Tn aceeaşi zi l-a preluat şi Euroviziunea. Cum 
să fie? Bla, b la, scandări, aplauze, gata. închiderea 
discuţiilor. Pîr v ule scu a obiectat, de tre i zile el nu 
primise cuvîntul , în fine, i se dă. Cind a-nceput să-şi 
spună părerea despre Congres, amplifica r ea sălii s-a 
întrerupt şi nu s-a mai auzit nim ic. N-am înţeles ime
diat ce e. Dar cu microfonul direcţional - şi-am 
avut şi-un colaborator, un sunetist foar-te bun , lucrează 
şi-acuma la Sah ia. Apetrei. un profesionist serios -
am înregistrat tot scaridalu l. 
T.C. : Ai fost sing urul. Nu erau atunci şi alţi cores
pondenţi străini de te leviziu ne în sală ? 
W.G .: E rau, dar n-au priceput, n-au auzit din cauza 
acusticii sălii. Eu mi-am dat sea ma că se întîmplă 
ceva, dar de fapt nu prea am auzit atunci clar ce 
se vorbea. Am •auz it ulterior, cînd am ascultat înre-. 
gistrarea. Dar, pe loc, văzînd cine vorbeşte, cine se 
agită. cum a înlemnit prezid iul, delirul sălii, am 
filmat tot, după aceea am recompus, am înteles, 
mi-am dat seama că este un lucru nemaipomenit. 
moment unic . Trebuie să fii pe iază, moment unic, 
nu se reia. Im ediat au venit „băieiii" şi mi-au spus 
să nu expe diez materialul, să nu-l dau că, mă rog, nu 
e bine. Am spus că asta a fost o şedinţă deschisă, 
unde erau invitaţi şi alţi coresponden ţi străini şi , 
în afară de asta, eu am filmat o şedin ţă deschisă 
şi am depus pelicula în frigider, în bir_oul firmei 
germane. De obicei, expediam materialul îie la Vien a, 
fie la Miinchen. Pe ăsta, redactorul de la Telev iziu nea 
germană 1-a trimis la Ziirich . .,Băie!ii" s-au dus cu 

Wiliam Goldgraber 

Născut la Timişoara, în 7 mai 1929 ; -
ln 1951 -- absolvă Şcoala de specia lizare din 
cad rul IATC - operatorie, profesori W. Ott, 
O. Gologan. 
tn 1951 - debut la Studioul „ALEXANDRU 
SAHIA". la Jurnalul de actualităţi. Debut în filmul 

docume ntar : ., La noi, la Todireşti" ( 1953). 
Filme repre ze ntati ve, lilme premiate ; 

Spre cer - marele premiu la Mamaia 
premiul la Corck (Anglia) 

Drumul spre succes - Premiul de imagine 
Jugos lavia) 

Navigatori care dispar - premiat la Craco via 
Căluşarii - cinci premii internaţionale 
Colibaba - premiat în Ungaria 
Stuful 

Tn ţară - peste două sute de filme de scurt
metraj şi două filme de lung metraj. 
Trt străinătate - reportaje , diuerliţment, filme 
portret, poliţiste etc. 
A lucrat în cadrul Studioului "Sahia", intre sep
tembrie 1951 - august 1989. 

sigurantă la 11eroport cu scu lele lor să-mi vsălize 
materialul... ' 
I.C. : Dar 11-<111 reuşit. 
\lVG. : Au scotocit probabil la cursa de Viena. Mate
rialul !1 plecat la Zurich. Cînd -a ajui:is acolo, re9ac
torul tirme i a telefonat: iilmul nimerit la dv. ' din 
eroare. trebuie să ajungă acolo unde este aştepta!. 
Aşa se face că în aceeaşi zi, reportajul a apărut 
nu numai pe ecranele Germaniei ci şi, prin Euro
viziune, în toată lumea. 
T. C .. ' Crezi că spectatorul occidental şi-a putut da 
seama de ;1aloarea specială a documentului? La ei 
opoziţia este în firea lucrurilor. 
W.G. : Am convingerea că da, pentru că acum, imedi~t 
după începerea evenimente lor de la noi, nemţii au re
luat imagin .ile de la Congresul XII. M-am sim!it 
fo~rte bine cînd am făcut acel film , fiindcă mi-au 
p_lacut ~semenca lucruri şi de şansă şi de fler şi de 
risc - iar legat de asta, în cadru l Euroviziunii , unde 
este ~111 concurs ~entru cel mai bun reportaj al 
anului. luni de zile reportajul meu era în top. 
Aşteptam : _cîşt ig -:-- clştig, dar ce iac ? Am şi spus 
colaboratorilor mei dacă nu apare altcineva. altce va . 
dacă cîştig cumva, nu iaceti tam-tam, nu-mi puneţi 
numele că ăştia mă l eagă. Spre norocu l (sau spre 
gh inionul) meu al1111ci a ro~1 11n puci în Spania. 
militari înarmaţi a11 \ i11u1 111 ~ilh par lamentul, cin('Ya 
a îilmat asta, aşa cli a trern 1 ,·I rr. locu l 1, şi-am 
respirat uşurat. T11 dPCUr.~u! 1111if,,,-am făcut mai 
multe filmări rn familia suspusa, toat e au fost strinse 
şi s-a montat 1ln film, viitorul necrolog al dictat orului. 
Dar avind un sfîrşit cum a avut. un mat erial ca 
atare nu mai era inleresant . Revoluţia era muli mai 
interesantă deci/ filmul despre tiran. Nemţii mi-au 
promis că ei uor copia pe video, iar materialul film
film, tras de mine, mi-l pun la dispoziţie; o să-l 
dau la Sahia să-l folosească dacă vor. S int acolo 
scene revelatoare. 
T.C. : Nu !i-a fost frică, atunci cînd se tran smiteau 
in Germania pe post? Te aflai aici. .. 
W. G. : Ba da , fiindcă s-a mai comentat din cînd 
în cînd şi la Europa Liberă. Pe de o parte am fost 
flatat, dar pe de altă parte puteam să am şi-un acci 
dent . mi s-a cam sugerat asta . Dar am con tinuat. 
T.C. : Riscurile atitudinii... în afară de noroc. te 
simţeai apărat de ceva? Pu teai să te aperi? 
W.'G.: Ştii cum gîndeşte omul : m-o feri Cel de Su s . 
M-a ferit într-un fel, colegii mei vest -germanii m-au 
înscris în asociai ia internaţională a jurnaliştilor, cu 
sediul la Viena. cu toate · că n-am cotizat niciodată. 
Ei au cotizat pentru mine , sî nt membru şi pînă 
az i. Deabia aştept să mă duc să le mulţumesc. 
Jurnalişti i din Asociaţia asta sînt foarte solida r i : 

cînd un coleg de-al lor păţeşte ceva, undeva 
in lume, sar toţi în ajutor. 
T.C. : De-asta se şi urmărea izolarea noastră de 
lume, spaima se amplifică în singurătate. Dar, prin 
natura profesiei, un reporter nu e un izolat , mai 
ales unul ca tine, care umb l ă, se-agită, căl ător-eşte, 
filmează tot felul de oam eni, de la Brigitte Bardot. 
Yves Mon!and , Aznavour , pînă la pescarii din Deltă 

sau artificier ii de la Argeş ... Care-i prima figur a 
publică pe care ai filmat-o, 
W.G. : Sadoveanu. El pleca la un congres al plăci, . 
la Berlin, eu aveam pe-atunci 21-22 de ani, pusesc,11 
mîna pe-un aparat cu care nu se putea lucra. l-am 
repar at, mi-am bătut capu l şi -am făcut prima mea 
filmare la aeroport. A mers bine. Ulterior. a ven it o 
delegaţie chineză, nu ştiu cu ce ocazie, era o chestie 
importantă, guvern ş.a.m.d., m-a însoţit şi Mihăilă, 
fostul director de producţie, să dea greutate echipei. 
Ch inezi i stăteau imobili , n-au scos nici o vorbă, eu 
vroiam ceva viu. un gest, un zîm bet, erau ca nişte 
păpuşi. Am tras un chiot ca -n Maramureş, au în viat, şi 
au în cepu t să rîdă , să se mişte. 
T.C. : Să se umanizeze _ prin surpriză. Un fotograf 
eng lez a reuşit să surprindă adevărata faţă a lui 
Churchill, smulgîndu-i trabucul. Aveai aceeaşi dezin 
voltură cînd filmai o persoană importantă ) 
W.G_ : Cum să-ţi spun ? Oamenii normali reacţionau 
firesc . Aici. unde toate filmările astea .cu aşa - zişii 
oameni mari , cu conducătorii pe ca re i-am av ut... 
T.C. : Postur i înalte, nu oameni mari ... 
W.G. : Am avut tot felul de îngrădiri, nemai vorbind că 
tot timpul am fost pipăit, să n-am cumv11 o armă, 
controlat mai tîrzi~ ,cu sw le perfecţionate, am primit 
şi poveţe : să filrni~ -:.. !ţKJai ai,q !~ .. -de aici", .. nu te 
apropia" ; odată un securis t mi-a arătat chiar cum să-l 
filmez pe Ceauşescu, să mă las puţin în jos, să pară • 
el mai mare . Televiziunea germană a av ut la un 
moment dat ideea să prezinte periodic cite un politician, 
prin ceea ce ei num eau ,filme portret". Am filmat pe 
De Gaulle, Willi Brand! , Tito , Kraijesky, Slraus s, -
spun numai cîţiva. Pe Dubcek l-am început în 1968 şi 
l-au terminal sovie t icii. într-un fel. .. Toţi aceşti con
ducători m-au tratat prieteneşte. fără efort. Ani luc rat 
destins, dornic să-i arăt cît mai adevăraţi, mai buni. 
în 1970-1971 , l-am filmat şi pe Ceauşescu, urma 
să facă o vizită în R.F .G. 
T.C. : Ţi se părea un om viu sau un mecanism 0 

W.G. : Un mecanism viu, asta părea. Trebuia să iil
măm, pornind din biroul lui, camera lui de lucru c-11 
tabloul "România revoluţionară" de Rosenthal, (care 
după aceea n-a mai iost că, mă rog. pictorul era 
Rosenthal. pe urmă l-a descoperit pe Grigorescu) 
am pornit de pe t ablou, se deschide uşa, intră 
el, vine la birou, se aşează •- avea un volum de 
„articole şi cuvîntări" , unul din mu !tele, deschide 
coperta şi semnează Ceauşescu. Trebuia să, apară, 
supraimpresio nat, România sub Nicola e Ceauşescu, 
cu propria lui semnătură. Cînd am făcut cadrul, un 
trave lin g din mînă, şi am vrut să trec în spa tel e· 
lui , m-am împ iedicat de o şipcă, masca· acolo linii le 
de tel efoane. Aparatul a tremurat, am fost nemulţumit, 
fiindcă n-a fost o imagine perfectă şi l-am rugat să mai 
facem odată şi i-am explicat de ce. Zice : "Foart e 
bine , să iasă bine , trebui e să mi se spună ce să fac. 
De multe ori nu ştiu unde să mă uit sau ce să fac 
cu mîinile" . 
T.C. : Toată ţara a simţit acest fapt. împreună i-ai 
filmat vreodată ? 
W. G. : Şi împreună, tot pentru filmu I portret. Acasă, 
în grădină, adică în curtea casei ... Ce grădină ?! Un 
hectar de parc. I-am rugat să se plimb e pe alee . 
Şi l-am rugat : ., Vă rog, apropiaţi-vă de doamna". 
Doamna - că eu am fost prezentat ca iiind de la 
Televiziunea germană, zice: "O. ştiţi româneşte, foarte 
bin e, colaborăm şi în domeJ1iul ăsta". A luat-o aşa 
cu m făceau înainte militarii cu sl ujni cele în Cişmigiu. 
De mijloc. Ţinînd aparatul , mergînd după ei. am sp us: 
.,De umăr, luaţi-o de umăr" . S-au aşezai. Am rugat : 
.,Acum rupe!i o floare . Oferiţi-i doamnei o floare" . 
Erau magnolii , erau lalele. Şi el s -a repez it să rupă 
o cracă de cireş sau vişin înf lorit. Magnolia era în 
planul doi. A rupt o lalea, a venit la ea şi a zis : 
„E gata? E Bine? Gata!" - a decis şi a ieşit din 
cadru . Asta a fost. ia r la sfîrşit am rugat-o pe 
„prima doamnă" să-i iacă semn cu mina la plecarea 
de-acasă. S-a executat. Dulea, cînd a văzut materialu l, 
magno lii, nu ştiu ce. scenă familială : ,.O, ce bine, ce 
frumo s, ce frumos" ... 
T.C.: ... deşi nu era film omag ial . categorie ca re-l 
exalta. Dacă l-ai mai întîlni, cum crezi c-ar reacţiona 
el la ceea ce filmezi de la 25 decembrie 1989 încoace? 
Ca persoană particulară, bineînţeles. 
W.G.: Cit era de nociv, ar fi în stare să se şi adapteze ... 
Nu m-ar mira să se creadă şi victimă, mă rog. a ud şi de 
alţii. Din 25 decemb rie am lucrat o listă lungă de 
subiecte : ce să aleg mai întîi? Cu cine vor vota 
cei de la sate; Cartea de muncă a „primei doamne" ---
mun citoa re necalificată, ramura textile; O adunare a 
elevilor de la Liceul german din Bucureşti ; Protestul 

· cismarilor de la mine din ca rti er - Pingelică n -a 
vizitat niciodată o fabrică de încălţăminte; Conferinţa 
de presă a maghiarilor; Pivniţa de ant renam ent a 
fostei gărzi personale - cu ma nechin de lemn. în 
care se asvîrlea cuţitul de la distantă, foar te uza t 
în zona stingă a pieptului - bănuieşti de ce -- ; 
Lab oratorul cu substanţe nocive ; colonelul Lăză
rescu - .,vărgat" - gori la n r . I, de profesie inginer, 
zicea el ; Orăşelul subte ran din zona Pala t-Bo
teanu - C.C. - cu bucătării, dorm itoare etc. etc. ; 
Coada de la paşapoarte ... O femeie vroia să plece 
cu copii i în vizită în ţările în care trăiesc cei care 
ne-au sărit în ajutor din prima zi a Revoluţiei. 
Un pictor - în Italia, să strîngă fonduri pentru un 
monument al Eroilor Tineri. Altul - cerea viză în 
următoarele ţări: Elveţia, Portugal ia, Egipt - .. ma · 
duc, văd Piramidel e şi vin înapoi" ... Alerg toată- zi11a 
de colo-co lo, stau de vorbă, un coleg operator fil
mează , eu sînt reporter, pun în trebări. Ascult lumea . 
întrebări mi se pun şi mie, cum ·vezi. Primu l interviu 
mi s-a luat acum vreo 25 de ani, ăsta-i al doilea 
în viaţa mea, aici ritm ul încă nu-i stresant ! Oamenii 
au înviat, au chef de viaţă, vor să fie fericiţi în lume, nu 
mai visează „să-i moară cap ra vecinului", parcă 
se -mblîn zesc. · 

Interviu consem .nat de Tita Chiper 

. ALEXANDR,U TATOS 
Pina în ultima clipă a rămas cum îl 

:;;tiam de o viaţă: demn, lucid , discre t. A 
plecat dintre noi prea devreme , într-un 
moment în care breasla avea nevoie, mai 
mu lt ca niciodată, de ta lentul, de cultura, 
de desăvîrşita lui probitate morală. 

A plecat tocmai acum cînd putea în 
sfîrşit să-şi ia revanşa pentru ani de vege
tativă aşteptare, de tinere pe tuşă. 

A plecat cu suiletul plin de o imensă 
speranţă. cu nădejdea, încă intactă, că nici 
o altă generaţie a acestei ţări nu va mai 
t răi vreodată coşmarul tinereţ i i lui. 

Născut în I 937, cunoscuse din plin 
teroa rea anilor '50. Pr intre multe alte perse
cuţii, în porida constituţiei fizice fra gile. 
sau poate tocmai în virtutea ei, se văzuse 
constrîns să-şi clştige existenţa mînuind 
barosul, ca muncitor cazangiu... Gra va 
boală profesionaiă contra ctată atunci, se 
ailă la originea fulgerătorului epilog de 
,,cum. 

Tn chiar încăperea unde se culeg aceste ri11duri 
lucra, pină la 2 1 decembrie · 1989, tînărul Victor 
Ştefanov. unul din eroii Revoluţiei. Era un băiai 
înalt şi tăcut, despre care toţi foştii lui colegi spun că 
se manifesta ca un timid sau ca un interiorizat, 
departe de a lăsa să se bănuia.scă în el curajul şi 
atitudinea civică. Terminase şcoala poligrafică, iar 
acum lucra ca muncitor necalificat la prese. A dispărut 
dteva zile , apoi s-a aflat cii ii murit în lupte. Cineva 

în zilele iierbinţi ale acestui început dl' 
an şi de lume, ales în Comitetul Pro,·izoriu 
a l Cineaştilor, se implicase cu neaşteptat si 
cu atît mai preţios spirit combativ în înce;. 
carea de reaşezare a cinematografiei pe 
temelii de adevăr, talent şi cultură. Ultima 
oară cînd i-am ;:1scultat intervenţia, în toiul 
unei furtunoase discuţii, am avut dintr-o 
dată reve la tia similitudinii dintre el şi Victor 
Iliu. N-am mai apucat să i-o spun. Aceeaşi 
rigoare intelectuală. aceeaşi exemplară 
intransigentă, aceeaşi delicată blîndeţe în 
re l aţiil e cu oamenii, acelaşi tandru umor. 
Virtuţi reflectate întocmai în iilmele lui. 

Fin analist, păşind cu infinită precizie pe 
~raniţa dintre comedie şi dramă, alternînd 
1ntr -un dozaj savant satira şi compas iunea, 
grotescul şi dure rea, Ta tos şi-a dovedit, 
ca nimeni a ltul darul de a te face să zimbeşti 
prin plnza de lacrimi, harul de a opri 
hohotul enorm de rîs, suindu-ţi un nod în 
gît. Domeniul lui, stăpînit cu detaşare şi 
vervă, era acela al filmelor cu personaje 
puţine şi elemente narative minime, specu
lat e cu rară ingeniozitate şi un simţ aparte 
al detaliilor de psihologie şi de ambianţă. 

Născute în zodia obnubilării spiritului 
prin opresiune, fiecare din filmele lui a stat 
totuşi mărtu rie unei voinţe disperate de a 
nu abdica de la crite riul adevărul ui şi al 
responsabilităţii. Convins că ceea ce este 
frumos şi curat în oameni nu poate pierde 
declt temporar terenul în lupta cu minciuna, 
venal itat ea şi impostura, regizorul a marcat 
cu fiece nou titlu o victor ie în nobila lui 
cruciadă morală. Privită retrospect iv. în 
treaga sa operă ne apară luminată de 
speranţa că din cioburile unor suf lete zdro 
bite, viitorul va şti să încropească dacă nu 
fericirea, măcar un strop de tihnă. Privită 
retrospectiv, înt reaga lui filmografie îl 
reprezintă cu demnitate . Cu demnitate 
civică şi culturală, pe potriva propriei perso
nalităţi. Alături de Victor Iliu, Alexandru 
Tatos devine de azi înainte, pentru noi toţi. 
un reper moral. 

Manuela Cernaf 

a povestit că î l văzuse ultima dată urcat, împreuna 
cu mul t i tineri. pe o tanchetă, în Piaţa Palatului. 
Avea douăzec~ şi doi de ani. Mama i-a adus fotog rafia, 
care împ reuna cu o candelă, veghează într -o vitrină 
intrarea în tipografie. 

Unul din miile de copii ca re şi-au dat viata liber
tăţii. Am rămas adînc impresionaţi găsindu-i urma 
discretă şi încă fierbinte. 

PRESĂ LIBERĂ? NUMĂ_R SUPRIMAT? 
Una din primele publicaţii cu totul noi, 

născută din fiorul revoluţ iei anticeauşiste, 
GAZETA DE BUFTEA , al cărei prim număr 
a intere sat nu numai localnicii dar şi 
oamenii de cinema, a sufe rit un „accident" 
care ne îngij orează profund : Numărul 2, 
consac rat lui Eminescu , întîiul Eminescu 
liber, a fost sistat de finanţatori - Consiliul 
Frontului Salvării Naţionale Buftea -
exact în momentul cînd ar fi trebuit să se 
afle în chioşcurile de difuzare, pe motivu l 

FILME 
FĂRĂ PAŞAPORT 
( continuare din pag. 4) 

- ·25 februarie, .. Pas în doi" iigurează în Palma
resul Festivalului, atribuindu -i-se unicul Premiu 
spec ial. . 
Octombrie 1986 . Telex trimis de la Berlin României
iilm: 

Stimate domnule Director General, 
Trebuie să mă înţelege!i că du_pă exi:>_erienta me a din 

acest an cu participare a României la Festi va lul Int er
naţiona l de la Berlin sint foarte dezamăgit şi nesigur , 
în s pecial în ce priveşte eforturile mele personale, 
pentru punerea în valoare a producţiei româneşti 
la festiva lul nostru (s.n .). Pînă acum nu am primit 
nici o explicaţie de la Bucureşti de ce întreaga dele
gatie românească inclusiv reprezentantul presei, a 
contramandat part iciparea, sc urt, înainte de festival. 
Din lipsă de timp , în acest an nu pot să vin la Bucu
reşti să fac o selecţie. / ... / . 

Mo ritz de Hadeln 

Februarie 1987. Dan Pita face pa rte din Juriul Oficial 
al Festivalului de la Berlin . Din păcate România nu 
are nici un film în concurs. 
Noiembri e 1988_ Telex expediat către Rom~11iaîilm : 

Domnul e Nicolae Cacovean, 
Vă mulţumesc pentru telexul dvs . din 5 noiembrie, 

pe care l-am citit cu toată atenţia. Vă este ·cunoscut 
ataşamentul meu faţă de cinematografia română, 
cu toate aces tea. problemele ce au inte rveni t în cursu l 
ultimi lor trei ani : refuzul de a acorda viză cr iticilor 
de iilm invitaţi, anu la rea vize i delegaţiei române în 
1986. a făcut cola borarea noastră foarte dificilă, cu 
atît mai mult cu cîi n-am primit nici o explicaţie 

. privind aceste evenimente regretabile. ( ... ) 

Moritz de Hade ln 

Ne-am îngăduit să vă prezentăm sp icuiri din volu
minosul dosar al .,Cazu lui Berlin", ca mărturie a 
umi litoarei politici de izolare la ca re a iost supusa. 
<11'(·,•nii de-a rîndu l, cu bună ştiinţă, cinematograiia 
română. · 

dezacordului de principii faţă de con ţinut. 
Numărul Eminescu a fost îngrijit de redac
torul-şef Mihai Teclu , cineast demis ionat 
din Centrul de Producţie Cinematografică 
„Bucureşti" - Buftea, în urma refuzului 
de a par ticipa ca regizor-secund la reali
zarea spectacolului „Ceauşescu - miner de 
onoare" organiza t pe Stadionul „23 August". 
(Vom reveni cu amănunte în numărul 
următor). 

PRIMIM LA REDACŢIE 
Referi tor la art icolu l • Tineri cineaşti care inspir a 
încrederea·· semnat de Valen tin Silvestru şi ap arn t 
în ediţia specială a revistei ,;Noul Cinema". mă simt 
dator. ca mem bru al jur iulu i în cadrul Galei i il
mului studenţesc ediţia a XI-a să vă fac unele pre 
cizări : 
Articolul dumneavoastră, sc r is, · aşa cum afirmaţi, 
în urma unor discuţi i „ulterior amicale şi în surdină" 
cu unii membri ai juriul ui, sustine că unii dintre 
nepremiaţi nu ar îi avut voie să apară pe listă. 
într-un cad r u nou, democratic, fire sc ar . i i 
fost ca numele acelor persoane cu care aţi discutat 
să fie dezvăluite cititorilor . Acele persoane de bine 
prin . sinceritatea" faţă de dumneavoastră, dar lipsite 
de probitate profesională faţă de viitori i cineaşti şi 

· faţă de public, t rebuia u nominalizate fără rezerve. 
Vă informez - ceea ce probabil nu aţi aflat din 
discuţiile „u lterior amicale" - că filmul „Mereu 
altfel" de Anca Berlogea a fost dist ins cu premiul 
pentru imag ine pe 16 mm. Deci filmul a fost 
.,observat". 
Referindu-mă la unul din mm ele „vo ioase" . "remar
cabil prin compoziţia întocmită cu savoare" ... , în 
calitatea mea de operator-imagine mă simt dator 
să afi rm că nu poate fi denumită compoziţie acea 
suită de cad re lipsite de ce le mai elementare legi 
ale compoziţiei 
Dacă în urma jurizării s-ar fi comunicat şi no mi
nalizările, atunci aţi fi aflat cu siguranţă că filmele 
lui Mariu s Şopterean, respectiv Paul Cosighian (uitate 
în clasam entul dumneavoastră) au intrat în discu
ţiile juriului. 
Cit despre „ vesela producţie" pe care o consideraţi 
ca fiind cea _mai „ valoroasă profe sional ". mă bucur 
că i-aţi găsit loc în cadrul · şezătorilor cenaclu lu i 
umoriştilor. într-adevăr. filmul nu putea fi premiat 
.,în nici un caz -" . Asta nu ca urmare a dispo zi
(iei dată de „o persoană pe cil de autorizată , pe 
atil de incompetentă" (căreia nu înţeleg de ce tocmai 
acum nu -i pronunţaţi numele). ci pur şi s implu dato
rită calităţii sale artistice discutabi le. Sînt de părere 
că o întoar cere stî ngace către comed ia în manieră 
bufă nu trebuia încurajată, cu atît mai mult cu 
cît filmul ap laudat „puternic de mii şi mii de 
oameni" nu a oblinut nici măcar premiul publi-
cu lui. . 
Ce se întîmp l ă cu dumneavoast ră, domnule Valentin 
Sil l'estru. cînd atacaţi în bloc un juriu ghidîndu-vă 
numai pe şoapte anon ime? 

Vlad Păunescu 

CRITICA CRITICII DE FILM 
, întru_n!tă (d~1>ă _ cîţiva a_ni _ de existe~!ă mai degrabă simbolică) la 10 ianuarie, Adunar ea gene

rala a Secţ1e1 de critica a Asoc1aţ1e1 Cmeaşttlor a dezbătut cîteva chestiuni privind statutul său în cadrul 
viitoarei Uniuni a Cineaştilor, precum şi aspecte legate de calificarea profesională şi morală a un ora dintre 
membri. Vech iul Birou al şectiei a fost dizolvat. Mai exact, componenţii să i au iost in vitaţi să-şi aprecieze 
individul!.! (d~ci dem~crat(c) adivitatea de pînă acu m Ji să hotărască singuri dacă rămîn sau nu pe mai 
departe rn B_,r~u ; cei mai m~l\1 s-a_u recuzat. în contmu~r e au fosţ discutate succint cereril e de primire 
a 1101 membri. titulari (s-a decis suprimarea etape i de „stagiu"). cereri le urmînd a fi aprobate în scurt timp. 
S-a propus ş1 s-a votat tra nsformarea Secţiei în Asociaţia criticilor de film şi te leviziune şi a filmologilor, 
organizaţie profesională, urmînd să facă parte în continuare din Uniunea Cineaştilor din România. A fost 
ales, prin vot direct şi secret, Biroul provizoriu a l Asociaţiei comp us din şapte membri : Georgeta Davi
descu , Alice Georgescu, Florica Ichim, Magda Mihăilescu, Roxana Pană, Sergiu Selian şi Paul Silvestru. 
Adunarea a luat apo i în discuţie activitatea şi profilul revist~i .Ci nema" , unica (pînă de curî nd) publicaţie 
de specialita te din \ară. Concluziile schimbului de opinii s-au concretizat într-o Moţiune adoptată 
cu majoritate de voturi (5 1 pro şi două abţineri) , document pe ca re îl publicăm al ăturat. în încheierea 
într uniri i s-a hotărît ca Biroul nou ales să lucreze la elaborarea unui proiect de Statut a l Asociaţiei. care 
urmează a fi supus, spre dezbatere şi aprobare, Adunării Generale. 

Alice Geor gescu 

Adunarea generală a Asociaţiei critic ilor de film şi filmolog ilor d111 l~o111.i11ia, i111ru11iw 111 ..:1ua de 
IO' ianuari e 1990, îşi afirmă următorul punct de vedere în ceea ce priveşte pub lica\iile de speci alitate : 

I. Adunarea generală dezavuează conducerea reviste i „Cinema", ca re nu se bucură de creditul 
nos tru moral şi profesional şi se disociază de ea. Ne vom as um a şi vom sprijini orice iniţiativă de înnoire 
a acestei publicaţii, pentru ca ea să devină, cu adevărat, o revistă de cultură cinematografică. 

2. Considerăm esenţială prezenta membrilor Asociaţiei noastre la promovarea unor noi publicaţii 
de spec ialitate, în primul rind a aceleia edita-te în momentul de fată de Comitetul prov izoriu al cineaştilor 
şi anume rev ista . Film". 

Comitetul provizoriu 
al Asociaţiei criticilor de film şi filmologilor din România 

O PRECIZARE 
tn mod cu totul surprinzător, una din emisiunile postu 
lui de Radio „Europa Liberă" prcluînd fără să verifice 
o ştire apărută în presa americană, şi-a dezinformat 
ascultătorii atacindu-1 pe domnul Andr ei Pleşu, mini s
t rul culturi i, pentru conc edierea a patru redactori dl' 
la Revi sta „Cinema". 
Tn vede rea res tabilir ii adevărului. precizăm că domnul 
Andrei Pleşu nu a con cediat pe nimeni. 
Reunită 1n plen, SECTIA DE CRIT ICA a Asocia tiei 
Cineaştilor a adoptat o N\otiune de dezavuare a con 
duce rii Rev istei „Cinema", Moţiune salutată de altfel 
cu entuziasm. in cadru l emis iun_ii „Actualitatea româ 
nească" a aceluiaşi post de radio . .,Europa Liberă". 
de domnul Gelu Iones cu. 
Dind curs respectivei Moţiuni şi venind în int împi
narea dezideratelor exprimate in repetate rînduri de 
Comitetu l Provizoriu al Cineaştilor, mini strul culturii 
a incredintat conducerea Revis tei „Cinema" unui colec
t iv inter imar. 
Prima măsură ·1uată de acest colec tiv interimar a fost 
rean gajar ea red actore i Ludmila Patlanj oglu, demisii 
de câtre iosta c-ondul'ere a Revistei „Cine ma". cu 
metode într-adev iir dictat o riale. prin desiacNea disci 
pl inară a cont ra ctului de muncă in ziua de 17 ia
nuar ie a .c. 

Ne întrebăm de spre ce fel de democraţie 
putem vorbi în aceste zile, dacă simpla 
expr imare la Televi ziune a unei opinii refe
ritoare la evenimente grav e, care ne priveau 
pe toţi, se soldează cu ameninţări de supri
mare fizică a persoanei în cauză. Este ceea 
ce i s-a întîmplat colegului nostru, cunos
cutu l actor Victor R.ebengiuc, după decla
raţiile făcute la Televizi unea Română 
Liberă. în ziua de 28 ianuarie 1990. 

DETALIU SEMNIFICATIV 
Puriat de valurile ... birocraţiei am ajuns la · Con
sil iul · Frontului Salvării Naţionale -- sectorul 2, din 
strada Olari. Sus. la etaj. un panou mare cu foto
grafii color. în mijloc un spaţiu gol. O mlnă dibace 
şi sigură a decupai din ca rton albastru - arointiu 
litere mari şi drepte cu ca re s-a scris ,.Fro ntuÎ Sa l· 
vării Naţionale" - Sector 2. Şi acum surp riz a'. Sti\i 
c-e reerezintă acele fotograîii color , impe cabi l r;ali 
zate , tormat 30 / 40' N-o să vă vină să credeti ! Toate, 
dar absolut toate „faimoasele" ctitorii de tristă amin
t ire ale od iosului tiran paranoic. Ce legătură este 
între sectorul 2 şi Canalul Dunăre-Marea Neagră 
sa u Transfăgărăşan nu voi înţelege niciodată . 
S_ă nu spună cineva că nu s-a observat aces t „detaliu" 
cit un perete '. Că nu a fost timp pentru schimbare ... 
Că au fost alte probleme mai importante ... Minutia 
cu care au fost decupate şi lipite literele infirmă 
a_ceastă ipoteză ! Puneam drapelul Românie i şi lipeam 
literele deasupra ş1 tot nu lăsam fotografiile acolo' 
N-a u murit destui oameni la Canal şi la · 
.. Transiăgăr ăşan" ? 
N-a u scrîşnit destul dinţii la ,rea ranjarea" Naţio
nal ul ui ? 
Nu ne-au durut destul ochii privind expresia mega
lomaniei unui tiran criminal mega loman - .,Casa 
Repuhl icii" ? 
Trebuie să ' le mai vedem şi alături de ,,Front ul 
Salvării Naţionale"? 
Cei de la sect orul 2 nu c red că Er oii Revoluti ei 
s-a r răsuci în mormînt în faţa aces te i impictăli? 
Eu aş avea în iiecare zi cite o întreba re de pus 
dar revista „Film" nu. apare zilnic ... 

Mircea Plîngău 

O EMOŢIE SPERATĂ 
După emoţiile de tot felul t răite de toţi romanu 

in ultima lună, cei de la „Animafilm" au mai încercat 
de cu rînd încă una neaşteptată dar sperată, provoca:~ 
de vizita foştilor co legi Zoltan Szilagyi şi Lajo s 
Nagy. stabiliţ i în Ungaria , primul in urmă cu 
trei ani , celălalt de cîteva luni. Deşi au plecai din 
România cu gustul amar că nu pot face filmele visate, 
iată că au rămas ataşaţi de studioul în care s-a u 
format şi au debutat, de pr ieteni i lor regizori, desena
tori , redacto ri. Au urmărit revoluţia noastră 
,.în direct ~, la televiziunea maghiară. au fost mişcaii, 
„au plîns şi s-au bucurat ", după cum - mărturiseşte 
Lajos Nagy, şi au venit numai pentru două zile sâ 
vadă dacă sîntem teferi şi în viaţă. Amîndoi lucrează 
la studiou l de animaţie din Kecske met şi au venit 
cu propunerea de înrudire a acest uia cu studioul 
„Anima film", concretizată mai ales în colaborările cu 
parteneri străini, foarte profitabilă pentru toată lumea. 
Au sosit la timp, tocmai cînd ne străduiam să reogani
zăm stud ioul nostru pentru a-1 face mai rentabi l, 
pentru a evita birocraţia. Colegii maghiari au început 
de mai multă vreme „ lupta cu inerţia" şi incă sînt 
în curs de adîncire a reiormelor. Nu ştiu dacă 
vom urma calea lor, dar putem trage multe învă
ţăminte din ceea ce ne-a relatat Zoltan Szilâgyi, 
şeful promoţiei '80 a l animatiei noast re, au to rul a trei 
filme realizate în România : NODUL GORDIAN, 
ARENA , MONOLOG. cu care a obţinut 8 prem ii 
internat ionale de prest igiu. 

ZOLTAN SZI LAGYI : Şi noi sînte m încă în cu rs 
de reorganizare. Deocamdată studiou l din Kecskemet 
şi-a obţinut autonomia. ,.Hungaroîilm ", echivalentul 
centrale i „Român iafilm" s-a desfiinţat. S-au format în 
sch imb mai mu lte societăţi de difuzare . Aceste instituţii 
sînt obligate să asigure intrarea banilor obţinuţi prin 
exploatarea sălilor în fondul pentru producţia filmelor 
maghiare. Mai exist_ă două studio ur i de . animaţie 
în afară de a l nostru , unul la Pecs şi unul la 
Budapesta . ceea ce asigură o concurenţă stimulativă. 
Fiecare studio vrea să devină independent. în afară de 
fonduril e vărsate din difuzare , st udioul nos tru pri
meşie şi subvenţie de stat. Există în Ungaria şi 
tend inţa de pr ivatizare şi există şi studiour i inde pen 
dente, ca de exemplu cel al regizo rului Csaba 
varg a . Ne gîndim ş i noi la posi bilitatea întemeierii 
une i societăţi mixte cu capital străin. a vînd grijă să 
asigu răm un pr ocentaj de 30-- 40%. car e sâ ne 
acorde dreptu l controlului asupra majorităţii acţiuni
lor. Cu acest capital străin intenţionăm să ne asigurăm 
în primul rînd dota rea. Parteneri i străini se angajeaza 
în princip al să ne asigure piaţa. 

Avem ioarte multe solicitări pentru iilme 
comandă din partea partenerilor străini şi ne-a rn 
gîndit să-i aritrenăm şi pe colegii români în aşa iei 
încît să fie bine şi pentru noi şi pentru voi. 

Dana Duma 
ULTIMA ORĂ 

Nu spun că Mircea Daneliuc n-ar fi avut motive să-şt 
dea „demisia" din Comitetul Provizoriu al Cineaştilor, de cel 
puţin citeva ori, din 24 decembrie pînă astăzi. Şi n-ar 
fi fost singuru l îndreptăţit să o facă. Lupta pentru 
cucerirea independentei cineaştilor este istovitoare, timpul 
scurt, spirite le aprinse. Nu e loc pentru nuanţe. Uneori 
o vorbă cade ca o ghilotină. Unii sint mai radica li, 
alţii mai moderaţi, nu contează, important e consensul 
privind fondul problemei, important e rezultatul concret 
al discu1iei. Acest consens a exista t, şi există. Iar rezul
tate le activităţii Comitetu lui Provizoriu încep să se 
contureze. Asociaţia a devenit Uniunea Cineaştilor, cu 
toate implicaţiile ce decurg din acest nou statut . Noile 
structuri organiza torice sînt şi ele în curs de finalizare. 
Sperăm ca Adunarea generală a cineaştilor, anunţată 
pentru începutu l lunii martie, să se desfăşoare. în sfîrşit, 
sub auspicii faste. Sînt dintre aceia care am crezut că un 
echilibru se va naşte între temperamente diferite atunci 
cînd scopul luptei e comun. Cred şi acum că astfe l de 
momente - cînd iţi vine să laşi totul baltă, să te retragi 
în intimitatea creaţiei, la masa ta de lucru - sînt 
inerente. Important este să depăşim aceste momente. 
Important este ca asumîndu-ne toată răspunderea şi toate 
riscurile (inclusiv judecata de apoi a confraţilor apăruţi 
după bătălie) să nu cedăm nici un pas din ceea ce am 
obţinut. Important este să fim uniţi ca în prima zi. 

Am aşteptat pînă la „ultima oră" a intrării revistei 
în tipar cu Mircea Daneliuc să revină în cadrul Comitetu 
lui Provi zoriu al Cineaştilor. Şi aşteptăm încrezători 
în continuare. Acum, mai mult ca oricînd, e nevoie nu 
doar de ta lentul său de cineast, ci de spiritu l său ofensiv, 
de fermitatea şi radicalismu l opiniilor sale. Vrem o 
cinema tografie condusă de cineaşti, de artişti cu o recunos 
cută probitate morală, cu competenţă profesională şi cu 
doril)ţa reală de a impune cri teriul valorii şi al adevărului 
în toate zonele creaţiei cinemetografice . 

Roxana Pană 



KINO GLASNOST 
întrebare: ,,Ce s-a intimplat totuşi, la Congresul cineaştilor?" 
Etern Klimov: ,,Majoritatea dornică de schimbări a Învins minoritatea 
care nu le doreşte ... " 

Spectaculosul dezgheţ al cinematografiei 
sovietice din ultim ii ani reprezintă o expe
rienţă , care, alături de cea a altor cîteva 
,,valuri" est-europene din istoria recentă, 
nu ne poate îi în acest moment <lecit bene
fică, prin lecţiile oferite. în bine sau în rău . 
De aceea am şi considerat util să vă 
prezentăm un articol şi un interviu prilejuite 
de vizita în Statele Unite, la sfîrşitul lui 
martie 1987 , a unei delegaţii de cineaşti 
sovietici. printre care s-au numărat Elem 
Klimov, Rolan Bîkov. Eldar Şenghelaia. 
Articolul a apărut în revista „Film 
Comment" din iunie 1987, sub semnătu.a 
lui Alexander Batchan sub titlul „Mad 
Russ ian". 
Cît eva iapte: în luna mai 1986, la cel de-al 
cincefea Congres al Uniunii Cineaştilor 
Sovietici, Elem Klimov este al.es noul pre
şedinte deşi numele său nu apărea pe listele 
aprobate oîicial. îl înlocuia astfel pe Lev 
Kulidjanov, membru pe atunci în C.C. al 
P.C.U.S. La ·20 iunie Elem Klimov anunţă 
într-o conferinţă de presă. la Moscova , în
fiinţarea unei comisii de „conilicte ", care să 
revadă toate iilmele oprite de cenzură. La 
9 august, într -un interviu publicat de Prav
da , Klimov menţionează înfiinţarea unei noi 
comisii care „se ocupă nu numai de anumite 
filme (necunoscute p1nă acum, de Kira 
Muratova, Andrei Smirnov, Bulat. Mansu
rov, Bagrat Ogane sian etc.), dar de asemenea 
cu creaţia citorva regizori, în specia! tineri, 
care din divers e motiv e nu au iost lăsaţi 
să facă filme. Acum ei vor avea ocazia să-şi 
reia lucrul întrerupt în mod arbitrar" 
(cazu! azi celebrului Aleksandr Sokurov). 
Dintr e filmele interzise: .,Verificare' pe 
drum" , realizat de Alexei Gherman în 1971 
diiuzat abia în 1986 şi proclamat de criticii 
sovietici „cel mai bun film al anului" ; ,,Le
g enda fortâreţei Suram'', apreciat a fi o nouă 
capodoperă, de Serghei Paradjanov, care 
îşi relua cariera întreruptă în .urma unei 
condamnări la 6 ani închisoare; ,,Tema", 
reali zat în 1979 de Gleb Panfilov şi interzis 
deoarece în el se pomenea de fenomenul 
emigrării evreieşti; ,,Căinţa" lui Tenghiz 
Abuladze. care pînă la a-şi dobîndi cele
britatea internatională a iost nevoit să 
aştepte trei ani, ca şi cel de-al doilea îilm 
int e rzis al lui Alexei Gherman. ,,Prietenul 
meu Ivan Lapşin". Mai trebuie adăugat 
filmul realizat de Aleksandr Askoldov în 
1965 . ,,Comisarul" , şi al doilea film al I ui 
Andrei Koncialovski, ,.Fericir~a Asei", din 
1964. Klimov (al cărui film „Agonia" a iost 
oprit aproape 10 ani) a încer cat împreună 
cu aliaţii săi să ridice şi restricţiile ideolo
gice impuse filmelor străine: au .fost cumpă
rate printre altele toate filmele lui Fellini, 
inclusiv „Opt şi jumătate" care, deşi pre
miat la festivalul de la Moscova, nu fusese 
niciodată arăiat publicului sov ietic. Cea 
mai importantă recuperare a constituit-o 
însă prezentarea ultimelor două îilme 
realizate în Vest de Andrei Tarkovski: 
„Nostalghia" şi „Sacrificiul". Numele său 
fus ese îndepărtat din paginile istoriilor de 
film, iar filmele sale fuseseră interzise după 
hotârîrea de a rămîne în străinătate, unde 
a şi murit, în decembrie 1986. Responsabilă 
în mare măsură pentru schimbările radicale 
din ·cinematog rafia sovietică este politica de 
„glasnost" a lui Gorbaciov, mulţi , dintre 
realizatori şi producători neputind să se 
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obişnuiască încă, după cum spune Alexei 
Gherman, cu ideea că atît de multe lucruri 
sînt permise. ,.Acest fapt îi lasă aproape 
perplecşi. Filmele !or vor tr eb-ui să concu 
reze cu filmele colegilor lor mai talentaţi 
şi controversaţi, ce fuseseră pînă acum 
interzise, precum şi cu tot mai multe filme 
importate, plus piaţa video·'. La conferinţa 
de presă de după plenara Uniunii Cine
aştilor din ianuarie 1987, Klimov a spus : 
„Situaţia se va schimba cu greu în mod 
radical atîta vreme cit nu vom schimba 
radical metodele de a face filme". un·a 
dintre principalele schimbări confirmate la 
sesiunea plenară a fost trecerea resurse lor 
financiare şi controlul asupra aspectelor de 
creaţie ale filmului de la Goskino (Comi
tetul de Stat pentru Film) la studiourile 
locale. După Klimov , aceasta va duce la 
„o mai mare democratizare, la o mai mare 
libertate de acţiune ş i la o mai mare respon
sabilitate faţă de produsul final". Klimov 
a mai spus că Goskino nu va mai cenzura 
filmel e, ci doar va coordona proiectele 
comune, negociind în numele întregii 
industrii. Difuzarea va fi de asemenea 
descentralizată, accentul fiind plasat pe 
autofinanţare. Rolan Bîkov, unul dintre cei 
mai populari actori şi regizori sovietici, 
al cărui film „Sperietoarea" - poate 
primul film ru sesc ce insistă pe faptul că 
individul poate fi superior din punct de 
vedere moral colectivităţii - a fost văzut de 
55 de milioane de spectatori, spu nea : 

„Studiourile pot de-acum suporta riscul 
prăbuşirii, al ruinării, lucru care nu s-a mai 
întîmplat înainte într-o societate . socia
listă". Pentru a evita ·acest risc, cineaştii 
sovietici vor trebui să îie mai atenţi la 
gusturile publicului. Klimov a spus că 
preţurile biletelor vor trebui crescute dacă 
dorim ca filmele să aducă profituri. 
Aceasta nu va aduce, însă, nici un folos 
dacă filmele nu vor fi văzute de mai mulţi 
spectatori. Cineaştii sovietici trebuie să 
înveţe bazele unui sistem al liberei iniţiative, 
cu toate avantajele şi dezavantajele sale, 
şi în acelaşi timp să-şi imagineze cum 
să combine noile principii ale „glasnost"
ului cu un control ideologic centralizat, 
care nu va dispare pur şi simplu. Prin 
slăbirea controlului asupra Uniunii Cine
aştilor autorităţile sovietice vor, evident, 
ceva în schimb: săli pline acasă, monedă 
iorte şi premii internaţionale de prestigiu. 
Vor avea suficientă răbdare să aştepte 
pînă cînd cineaştii sovietici vor putea să-şi 
plătească datoriile? Este doar una dintre 
întrebările ce i-au fost puse lui· Victor 
Diomin, renumitul critic şi pedagog sovietic, 
în interviul din care reproducem îrag mente: 
lnrebare: Deoarec e sînteţi noul preşedinte 
al Asociaţiei criticilor de film sovietici, 
presupun că sînteţi persoana potrivită care 
să răspundă la înt r ebarea încotro se în
dreaptă critica de film în Uniunea Sovieti
că? Există două re viste principale de film: 
lunarul „Arta filmului" şi bilunarul „E·cran 
sovietic". Comitetul de Stat pentru Film 
-- ,.Goskino" - le avea sub control pe 
amb e le . Cine conduce acum aceste reviste? 
Răspuns: în mod oficial, .,Goskino'' n-ar 
ii trebuit să le conducă. Revistele ar fi 
trebuit să iie sub autoritatea atît a „Gos
kino"-ului, cit şi a Uniunii Cineaştilor. 
în realitate, uniunea nu a avut niciodată 
control asupra lor. Prin urmare, orice ofic ial 
al ,.Goskino"-ului, nu numai preşedintele 
său, ci. să spunem, un respon sabil cu difu
zarea, de exemplu, avea dreptul să îndepăr · 
teze cifre, gînduri sau subiecte controver
sate care ar fi putut să contravină interese
lor sale. Toate acestea au provocat aspre 
critici în iarna şi primăvara lu i 1986 , 
înaintea celui de-al cincilea cong res al 
nostru. La congres s-a exprimat puternic 
sentimentul că activitatea „Goskino"-ului 
provoca nemulţumiri tuturor, ducînd la 
cr itici. Tuturor, dar nu şi celor două reviste 
de film, care erau sub controlu l său. Astiel, 
revistele de film (spre deosebire de cele
lalte) menţineau tăcerea cu privire la 
lipsurile „Goskino" -ului şi, ca de obicei. 
lăudau ultimele filme penib ile ale lu i 
Serghei Bondarciuk s i p ,1gheni Matveev, 
fără a menţiona că acele filme erau căderi la 
public. Oficialii „Goskino''-ului scriau chiar 
scrisori adresate lor înşile în care lăudau 
enorm filmele în discuţie, publicînd apoi 
aceste aşa - zise sc risor i ale cititorilor, în 
revistele lor. 
ln trebare: Ce s-a întîmplat la Institutul de 
Stat pentru Film (VGIK) ? Am citit că 
studenţii săi au organizat o conierinţă 
unde au cerut schimbări în structura învă
ţămîntului de film. 
Râspuns: Situaţia la VGIK este foarte 
complicată. Prima revoltă studenţească s-a 
petrecut chia r înaintea congresu lui nostru. 
Ei s-au întrunit în aprilie , iar congresul 
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s -a deschis în mai. Studenţii VGIK-ului 
au protestat împotriva incapacităţii profe
sorilor şi au oferit un mecanism nou , de 
invitare de noi profesori, aprobat de studenţi 
prin voturi. Studenţii n-au fost luaţi în 
serios. Dar după co ngres, cind uniunea a 
început să activeze în direcţia corespuză
toare, iar VGIK-ul şi „Goskino"-ul au fost 
ţinta unor puternice critici, s -a dovedit că 
studenţii au avut dreptate. 
Adevărul este că VGIK-ul are un sistem de 
bandă rulantă de pregătire a noilor cadre. 
în acest sistem, talentele sînt s trivi te. 
Produsul final este un semiprofesionist cu 
o pregătire limitată, dar surprinzător de 
dotat cînd e vorba de vigilenţă, ne încr edere 
şi cu un simţ refractar !a ·observarea pro
priei pe r soane . în această privinţă VGIK-ul 
este destul de eficient: produce aşa numiţii 
artişti ca pe cozonaci. Acesta este princi
palul pericol al timpului nostru. 
Dar la ce poţi să te aştepţi, cind cineva ca 
Bondarciuk admite în clasa lui, să zicem, 
20 de oam en i, iar el este văzut de 5 sau 6 ori 
într-o perioadă de trei ani? în momentul 
absolvirii el nu-şi poate recunoaşte cu 
precizie proprii studenţi. 
în acelaşi timp, în capitala -Georgiei sovie 
tice, Tbilisi, la universitate, există o secţie 
de regie de teatru, dar nu de film , şi, fără 
nici o aprobare de sus, în fiecare an sînt 
organizate seminarii de film foarte intere
sante. Nu există examene de admitere. 
Tin e rii cineaşti talentaţ i sînt invitaţi ca să 

participe. Sînt învăţaţi de cîţiva dintre cei 
mai buni profesion i şti în materie. 
De exemplu, Eldar Şenghelaia (liderul 
cineaştilor georgieni) a aranjat o practică 
pentru patru studenţi aj săi în timpul 
filmărilor la „Munţii albaştri". A fost o 
pregătire pe o muncă reală, fără nici o 
regulă dogmatică. Prefer asemenea expe
rimente, ca cele care au loc la Tbilisi , în 
locul modalităţilor solide, dar înăbuşitoare, 
de la VGIK, care se laudă că unele pro
grame nu s-au schimbat din 1962. 
O propunere de reformă la VGIK este 
puternic susţinută de Elem Klimov : în 
septembrie toţi studenţii, vech i şi noi, ar 
trebui trimiş i în practică. După aceasta, 
toţi profesorii VGIK-ului ar t rebui daţi 
afară, iar premizele restabilite. Apoi ar· 
trebui selectaţi noi profesori. Deoarece 
astăzi VGIK-ul este o mlaştină .locuită 
de oameni netalentaţi care se apără între ei 
pretinzînd că sînt cetăţeni super-vigilen ţ i. 
reuşind să nu transmită studenţilor nici o 
virtute profesională. 
lntrebare: Să presupunem că veţi reuşi 
să restructuraţi s istemul de educaţie în 
creaţia de film, î.1 jurnalismul cinemato
gra iic şi în teorie. Cam 1n ciţi ani vor 
influenţa aceste schimbări cinematograful 
sovietic ? 

Râspuns: Este o întrebare foarte seriosă. 
Noi, oamenii cu idei proaspete, pe vrem·ea 
cînd eram pe cale să devenim conducătorii 
Uniunii, împărtăşeam visul frumos că totul 
poate fi îmbunătăţit într-un an şi jumătate 
sau doi. Astăzi lansăm un apel şi mîine 
toa tă lumea va răspunde, începînd să 
schimbe lucrurile dinlăuntru . Era o peri
oadă pe care Klimov o numeşte o epocă a 
discuţiilor nesfîrşite (.,mitingovşina"). '.\le 
agitam între noi pentru schimbări, dar 
gîndeam că trebuie convinşi alţii. Acum s-a 
dovedit că există o altă perioadă , mult mai 
importantă, perioada traducerii în viaţă. 
perioada lucrului. 
Vă voi da un exemp lu de cit este de 
complicată situaţia noastră actuală. Mai 
întîi în septembrie, apoi în noiembrie, anu! 
trecut, am discutat filmele pe care toate 
stucliourile sovietice planificau să le pro
ducă - 130 cu totul. Am examinat s ubiec 
tele lor, am verif icat competenţa regizorilor 
şi am concluzionat că 30 dintre proiecte 
tr ebu iau să fie oprite necondiţionat. La acea 
vreme ar fi trebuit să creăm un mecanism 
organizaţional care să întărească aceste 
decizii. De fapt, aveam această ocazie. 
Membrii Uniunii sînt de asemenea membrii 
birourilor de cineaşti din stud iouri (birou
rile de operatori, de regizori, de scenarişti) 
şi am fi putut iorma birouri suplimentare, 
cum ar fi cele de m c ;1teuri. Pe baza acestor 
birouri, puteam crea un birou amestecat 
şi puteam aproba ca unii membri ai acesL .1i 
birou să fie reprezentanţii noştri, comisarii 
Uniunii, să spunem aşa, în stud iouri. Aceşti 
comisa ri ar fi putut ave? mai multă putere 
decit doar cea administrativă. Iar cînd 
direcţia vreunui studio dorea să facă un film 
lipsit de valoare , comisarii ar ii putut spune 
„nu ·', ameninţînd să recurgă la puterea 
Uniunii. 
Aveam argumente serioase în legătură cu 
acest subiect. I-am sprijinit pe cei cu vederi 
moderate , nu pe radicali. Astăzi cred că 
poate am greşit că nu am urmărit acea 
idee . Deoarec e, în ciuda criticilor noastre, 
planurile de producţie ale stud iourilor nu 
s-au schimbat. Doar patru sau cinci proiecte 
mediocre au fost oprite. S -au discutat noi 
planuri de producţie şi observăm că nici 
„Goskino"-ul, nici stud iouril e, nu fac nici un 
pas spre reali tate . Ziarele noastre sî nt acum 
mai interesante decît filmele noastre. 
Teatrele ridică prob leme serioase, în 
producţiile lor, mult mai adesea clecît 
filmele. Acelaşi luc ru şi pentru literatură. 
Dar nu în cazul studiourilor de film. 
Aceasta este sit uaţ ia reală de astăzi . 
Sub conducerea lui Klimov, am creat un nou 
modei de producţie de film , în care biro
cratul nu are putere. Acest model este 
unic: artiştii vor da ordine altor artişti. 
Dar pînă acum aşa ceva nu s-a întîmplat 
şi sîntem deja în al doilea an. ( ... ) 
lntrebare: ... într-o asemenea atmosferă 
kaîkiană, cum de s-au realizat filme remar
cabile ca „Sperietoarea" lui Bîkov, ,,Pri
etenul meu Juan Lapşin'' sau „Căinţa'· ? 
Răspuns: Aş numi -o, legea polarizării. Ar
tiştii dispreţuiau atît de mult cee:-i · ce se 
întîmpla, încît nu numai că refuzau să 
vorbească limba acceptată şi să menţină 
discursul la nivelu l acceptat, dar simţeau 
dorinţa contrară de a face totul în felul lor. 
Ce s-a întîmplat de exemplu cu Tenghiz 
Abuladze? Toţi ştiu acum că a făcut un 
film int eresant, ,,Căinţa", dar nu mulţi 
ştiu ce s-a întîmplat înainte de aceasta. 
Ducindu-se în Armenia cu filmul precedent, 
prezentîndu-1 în diverse cluburi în condiţii 
foarte proaste - calitatea proiecţiei şi 
sune tului erau îngrozitoare - Abuladze, 
după cum şi-a adus aminte mai tîrziu, s-a 
supărat foarte tare pe cei care au organizat 
excursia şi, în loc să meargă cu ei la picnic, 
a părăsit mai devreme Erevanul împreună 
cu şoferul său. Au mers foarte repede spre 
Tbili si şi au fost loviţi de un camion. Doi 
alţi oameni din maşină au fost omorîţi, dar 
el a supravieţuit, grav rănit. A stat în pat 
patru luni şi cînd s -a însănătoşit a dobîndit 
sen timentul s traniu că ceva extraordinar 
s -a petrecut cu el. Ca şi cum cineva vorbea 
în numel e lui spunînd : ,.Doi oameni sînt 
de-ajuns, să rămînă acesta în viaţă" . 
Abuladze a hotărît că dacă există un sens în 
supravieţuirea sa, atunci el trebuie să facă 
o capodoperă fără egal. Lasă-i să încerce 
să-i oprească munca, dar de acum încolo 
nu va mai face compromisuri. 

Filme care şi-au aşteptat ani de zile premiera : 
Pr ietenul meu Ivan Lapşin (r. : Al. Gherman) 
Căinţa (r : T. Abuladze) 
Despărţirea (r: E. Klimov ) 

De la acel accident s-a născut filmul despre 
teroarea stal inistă, cu o semnificaţie mai 
largă. El a ajuns pînă la Eduard Şevard
nadze, pe atunci şeful partidului comunist 
georgian . în final, a făcut acest film straniu, 
ce incită la adînci reflecţii. Acum rulează 
la Moscova cu un succes enon11.,,Căinţa" 

· este un film îoa r te complex. El reprezintă un 
joc artistic foarte sofist icat cu faptel e , cu 
realitatea... · 
lntrebare: Deci, văzînd moartea, Abuladze 
s-a simţit ca un om liber ... 
Răspuns : Da, ca şi cum ar fi gîndit : 
„Din 145 de regizori, 130 fac filme pentru 
autorităţi. P entru a fi lăudaţi. Eu nu voi 
gîndi astfel. Mă voi gîndi doar la ceea ce 

FILM 7 

es te etern, la conştiinţa mea, la sufletul 
meu . Va fi căinţa mea, a unei generaţii". 
Klimov, cin d încerc a să facă ,,Agonia". sau 
Gherman , cînd îş i făcea filmele, mai ales 
„Ivan Lapşin" au simţit la iei. Au înce rcat 
să contrabalanseze situaţia existentă în 
acea v reme : cînd trepăduşii şi parveniţii 
care nu puteau face nimic decent erau 
favorizaţi, ei au vrut să demonstreze că 
încă e posibil să faci filme mari. Acest 
fenomen de polarizare în creaţia de filme 
ne salvează acum. Dar. la drept vorbind, 
n -am văzut încă noile fi lme produse prin 
reorganizarea noastră, ca o consecinţă a 
ideilor dezvoltate în congresele noastre." 

prezentare şi tr aducere de Gabriel Kosuth 

CONT VALUTAR PENTRU CINEMATOGRAFIE 

Cu r,~im~ donaţie făcută i::le doamna Adina Briguglio ( de la Institu tu l italian 
de cultura din Bucureşti) , la Banca Română de Comerţ Ext e rior s-a deschis 
co:1t11:l valutar A~IN nr. 47.21.400.300.1, pentru cumpărarea de aparatură ş i 
utilaje nece sai:e cm~matografi~i r_omâ1:~ libere, a căre_i ultimă completare impor 
ta~ta ?, ze~ tre1 tehrn~e dat_eaza dm an11 1957-1960 ŞI a fost făcută prin „bună 
V?mţa lui Gheorghm -DeJ, pe~tru afi rmarea actriţei Lica Gheorghiu. Ultimul 
dictator nu a cochetat delo c cu cmematografu!. Nu numai că nu ne-a iubit dar ne-a 
urît cu violenţă. ' 

. P.:. ac~astă cale_ facem apel ce lor ce iubesc filmul, persoane particulare, 
soc1etaţ1, firme , stud10uri din străinătate sau din ţară, care vor să contribuie la 
fondul valutar pentru cinematograiie, să transmită sumele ce doresc să le ofere în 
contul specificat mai sus. Pentru alte relaţii puteţi su na la sediul Asociaţiei 
Cineaştilor din România, str. Mende leev nr. 28-30, sectorul 1 - tel. 50 57 41 sau 
50 42 65. 

Dorim să fim şi noi alături de marile cinematografii !a festivalurile de film 
din lume. 

Va mulţumim, 
COMITETUL PROVIZORIU 

AL CINEAŞTILOR DIN ROMÂNIA 



FILM a 
FĂRĂ RĂSPUNS 

CATRE ROMÂNIAFILM 

Vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie întreaga listă 
a filmelor româneşti produse în ultimii 25 de ani, men
ţionîndu-se numărul real de copii al fiecăruia şi numărul 
de spectatori înregi strat pînă la data de 22 decembrie 1989. 

De asemenea solicităm să se specifice starea negati
vului şi a copiei pozitiv aflată la A.N.F. 

27 decembrie 1989 

COMITETUL PROVIZORIU AL CINEAŞTILOR 

CATRE COMITETUL SALVARII 
DE LA CASELE DE FILME ŞI DIN ROMÂN.IAFILM 

Comitetul provizoriu al cineaştilor, de sprijin al Fron
tului Salvării Naţionale, ales în şedinţa A CIN din ziua de 
24 decembrie 1969, vă solicită de urgenţă cheltuielile 
efectuate în ultimii cinci ani pentru operarea modificărilor 
aşa-zis ideologice, cerute şi impuse de fosta conducere a 
C.C.E.S. prin caselţ de filme : interz;iceri de filme, refil
mări, opriri din producţie, re-montaj, re-mixaj, lucrări de 
laborator etc. 

27 decembrie i989 

COMITETUL PROVIZORIU AL CINEAŞTILOR 

SECVENTE DIN FILMUL REVOLUTIEI . . . 
O SIMPLA MARTURIE_ 

Joi · 21 decembrie . Eram la teatru în repetiţie cu Richa rd al Iii -lea dnd am primit un telefon de la 
soţia mea: ,,se înt!mplă ceva la Sala Palatului, la mtting". Am plecat imediat lăsînd textul lui Shakes
peare pe masă. Sper să-l regăsesc. în Ca lea Victoriei am văzut un grup de oameni, cei mai mulţi tineri, 
care scandau „LIBERTATE TIMIŞOARA, JOS TIRA NUL" . U n cordon de miliţieni îi ţinea pe loc. oprindu-i 
să pătrundă (aveam să-mi dau seama mai tîrziu) în Piaţa Palatului , unde Ceauşescu se străduia să -şi 
term ine .cuvîntarea". . · · 

Un tlnăr demonstrant încerca să lege un dialog cu un tînăr locotenent de miliţie: ,, Voi ar trebui 
să ne apăraţi pe noi .. .'', locotenentul nu nega, dar la cîţiva metri de ei un plutonier major bătea voiniceşte 
cîţiva tineri. ,,Nu-i bate, domnule! De ce-i bateţi?" Mi -a trecut o cl ipă prin minte că mă aflu exact în colţul 
în care mă găseam la mit ingul din anul .primăverii de la Praga". Acum, era rîndul riostru . La picioa rele 
mele zac portretele celor doi tirani sfîşiate. lozinci , care se mai strigă în piaţă, aci sînt călcate în picioare. 
După primul imp uls - indignarea - intru în coloană . înainte de a striga, trag de două ori aer în piept, 
respir adînc şi reuşesc să-mi eliberez glasul ţinut atîta timp în mine: .,JOS TIRANUL", .JOS CEAUŞESCU!". 

Miliţienii ne -au împins cîţiva metri înapoi, pînă în dreptul Palatului Telefoanelor. Noi strigăm : 
„FARA VIOLENŢA! " şi· ,.VENIŢI CU NO I" ... Apa re înt re timp multă lume la ba lcoane, la ferestre. pe 
terasa teatrului „Constan tin T~nase" . Ne ap laudă. 

„Cheamă-i pr in staţie!" - aud un ofiţer la un moment dat. Pe cine? Curînd sosesc în grabă două 
autobuze pline cu trupe de intervenţie. Cred că aşa se numesc. Sînt îmbrăcaţi în uniforme a lbastre cu 
căş_ti, cu. sc ut uri, cu bite . înc_ep să ne bată sec şi să ne împingă spre Un iversitate. Mă împing spre Edgar 
Qumet, m uşa restaurantulm Capşa, unde încerc să mă refug iez, dar uşa e închisă. Cîţiva (doi, trei) mă 
înconjoară şi-şi folosesc cu dexter itate bitele, dau cu picio~rele. · 

„Bătrîne, linişteşte-ţi-i, Dumnezeii mă-ti ! ", mi-a aruncat printre dinţi unul dintre ei. Cred că am 
avut timp doar să mă mir apoi ... O doamnă din rîndul demonstran ţilor m-a ajutat să mă ridic de jos. Am 
luat-o la fugă pe Academiei, apoi, prin pasa jul Majestic, m-am întors pe Calea Victoriei. Manifestanţii 
dispăruseră , profesioniştii la fel. Două coloane de militari dub late de două cordoane de miliţieni în dreptul 
magazinului Romarta păzeau „liniştea" şi „ordinea publică" . · 

Am coborît spre blocul Turn şi de acolo am luat-o spre Piaţa Palatului. în dreptul bisericii Creţu
lescu m-am închinat. .,Asta e" . am auzit în spatele meu, şi cineva m-a apucat de brat strîns . .,De ce ai 
st r igat (minciună din nou) împo tri va legilor ţării?, mi-a şuierat cu ură un civil. Şi el fusese în rîndul 
demonstranţilor. împreună cu miliţianu l care mă apucase de braţ m-au împins în faţa unu i co lone l de miliţie. 
.,Puneţi- i cătuşele şi la beci", le-a aruncat acesta îndepărtîndu-se aferat, căci într-adevăr ·avea multă treabă . 
„N-am strigat nimic îMPOTRIVA LEGILOR ŢARII ŞI A POPOR ULUI " am strigat după el. în timp . ce 
miliţianul mă legitima, s -a apropiat un civil înalt. sigur pe el. .Cine eşti?" .,Alexa Visarion. regizor" . .,De 
ce te-ai închinat ? " .,Pent r u sănătatea soţiei mele şi pentru copiii mei". Ia -i actele şi cheamă- l mîin e la circă". 
Apo i a plecat şi el foarte grăbit, clar, toată lumea are treabă azi . Am răma~ singur cu miliţianul. ,,Sînt loco 
tenentul Moţatu. Vă prezentati mîine , 22 de" embri e, orele 17, la circa 15 d{'.militie p-, : ... cni , sec\ia j,idic:ară." 
„Secţia j udiciară ". Parcă m-a electrocutat. ,,Lăsaţi, daţi o declaraţie şi mai vedem noi" adăugă locotenentul 
pe un ton oarecum linişti.tor. N-am ajuns nici pînă acum să mă prezin t la secţie să dau declaraţia, să-mi recu
perez (even tual) actul de identitate. A doua zi. .. Eram năucit. O noapte biciuită de frică .şi speranţă. 21 spre 22 ... 

Vineri, 22 decembrie. încă de dimineaţă încep să cu rgă pe sub fereastra mea coloanele demonstranţilor 
dinspre cartierul Griviţa (stau lingă In stitutul de Arte Plastice). Mă doare tot co rpul de „parcă aş fi bătut". 
Plec spre Piaţa Palatului strecurîndu-mă cu greu prin mulţime. Mă întîlnesc cu Ioan Alexandru, care 
îmi arată o icoană a Mîntuitorului - .Cr istos a învia t ". Ne sărutăm . Tot Bucureştiul a ieşit în stradă. 
Ajung în piaţă după fuga dictatorului. Se cîntă : .,Ole, ole! Ceauşescu nu mai e ! ". Oamenii eliberaţi de frică 
se îmbrăţişează. · · 

Ajung în fostu l sediu al CC -ului. Şi acolo e foa rte multă lume . Mircea Diaconu , Diana Lup escu, 
Ernest MaUei, multi cunoscu.ţi. Vlad Păunescu filmează în d raci. 

La un moment dat sosesc Ilie Verdeţ, Constant in Dăscălescu, Ioan Avra m, Vasile Vîlcu şi alţii, să-şi 
ofere servic iile. Trebui e să st ea aici, să-şi declare poziţia faţă de cei competenţi. Dar cine sînt cei co mpe
tenţi? Cei în drept ? Victo ri a este a poporului ! Puterea este a noastră, dar ... îmi dau sea ma că ne aflăm euforici 
şi biruitori într -un vid de putere. Ce e sigur, e bine acum să fie şi judecat. Luciditat ea e şi ea alertată de 
frenezia izbîn zii. · 

Mulţ1mea continuă să manifes t eze liber şi entuzia st. Mă uit în jur îngrijorat. La o masă, cîţiva 
studenţi şi muncitori alcătuiesc o listă cu propuneri pentru viitoarea conducere . Cred că n u sînt singurii . 
în alte cam ere ·- la alte mese - alţi munc itori, studenţi, intelectuali redactează asemenea liste. Mulţi se 
autopropun. O doamnă îmi sp une că are în gestiune miliarde. Cui s ă le predea ? Mulţimea de manifestanţi 
continuă să cînte, să scandeze, să aştepte. Ce să aştepte? Sediul C.C .-u lui e vraişte. încerc să cupr ind 
într -o oarec are logică ent uz iasmul nostru a l t uturor. Ne sfătuim cîţiva ... Trebuie acţionat cu responsabi 
litate. Ieşim în balcon. Anunţăm : Poporul român îi declară pe Nicolae Ceauşescu şi pe Elena Ceau
şescu trădători şi căl ăi ai neamului şi ai naţiunii române. U ral e. Îi spun lui Constant in Dăscă lescu să declare 
demisia guvernului. I se propune lui Ilie Verdeţ să-şi expună public poziţi-a, dar este huiduit. Mas ele nu-l 
acceptă. Lumea nu-i vrea pe cei do i „foşti" . Ideea de a- i aduce în balcon, de a-i arăta mulţimii, de a -i avea 
sub control, de a-şi expune intenţiile, e necesară . · 

P ropun . după o discuţie cu un grup de revoluţionari, alcătuirea unui „Comitet al democraţiei naţiona.l e": 
Doina Cornea, Mircea Dinescu, Ion Iliescu. Corneliu Mănescu, cinci studenţi, cinci tineri muncitori, cinci 
rntelectua h. Generalul Vlad de la securitate declară că vrea să ajute în sfîrşit poporul... Se te lefonează că 
~<?seşte Ion Ilie scu şi genera lul Guşe. Sediul C.C.-ului este în cont inuare ne-apărat. Sau poat e greşesc? 
Sigur_ greşe~c . Ce t ca re îl apără sîn t afară şi înăuntru. Deşi cu mî inil e goale, doar ei îl pot apăra. Dar ne 
trebuie spriji nu l armatei. Acum ge neralul Vlad dă cîteva ordine foarte importante, din cîte îmi dau seama. 
Apoi 1a legătura cu inspectoratele de miliţie din (a ră, cerindu-le să se pună la dispoziţia revoluţiei. Pînă 
la ven irea celo r ce vor fi aleşi, to ti cei care au avut puterea în timpul lui Ceauşescu trebuie să nu părăsească 
sed iul. Prezenţa lor e rţ1ai liniştitoare acum, aici pr intr e noi. Poporul ştie că ei sîn t în clădire şi poate să le afle 
intenţiile, să le judece faptele. 

Soseşte Ion Ilie scu, însoţit de generalul Guşe, şeful statu lui major, de Petre Roman. Silviu Brucan, 
generalul Militaru, Dumitru Mazilu, Ion Caramitru ... Bineînţeles sînt mult mai mulţi, cunoscuţi mie şi 
necunoscuţ1. · 

Ion _Iliescu iese în balcon şi anunţă formarea Consililtlui Frontului Salvării Naţionale. î n timp ce 
vorbeşte, cmeva din spate îl trage de mînecă : ,.Domnu' Ilie sc u, so(ia la telefon ... " ,.Să mă lase în pace ! 
Nu păţesc nimic!". 

Apoi, cei în drept, cei competenţi, cei doritori de linişte, încearcă să lucreze . Dar unde? Peste tot e plin 
de lume. Găsim un birou liber (aflăm că e fostul birou al lui Manea Mănescu), oamenii îi urmează şi acolo. 
într-o cămăruţă ma i liniştită oarecum, cîţ iva tineri sînt într-o activ itate febrilă. Au al cătuit o listă de reven· 
<licări şi redactează o platformă -program. După cîteva zile i-am văzut pe cîţiva dintre ei la televizor , cit in-
du-şi decla raţia. · 

Intru şi eu într-un colectiv format din doi ziarişti. un ju r is t şi un pensionar de ma re bun şimţ şi 
foarte pnc eput. Redactează primul comunicat „Agerpres"al României libere. 

Intre timp, în fosta sală a Consiliului, Dum it ru Mazilu şi un grup de tineri, dar flll numai tine ri , redac
tează comunici/tul. Ion Caramitru participă din plin la redactarea platformei-p,-ogram . Sergiu Nicolaescu, 
după cîteva cuv int e adresate mulţimii , activează... 

Generalul Guşe are probleme cu menţinerea legăturilor telefonice care sini vitale acum pentru 
coordona rea unităţilor milita re. Şi dintr-o dată se trage . Cine trage? De unde? Mai întîi de la subsolul clădirii, 
apo i de peste tot , fostul se diu al C.C.-ului este înconjurat. Chiar sub rafale, mulţimea rămîne în piaţă hotă 
rîtă. Colonelul Pavelescu primeşte ordinul de a apăra sediul. Mircea Diaconu iese în balcon şi cere oamenilor 
să dea voie armatei să-şi fâcă manevre le pentru a ne putea apăra pe toţi. 

Cons iliul continuă să lucreze urmărit, păzit, pretutindeni de mulţime. Verdeţ oieră biroul lui pentru 
generalu l Guşe şi Generalul Vlad. Un corespondent TASS încearcă să culeagă informaţii , impre si i. Au 
apărut şi nişte legitimaţii -, un pătrăţel de hîrtie pe care scrie numele şi o semnătură sub titlu l „Legitimaţie". 
Totul. sc ri s de mină . .,Cine semnează legitim aţiile astea dom'le?" întreabă cineva . Nu ştiu, da r o păstrez 
cu gnjă, că tot n-am alt act de identitate. Un tînăr îmi aduce o pungă de plastic plină cu hîrti i şi dosare. 
Imi sp une că sînt documente impo r tante pe care le-a luat din biroul lui Ceauşescu. ll trimit la gene ralul 
Guşe .. Ne aflăm acum în fostu l birou al lui Curticeanu. Mă uit pe geam, o gaură perfect rotundă de glonţ 
mă miră pentru o clipă . Cineva spusese că ferestrele sînt b lindate. Qe aici se vede bine cum arde la Palat. 
,.Descreieraţii" exclamă generalul Guşe, apoi cheamă prin telefon blindate şi tancuri „pentru a salva va lo
rile din Muzeul de Artă" . Căpitanul Lupoi (?) g!ndeşte înţelept şi eficace. Generalul Vlad dă şi el ordine oame 
nilor lui. Prim im telefoane din tot Bucureştiul despre atacuri teroris te . Ion Iliescu lucrează în altă parte 
acum. Totul se organ izează cu rapiditate . Mărăscu, Besoiu, ceilalţi afla\i acolo ajută cit pot, cum pot . 
Trebuie meţinut contro lul situaţiei. Trebuie calm şi luciditate. Cineva îmi întinde lista cu cei propuşi în · 
Consi liul Frontului Salvării Naţionale. Ce să fac cu ea? .. Trebu ie semnată". O întind fără vorbă genera
lului Guşe. 

în piaţă mulţimea scandează sub gloanţe : ,.Nu plecăm!", ,,Nu plecăm ! ". Frica din ei fusese 
ucisă. Dar frica din mine? Cea în care am cresc ut ? Mama, nevastă de deţinut politic, obligată să mă declare 
,,copil din flori". N-am voie să spun că am tată .. . O imagine revine obsedant. Mama înconjurată de oameni răi , 
care au venit cu un cline lup uriaş. Cl inele e frumos. Unul dint re ei îmi întinde pistolu l lui: ,,Tr age, mă 
în mă-ta! Hai , trage!"! Mama îm i şopteşte dl poate de ca lm: ,.Dă pisto lul înapoi domnului. . .'' Aveam 
aproape patru an i, la Rădăuţi. Ce rău e trecutu l în noi. 

Afară se trage de peste tot, de pe magazinul Rom arta. de la Adam, de jur împ reju r se tr age. Dar 
cei din Consiliu lucrează . Entuzia smul tr ebuie să ne rămînă neatins, da r, apărat de luciditate, responsabi
litate. îmi dau seama că nu mai e nevoie de amatori ca noi . Acum încurcăm. O iau către sa la Majestic, locul 
meu de muncă, printre gloanţe ş i cadavre. Dar toţi ce i întîlni ţi, toată suflarea de pe str.hi crede în victoria 
noastră. 

A urmat veg hea la teatru, la bloc ... Mi -am recuperat textul la Rich a rd a l III -iea . Mai am să r ecuperez 
actu l de identitate şi reintru în normal. Asta îmi şi doresc . 

lnsernnări din 23 decembrie 1989 
Alexa Visarion 

Continuăm să publicăm în numerele.viitoare mărturiile unor cineaşti' participanţi la evenimentele Revoluţiei. 

( continuare din pag. 5) 
în consec inţă, cu atît mai mult în artă , trebuie 
im·L·stigate posibilităţi de iinan tare sau autoiinantar" . 
<·apabile să nu condili<Hh'Z,' iatal n,'a tia. Mii g in d,•,;c 
la forme cooperatiste, la producători individuali cu 
drept de a obţine credite de la stat (pe temeiul presti· 
giului dobîndit prin creaţii anterioare) sau chiar prin 
subvenţie publică, evident cu participarea corespunză 
toare la beneficii a creditorilor . 
3. La origine, în Roma antică, cenzorul era un magis
trat însărcinat cu recensămîntul cetăţenilor, cu stabi
lirea impozitelor pe proprietăţi şi sup ravegh ere a mora
vurilor. Nimic rău în a sta . Numai că în societatea 
modernă, statul şi-a asumat puteri di;creţionare în
deosebi după apariţia mijloacelor de difuzare în masă 
- de la cele t ipărite la cele audio-vizuale. în artă, 
apariţia mecenatului a născut implicit cenzura accep· 
tată de creatorul angajat. iar mai Hrziu, capitalistul 
a formulat fără echivoc sensul cenzu rii artistice sau 
de orice altă natură în expresia „cine plăteşte, co
mandă". Deci, or iunde şi oricînd, un anume control 
al activită(ii creatoare - fie numai şi sub raportul 
protecţiei moravur ilor pub lice - va exista. De limi• 
tele acestui contro l depinde însă o aprecie re con 
cretă şi anume dacă cenzura este sau nu utilă . 
4. Ca în orice. domeniu de creaţie artistică şi cine
matografia trebu ie să se spr ij ine în primul rî nd 
pe individualităţile creatoare. Nu există artă în gene
ra l. prin însumarea statistică a creatorilor şi ope
relor sau, cum se făcea la noi , prin argumentul 
financiar : cite milioa ne de spectatori a avut cutare 
film ( de aceea, odată, am propus ca biletul de cinema 
să fie plătit la ieşirea din sala de cinema, nu la 
intrare ; să vedem, atunci, cine-l mai cumpără ?) 
în ace.st sens sub liniez un adevăr util, că dispunem de 
personalităţi reg izorale , de o excelentă şcoală acto
ricească precum şi de operatori capabili să confere 
imaginii de film valenţe artistice la nivel un iversal. Nu 
trebuie, desigur, eliminată buna tradiţie a cinema
tografului românesc şi a cineaştilor români, care nu 
întotdeauna au putut să se afirme în tară. în fine, 
aş supu ne atenţiei cineaştilor şi cinematografiei stu
dierea experien ţei dobîndite în aria filmului de tele
viziune unde mijloace le moderne , electro nic e, au des
chis noi orizo ntu ri poate insuficient cunoscute la noi, 
dar tot mai îndrăzneţ utilizate în lume . Mă gîndesc, 
anume, la imaginea de sinteză, care oferă acum per
spective incredibile cinematografului. 
î n fine , dacă este permis , aş spune şi pe ce anume 
să nu se sprijine în viitor cineaştii noştri : pe 
argumentul falsei străluciri a uno r premii acumu late la 
pseudofestiva lur i care au creat iluzia u nor ierarhii 
internaţionale de valori, stabil ită însă conjunctural 
sau, pur şi simplu, în absenţa ·realelor valori. 

Eugen Atanasiu 

FARĂ VIOLENŢĂ 
a) Nerentabilitatea, adică lipsa echil ibrului în ra 

portul ofertă-cerere, ambiţii creatoare - nivel de 
rec eptare . Ne propunem să trăim din filme 
geniale şi nu ştiu dacă vom reuşi. 

- Embolia prin birocratizare. Etaje inutile de 
supervizare economică. · 

- Calitatea moral-profesională a celor ca re întru
pează struct uril e organizatorice existente . 

-- Ignoranta colectivă ă propos de variantele via
bil e ale acestor struct uri. 

b) Pseudoexistenţa acestui raport. Nu avem pro 
ducători în sensul artistic al noţiunii şi nu avem 
creatori în sensul comercial a l cuvîntului. Este un 
raport-dialog al surzilor, nu un raport cu rezu ltat 
alterat de variabila permanentă a competitivităţii . 

c) Refugiul în ecranizare. Dar, poate nu mai e 
cazu l. Avem toat e şansele, nu? Realitatea conţine 
o imprevizibilitate pe care film ele noastre o mimează 
de la jalnic la binişor. Poate tehnica noastră de 
abordare e depăşită. Poate sîntem mai pretenţioşi 
decî t cei care ne suportă cheltuielile. Poate de-abia 
acum începem să gîndim ser ios acest rapo r t. Să 
mai facem, să mai vedem 1 

d) Familiarismul, sentimentul de castă în cadrul 
căreia cam toţi trebu ie să mîncăm o pline. Absenţa 
nordu lui şi a sudului, lipsa de plu r iunghiularitate. 
Avem critici foarte buni şi creatori valoroşi. Nu prea 
avem filme care să excite tensiunea constructivă în 
acesi rar,vrt. Nu avem crit erii <Jecît pentru un box
office de gaşcă. Sîntem blajini şi banali ... 

2. (forme no i de organiza re) 
Oricare ar fi nou l sistem propus, va trebui să 

ţinem seama de criteriile principale de validare a une i 
cinematografii soli de: profesionalitat ea şi rentabili
tatea. Va trebui să recunoaştem dreptul de a exista 
al elitei şi politica de neamestec în treburil e in terne 
ale Va lor ilor confirma te. Piţa, Daneliuc. Vaen i, Gulea, 
Tato s, Marinescu, Paştina, Damian, Istrătescu. trebuie 
lăsaţi în ·pace să facă! Va rezulta o competiţie 
autentică î n care impostura se va anula de la sine. 
O viitoare organ izare ar putea pleca de la deviza : 
Daţi economiştilor ceea ce este al lor şi NIM IC 
MA I MULT ! Personal mă „hrănesc" nocturn cu 
următoarea utopie: un an - te s t în care to(i cei 
capabili de a face film (lungmetraj artistic) şi încă 
neconfirmaţi să aibă această posibilitate (a exerciţiului 
regizoral) într -un regim financiar echitabi l. Un an în 
care să aflăm cine sî ntem şi cam pe cine contăm 
deocamdată . După care, coroborînd a precie ri le criticii 
naţionale şi pulsul încasărilor, să purcedem la insti
tuirea box-office-ului românesc şi , fireşte. să reluăm 
în discuţie siste mul organizatoric presupu s a lansa 
cinema-ul nostru în competi(ia mondială. Ar fi frumos 
dacă am reuşi să ne descurcăm singuri. fără aparate 
picate din cer, fără muniţ ie de împrumut. De fapt, 
cine ne-a r putea finanţa s tudiouri par t icular<'? Noi 
înş'lne? Mă îndoiesc. Poate :,clienţii" noştri : zarza 
vagii, ospătarii, ginecologii, dolăneştii, traficanţii. Deo
camdată putem fi de stat şi rentabili. Deocamdată e 
loc pentru toţi. Sîntem valoroşi pentru că nu ne 
cunoaştem. (ţi.) 

3. 
Domnul Milos Forman o regreta, în America tuturor 

posibilităţilor: trebuia să caute singur, nimeni nu -i 
arăta rana, locu l „şensibil". La nivel individual bunu/ 
simţ dictează rap ortar ea la acestă noţiune. Sîntem, 
cel mult. eroii propr iilor noastre lim ite. Cenzura este, 
în ori ce caz, un lux de ca re t rebuie să ne dispensăm 
în p rocesu l propriu -zis de creaţie. Pînă cînd ? Pînă 
cînd vom fi cei mai buni, ce i ma i drepţi. Publ icu l 
este singurul care are dreptul de a cenzura. 

4. (valori de spr ijin) · 
Pentru in spira(ie: 
- Ceea ce se întîmp l ă acum, sub ochii noştri. 
- Specificul Revol uţiei noast re: forţa nebănuită 

a tineretului. 
încăierarea tragicomică pentru ciolan . 
Coexistenţa victime i cu călă u l. 
Vocaţia demagogică a rebuturilor. 
Sinceritatea mincinoşilor since ri. 
Politica de şpriţ (Caragiale ... ). 
Acţiunea în revanşă. 
Apetenţa pen t ru spectacu losul aminti rilor în de-

trimentul perspectivelor ... 
- Frica de si ngura certi tudine : moartea. 
Pentru conspiraţie : 
- Partiduţele după ploa ie. 
- Anumitul nostru membru în C.F .S.N .... 
Pen tru încredere : 
- Existenta a ce l puţin două p.d.v. 
- Personalităţile binecunoscute nouă tuturor. 
- Reperele tradiţiei noastre de cineaşti : (mai e 

nevoie?) Moara cu noroc , Pădurea spînzuraţilor, 
Reconst ituirea , Croaziera, Secvenţe, Pa s în do i, Impo 
sibila iub ire, Moromeţii .. . 

- Propoziţia cea mai importantă a Revoluţiei : 
Fără violenţă I 

EUFORIA 
LIBERTAŢII 

Radu Caranfil 

I. în planul existenţei artelor, al supravieţuiri i lo r , 
în chinuitoare zvircoliri şi tentative de ieşire din 
atît de adînca şi atît de neagra noapte a fos tei dictaturi 
de clan din România: comunis mu l ceauşist, 
cancerul care a dus în pragul agoniei întreaga noastră 
cultură naţională, izolînd- o, prin înstrăinarea de 
cu ltura întregii planete , a fost : Ideologia de part id, 
aservi re a arte lor _ şi a întregii culturi acest ei ideolog ii. 
Ani multi şi lungi noi am supravieţuit, du mn ezeu 
ştie cum , încarceraţi în celu lele dogmelor de partid, 
într -o severă carantină ideologică. Infectarea şi 
deopotrivă metod a de anesteziere a spiritualităţii 
româneşti în toate domeniile ei, dar ma i ales în cel 
al culturii şi ar tei, au fost practicate conform unui 

.,plan" diabolic conceput şi aplicat, num it : ,,îndru
mare" . Astfel, atît împotr iva culturii cît şi a limbii 
române , s-a săvîrşit o înfiorătoare crimă de genocid. 
Cinematog ra fia părea, sau ajunsese aproape în 
întregime la metastază Rostopasca profilactică a disi· 
denţei unora dintre noi, puţini din păcate, a reuşit 
într-o oarecare măsură să menţină în viată filmu l 
românesc pînă la miracolul din 21-22 dec. 1989; 
miracol, pentru că deşi mulţi ştiau, şi simţeau chiar, 
acumular ea şi clocotul subpămîntean al magmei revoi· 
tei şi silei, puţini mai credeau în erupţie şi- n bine
facerile purifica toare ale acesteia. Şi iată că totuşi 
vulcanul România a erupt! . 
Aş mai adăuga cîteva boli „a sociate" cancerului 

ideologic în ca re filmul românesc a agonizat : laşitatea 
m ultora dint re creatorii din cinema tografie, conformis 
mul lor dezgustător şi descurajant, aservirea con
ştientă a multora la linia p.c.r., fapt care i-a 
deprofesionalizat, de scalificî ndu-i moral totodată ; 
apoi evazionismul în calofilie cinematografică, evazio 
nism atît de confortab il şi pen tru dictator şi pentru 
satrapii „îndrumării" ideologic e, practicat chiar de 
unii creatori de talent, în baza unor teme, 
subiecte sau ecraniză ri zis neangajante, doar aparent 

· necompromiţătoare ... Din păcate cr itica de film , mai 
ales cea de la fostă revistă „Cinema" a susţinut şi 
elogiat ani de-a rîndul acest tip de evazion ism 
ajut îndu -i frecvent pe cei care l-au practicat să se 
caţăre pe un fals pod_ium a l valorilor , un podium de 

· mucava, în detrimentul celor puţini, ca re înce rcau să 
reziste suportînd cu mari dificultăţi şi privaţiuni: 
marginalizarea, izola rea, exclude rea aproape totală de 
pe platourile de filma re, Şi încă ceva : o gravă 
iresponsabilitate civică şi oimpudică stare de incultură 
s-au aşternut ani de zil e asu pra producţiei naţionale de 
filme, încît deseo r i chiar istoria însăşi a fost fie falsifi
cată, fie conştient aservită prin film intereselor con
juncturale ale ideolog iei şi ale dictatur ii de cla n. în 
acest sens „cooperar ea" dintre killerii foste i „îndru- . 
mări" şi producătorii transformaţi treptat în figuranţi 
ai producţiei naţionale de filme este cea care a dus la o 
ruptură a proape totală a acestora de creatori, prin 
acceptarea tacită, greţoasă, dar .confortabilă a elimi
nării rea lităţii şi a adevărului vieţii din mai toate 
filmele . 

2. Deocamdată, nu. Din dimineaţa zilei de 23 dec. 
1989 pînă acum am filmat zi de zi, clipă de clipă, trage
dia şi speranţa , în cele mai fierbinţi puncte ale Buc u
reştiului răvăşit... N-am avut cînd să mă gînde sc ... 

3. Dacă cenzura a fos t pînă acum coasa, secera şi 
ciocanul cu care s-a acţionat împotriva noastră, ea 
poate deveni, dacă doa mne fereşte va mai răm îne în 
viaţă, şi cineva o va mai accepta sau practica : pluto
nul de execuţie al artei şi cult urii. 

4. Ace lea care au clocotit pînă la incandescenţă în 
anii grei ai dictaturii , în an ii de clandestin itate ai 
adevărului vieţi i şi ai adevărului istor ic. · 

în plan mai concret : cinstea , ta len tul adevărat, 
resursele morale pe care fiecare creator trebuie să şi le 
inven ta rieze cu mare minuţie pentru a se regăsi pe s ine 
însuşi, pentru că nimeni nu va mai ierta, or va mai 
acorda circumstanţe atenuante imposturii, lichelismu
lui şi ca rier ismului clădit pe linguşi re şi nonva loare. 

Şi încă ceva : cred că va comite o mare greşeală acel 
creator care, în febra acestui început. în eufo ria renaş
te r ii unei întregi naţiuni, va confunda idealuril e sub li
mei noastre revoluţii cu propriul său apetit pentru pu• 
tere , pentru funcţii, pentru un loc, sau mai multe 
deodată, într-o ierarhie imaginară a unei imaginare 
,.îndrumări", uitînd că provizoratul acestor zile, săp· 
tămîni, luni, nu poate fi confundat cu apocalipsul. .. 

Nimeni nu mai trebuie să confund e ţinta cu glonţu l ! 

Constantin Vaeni 

MONOPOLUL DE STAT 
I. O boală poate fi acută sau cronică. De fapt , nu 
există boli, ci bolna vi. Deci, să convenim : cazul 
particular al cinematografiei române este cel al unui 
pacient su îerind de o boală acută sau de un complex 
de boli acu te. Simptomul : iilm ele proast e. Diagnosti
cul : cenzura combinată cu incompetenta. Cum cenzura 
a dispărut (?) , răm ine lipsa de profesionalism (!). 
Remed iul : ca dr e d ' ,\~rt i.-:;--?0.rnpot<>,ac ~i ~elecţie rigu
roasa la I.A.T .C., scenaritr.'potriv it la regizorul potrivit 
critică adecvată (adică onestă şi obiectivă, ca să nu 
mai vorb im de competenţă) . A se observa că nu pun 
în discuţie baza materială. importantă desigur , dar 
secundară. Esenţial şi decisiv mi se pare harul acelui 
u~ ic autor al filmului ca operă de artă, regizorul. 
Lipsa de har să fie amendată pe măsură, prezenţa 
lui să fie impusă după merit . începînd d in studenţie, 
continuînd la producător şi ter minînd cu critica. 
Pentru ca. astfel, ciclul operă-spectator să se închidă 
nedeformat . 
2. în absenţa unor sponsori particulari ai indu striei 
iilmului. probabil că monopolul de stat e iorma cea 
mai acceptabilă. Cu cond itia să nu se exerc ite coercitiv 
asupra creatoru lui. O propunere: iiecare echipă de 
filmare să-ş i „ataşeze", pe toată perioada realizării 
film ului, de la scenariu la difuza re, un critic în calitate 
de consu lt an t sau consilier. 
3. O noţiune des emnînd ceva inexistent, imposibil de 
conceput, ca şi, de pildă, cuvîniul gravid. 
4 . Nenominalizate , ele ar fi cele subînţelese la punctul 
I, sau cu alte vorbe : cineaştii care se nasc cu jalent şi 
se p(ofesionalizează prin instrucţie. 

Sergiu Selian 

PROFESIONALISMUL 
REPUS 
ÎN DREPTURILE SALE 

J. Filmul românesc a fost (ca filmul de oriund e ) 
oglinda autorilor săi. 

Cît oportunism , frică, servil ism, ipocriz ie, au încăput 
în noi ca oamen i, atlta s ,,a văzut şi în filmele pe ca re 
le-am semnat. 

Pe de altă parte , o confuzie a valorilor bine di rijat ă, o 
cinică mediocritate dominatoare, diletantism la toate 
n ivelele de realizare, un călcîi polit ic aşezat s ufocant 
peste ide i, trafic de influenţă, delaţiune, jeg inte lect ual 
(fals rntelectual ). cineclubism la scară naţională, 
condus de politruci care, măcar acum, ar tr ebui să ne 
la se în pace să ne ocupăm de propria noastră 
vmdecare ... 

2. Filmul românesc trebuie să iie condus, reali zat şi 
exploatat numai de cineaşii. 
. Repun erea profe s ion a lismu lui în drepturile sale 
f1reş_t_1 - .este legea de bază care trebuie să guverneze 
pe v11tor m cmematogra fie, ca şi-n alte domenii. 

3. Doar cîţiva cineaşti autentici au simţit-o cu 
adevărat. Doa r pe ei i-a durut cu adevărat 

Pentru mediocritatea dominantă în filmul române sc. 
cenzura a fost însă sa lvatoare ... în cenzură şi- a11 
ascu ns mulţi conştiinta încărcată şi lipsa de talent... 

4. Nu cred că viitorul imediat va aduce răstu·rnări de 
proporţii pe scara va lorilor af irmate pînă la revoluţie. 

Ne putem ba za deci pe cele cîteva personalităţi pe 
care le avem (foarte puţine). µutem sp er a la întoarce
rea în ţară a altor cîieva (foarte p.u(ine), şi mai cred că 
există cîţiva debutanţi (foarte puţini) care au ceva 
de spus. Deocamdată atît. De rest, sper ca 
după <: reaş_ezare pe principiile competenţei şi va lo rii 
1.A .T.C.-ulut, peste vreo cinci, şase an i să putem vorbi 
de o for ţă cinematografică în b loc. Ani de zile ·am auzit 
că avem o cinema tografie tînără, poate a venit vr e mea 
să ne maturizăm. 

Speranţe s!nt.. ., în sfîrşit avem speranţe ... 

Vivi Drăgan Vasile 

DIALOG 
CU MINE ÎNSUMI 
Am acum de ales! Să discut cu mine, sa u cu ceilalţi. Să 
mă mut de la coada de la carne, tristă, pentru că era 
impr es ionant nu că se aştepta, ci cum se aştepta ... cu 
scăunele, cu romane roase de re lecturări, cu ziare de 
acoperit timpi-morţi, sau cu acea privir e golită de 
speranţa că se mai ta ie ceva la abator !. .. să mă mut la 
coada de la Televiziunea Liber ă. Sau nu, să sc r iu un 
pamfl et, în genu l arghezianului „baroane". Sau să 
confund o piaţă cu un parc londone z, unde să strig 
cite ceva ... ceva care să· însemne libertat e , democraţie . 
Să particip la mese rotun de, sa u ova le, sau pătrate, 
unde să-mi arăt schijele, rănile ... nu, se poate face şi 
asta ! Dar dacă aş începe o vînătoare, dacă aş avea o 
stare de securist liber, trimiţînd răvaşe, cum că acela 
este o javră, sau că atela este mincino s. ~au că „ respec
tivul" nu merită încredere? ! Dar dacă aş face 

politică cu delicatese", începînd cu „daţi-mi voie" şi 
term inînd cu „ori să se revizuiască, primesc" ..... ? Se 
poate orice ... , orice în numele libertăţii ! Nu 'se poate 
or ice, vă rog să mă credeţi, nu se poat e orice în numele 
morţilor şi sînge lui. Aşa că am să încep un dia log cu 
min e însumi despre rănile filmului românesc. 
Eu - Ce era dureros, pe lingă neînţelegere, era dispre 
ţul. Nu m-au deranjat amputările filmelor noastre, cît 
neînţelegerea unui limbaj cinematografic. Şi dispreţui
rea lui . Fiecare tăietură era de fapt o amputare 
a fiecărui realizator. Timpul a trecut şi manie ra a deve
nit rafinată - nu trebuia amputat orice, adică un braţ, 
sau un picior, lucru la vedere, pentru care puteai chiar 
pr imi o pens ie de inval id ... , trebuia amputată zona 
mentală şi atunci eram la fel de frumoşi. de întregi, 
sau, vorb a poetului, .,de ninşi" ... , adică de morţi. 
Tot eu - Eu cred că amputarea în cepea cu mult în ainte 
de a gîn di un film. Iar performanţa regiei de culise era 
extraordinară. Unei promisiuni - îi dezvăluim 
inaccesul. Pe un consac rat îl ghidonăm în tematici di
verse. Îi dăm filme, multe filme, şi atunci el nu va mai 
şti ci ne este. Va părăsi d ru mul, mergînd pe numeroase 
poteci înfundat e . 
Eu - Şi totuşi. .. au existat încăpăţînaţii, refracta r ii, 
incomozii. 
Tot eu - Atun ci s-a adunat un conclav, cazurile nu au 
fost simple şi li s-a dat pu terea! Ştii tu ce înseamnă pu• 
terea? Ce stare îţi dă? Nu există un drog pe măsură ! 
Artiştii sînt orgolioşi. .. le vom da puterea, îi trimitem în 
mari confruntă ri şi vor fi umiiţi, vor pricepe că nu pot 
ma i mult, şi at unci vom cîştiga ! 
Eu. - însă au fost cazuri cînd plana½ a fost dejucat de 
viaţă. Ei nu puteau fi umiliţi mai mu lt dincolo , din 
moment ce aici nici nu se pomenea de cinematografie ! 
Tot eu - Odată reveniţi cu un premiu, erau urîţi de 
breaslă. N imeni nu suporta ideea unui succes. Sau că 
de und eva se poate r idica o forţă nouă . Nu crezi, nu 

~l}~ _my}'ig~bbe~i c11-i1a\Pe1lffiP&WeJe spus au rezistat ! 
Tot eu - Da, dar tot ei au început partea a doua a pla
nulu i - hărţuiala. îi decretau neinteresanţi , aduceau 
persoane importante care îi ma rginalizau. Un cineast 
nevăzut este pe jumătate mort. 
Eu - Aici te înşel_i ! U n artist este mort atunci cînd 
ajunge singur la conştiinţa neputinţei lu i de a filma, 
de a înscrie, de a picta ... 
Tot eu - Şti i, cineva a fost întrebat - Ce facem cu ar
tiştii ? Ei bine. a răspuns el, artiştii sî nt pr ecu m nişte 
păsări, nu -i strîngem în pumni, că ţipă, nu-i lăsăm să 
zboare, facem altfel, le rupem în fiecare zi cite o pană şi 
după un timp îi îndemnăm, ha i, zburaţi ! Zburaţi ! 
Eu - Bine, şi acum ce facem? împrumutăm un 
pe n aj ? 
Tot eu - Nu, cîntăreaţa poate să fie şi cheală ... dar nu 
trebuie să ne lingem rănile, nu avem dreptul în fata 
niciunei democraţii , trebuie să n e sp un em că sîntem 
totuşi neamputaţi, că se poate. încă se poat e. 
Eu - Şi dacă acum, cei mai importanţi rea lizatori de 
filme se ocupă de administraţie şi nu de propria lor me· 
n ire ? Crezi că este o nouă tactică ? 
Tot eu - Poa te să fie o etapă necesară. Să stabileşti un 
cadru, sau să-ţi iei ob iectele furate, instrumentarul 
furat, nu uita, cinema-ul este şi indust rie. 
Eu - Dar ceea ce este important acum este o diversifi
care a eului naţional. .. , putem deveni aliaţi ai metode · 
lor, ne putem repezi foarte uşor la „citatul cinemato
g rafic" şi riscăm să uităm cine sîntem şi mai ales ce 
popor reprezentăm ! 
Tot eu - Crezi că acum trebuie să batem moneda pe 
mom entu l umilinţei noastre? Să arătăm dest inul unui 
creator în ultimii douăzeci şi cinci de ani. .. sau 
cincisprezece an i? E la modă, poate fi o monedă forte 
şi corn petitiv ă ! 
Eu -- Nu ! E singurul lucru pe care nu trebuie să-l 
facem. Sau poate luîndu-ne aliat parabola. Ştii ceva, eu 
cred că dest in ul unui artist este acela de a fi um ilit. 
Ce-ar fi să rămînem acum um ili în faţa pub licului, 
în faţa propriului gînd, în faţa unei coli albe de 
hîrtie ?! Acum trebuie să ne comportăm ca şi 
cînd nu s-ar fi întîmplat nimic cu noi în şine ... vezi, s-au 
făcut filme mari chia r în constrîngere, s -au scos 
acum la iveală pagini de sertar , s-a lucrat, s -a 
sperat, înlăuntrul nostru au intrat foarte puţini... , nu 
au inventat aparatele de detectat conştiinţe. 
Tot eu - Şi atunci, ce trebuie să însemne pentru un 
cineast o reyoluţie? c, ,;m adică, nu s-a întîm plat 
nimic? 
Eu - S-a întîmplat ceva impresionant. Pe de o parte, 
suavitatea a plătit cu sînge. Poporul nostru este cre
dincios şi suav . Pe de altă parte, aceste zile de revoluţie 
au grăbit timpu l şi ne -au făcut să ne cunoaştem unii pe 
alţii. Cite parale facem fieca re ! Este ceva ce nu ar fi 

· re~şit nici o dictatură. Nici un aparat reresiv . 
Tot eu - Ce v rei să spui ? 
Eu - Fiecare avea o mască . Pusă cu pl ăcere sau cu ne
plăcere. Un ii şi-au lipit-o atît de bine Incit s-au confun• 
dat cu ea . Şi a venit acest moment superb cînd ne-am 
grăbrt să le dăm jos, repede .. . foarte repede ... iar cei cu 
masca lipită şi-au smuls şi o parte a obrazului. 
Tot eu - Spuneai la început că nu v rei un pamflet. 
Eu -- Tot ce s-a lntlmplat este rezultatul amputării. 
Es te normal ca un handicapat să pornească în cursă 
pr imul , cu mulţi metri avans . Campionu l aşteaptă. 
Marile valori nu s-au grăbit. Stau. Şi se prive sc cu 
durere. Stau. Sîn t copleşiţ i că palma le-a fost dată de 
către cei mai suavi şi nu de către cei mai lucizi. 
Tot eu - Proba bil că v rei să faci un film, poate că eşti 
dator sau poate că alţii sînt datori cu tine! 
Eu - Vreau să-ţi spun acum ceva foarte clar. .. dacă 
m-am născut aici este pentru mine o victorie. Şi ştii de 
ce ? Nu pent ru că în aceste zile s -a răsturnat un mo
narh , nu pentru că lumea încă-I mai arată prin casele 
lui, prin cămăşile lui, prin averea lui fabuloasă, nu pen
tru că potentaţii sînt cu cătuşe sau liberi ... tuturora 
le-aş arăta filmu l Cetăţeanul Kane ... nu, faptul că 
m-am născut în loc ul unde am auzit un basm, şi anume 
acel a în ca re se povesteşte cum te poţi naşte 
dintr-o lacrimă, este pentru mine suprema iniţiere. 
Şi încă o dată eu - Am să rec un osc, jur, ca fiind artist, 
numai pe cel ce a veni t dintr-o rugare de mamă, în faţa 
une i icoa ne, din care a .curs o lacrimă. 

Laurenţiu Damian 

,,CURSA VIDEO" 
I. în cea mai mare parte, acestea sî nt chiar bolile 

ca re au măcinat societatea românească în ansamblul ei 
pe vremea dictaturii. Sînt _ prea multe pentru a fi 
enumerate aici. Se poate presupune că, prin doborîrea 
dictatorului, cauzele lor au dispărut; fireşte, timpul va 
arăta în ce măsură. Dar e fectele vor con tinua , cred , 
să se facă simţite mult timp de acum încolo. 
Astfe l, hipertrofi erea apa ra tului administrativ : în 
domeniul supravegherii producţiei cinematografice, noi 
am avut o armată de oameni, comparabilă ca mărime 
cu aceea care, la Hollywood de pildă, contribuia efec tiv 
la realizarea filmelor. E de la sine înţeles că aceştia vor 
tr ebui obligaţi să părăsească cinematografia, neavînd 
n imic comun cu ea; lucru care, parţial, s-a şi înfăptuit, 
la n ivelu l conducer ii fost ul"ui consiliu al Culturii. 

în tre cu t , sinistrul principiu al „selecţiei negative" 
masca ades ea inte rese le de gaşcă, rudenie etc . Cu alte 
cuvinte, nu era suficient, pent ru a fi promovat, să fii un 
clănţău conştiincios ; cel în cauză mai trebuia să 
fie şi rudă cu vreo persoană suspusă . lată încă o 
situaţie de schimbat. 

Prin elim ina rea armatei de „factori responsabili" şi 
de s upraveghetori -delatori , structu rile organizatorice 
vor deveni mai simple şi mai suple . Vom avea filme 
adevărate, serioase , în momentul cînd (unii din) 
crea torii deja consacraţi vo r munci în libertate. Dar 
vom putea de veni cu adevărat o cinematografi e de abia 
în momentul cî nd adm iterea în I.A.T.C. va fi o ches
tiune onestă. Nu avem ce aştepta de la „pi le". 
Condiţiile de admitere la secţia Regie de Film a 
I.D .H.E. C., omologul I.A .T.C.-ului de la Paris, prevăd 
o vîrstă minimă de 26 de ani şi absolvirea în prealabil a 
unei instituţii de învă(ămînt superior sau exerci 
tarea unei profesii oa recare. I.A.T.C.-ul a scos în serie 
regizori de film în vîrstă de 23 de ani, care, nu -i aşa, cu 
maturitatea lor indiscutabi lă... etc. Diploma lor 
garanta că ei toţi sînt nişte mici Orson Welles . 

în măsura în care filmul este indus t r ie , se vor pro
duce schimbări importante odată cu recalcularea 
cos turilor de producţie ale film elor. 

Mai este şi problema sce nariilor. Noi am avut scena
rii insipide şi stupide nu numai pe vremea faimosulu i 
Du lea, adjunctul nu mai pu(in ce leb rei Suzana Gîdea. 
Fireşte, cea ma i ma re parte din vină o purta "nemernicia 
„ideol ogică" a sistemu lu i politi c. Dar trebuie să avem 
în vede re şi importanţa autorilor. o ma re parte dintre ei 
fiind, vizibi l, impostori. Mă refe r şi la cazurile unor 
prozatori, mai mult sau mai puţin talentaţi, cunoscă
tori doar cu mare aproximaţie ai sec retelo r conceperii 
un ui scenariu, complet incapabili în privinţa translă rii, 

(continuare în pag. 9) 



OBIECTIV 
• Paradoxal, cele mai multe discuţii asupra numărului l din Film le-a sus(?itat reportajul _colabora_ţorul_ui nos(!·u 
Corne liu Medvedov, inti tulat S r. Eminescu, vorbind despre un punct de 11ltru dm respectivul loc, in primele zile 
ale Revoluţiei. Descri ind pe cei ce făceau controlul trecătorilor, C. Medvedov i-a denumit „bravi eroi" şi a notat 
nume le cîtorva. Am pr imit la redacţie viz ita a tr ei delegaţii de la l.l. T.P.I.C. , institutul 
de proiectări din care iăceau parte cei vizaţi : două din ·delegaţii protestau că între „bravii ero i" figurau doi in şi cu 
ţinută contestabilă ; o a tre ia venea să protesteze împotriva protestatari lor: cei doi , deşi deţinînd fun~ţii politice 
înainte de 22 decembrie, s-ar ii mani festat poz itiv încă din prim ele ore ale Revoluţiei. Reţinem din asta că 
patosu l ne face, uneor i, să folosim prea uşor cuv inte mari , făcînd u-le astfel inutilizabile tocmai cînd trebuie. Şi 
mai reţinem ... ri scuri le lipsei de cenzură. Totuşi, mai bine aşa . · e Pe lîngă numeroasele Dosare ale demnităţii, publica te la noi şi în rev istele-suror i (marcînd momentele de vî r f 
a le rezisten ţei intelectualităţii), iată o altă revistă publicînd facsimilu l unui autograf laudati v şi complezent (ca 
toate autografele). Vrea, oare, persoana elogiată în acel autograf să-şi dovedească, prin probitatea persoa nei ca re 
i-l dădea, demnitatea avută într-o trecută perioadă ? Vrea, oare, să folosească politeţea ca probă ? în orice caz, 
stranie metodă. 

,,FILM" 

LIBERTATEA 
PRODUCATORULUI DE FILME 
Pr intre atîtea lucruri extraordinare pe care ni le-a dăruit Revoluţia se numără şi o neaşteptată dilatare a timpului. 
Abia de s- au scu rs cîteva săptămîni de la acea zi minunată de primăvă r atic decembrie şi ni se pare că a trecut un 
an . Sentime ntul se justifică atît prin avalanşa de evenimente ca re s-a deru lat într-un timp foarte scurt, cît şi prin 
nerăbdarea noastră de a face în sfîrşit ceva bun, ma re, serios , adevărat, de a schimba, de a repune la locul lor 
lucrurile ~re timp de decenii au fost strîmbe, siluite, măsluite. Treziţi din letargie, cu toţii avem păreri. cu toţii 
avem iniţiative, cu toţii vrem în sfîrşit să tr ă im. Şi n u e deloc de mirare ca , în această năvaln(că descătuşare a 
gîndurilor şi fapte lor , opiniile să se bată cap în ca p, întrebări le asupra stat utului cutărei sa u cutărei bre sle să 
nu-şi găsească un răspuns coerent şi definitiv. Mai ales cînd e vorba desp re artă . Mai ales cînd e vorba desp re o 
artă care există numai într-o inextricabil ă simbioză cu industria, pre cu m cinematograful. 
Concret: care es te astăz i şi aici condiţia producătorului de film ? ce tr eb uie să facă el ca arta pe car e o slujeşte, şi 
,are a fost cea mai ur gisi tă dintre toat e, să se poată, în sfîrşit exprima în voie ? 
- Să producă filme, filme adevărate •- va răspunde or ice om de bu n simt. 
•·• în ce condiţii ? 
- în condiţiile unei depline autono mii şi libertăţi - va repli ca aceeaşi voce. (Nu putem şi nu vrem să aplecăm 
urec hea la ace le voci care consideră că acu m nu ma i e nevoie de producător. că regizo rul trebu ie să devină propriu l 
~ă u producător etc). în acest punct lucrurile încep să nu mai fie atît de simp le. 
E adevăra t, sîn tem liberi pent ru că nimeni nu ne mai cenzurează scenar iile , pent ru că nimeni nu ne mai amputează 
filmele după crite riile unei ideolog ii inepte. Dar cum r ămîne cu dependenta materială? în fosta şi încă actuala 
ci1;gan~zare ~ cinem .atografiei , Case le produ.cătoare_de filme nu dispun d~ ?anii ne~e~ari ac F·;ităti i l()r, fond1~rile 
f1md m mma unei Centra le, care ia rmdul e1 dep mde de. un J\>\.1n1ster, pma l,1 ,-,~arar (>a deplina a 
„puterilor" din cinematografi e ~- creator, producător, difuzor - şi instituirea unui siste m' cre con!r-acte pe baza 
căruia aceşti factori să-şi desfăşoare activ itatea separat şi împreună, nu poate fi vorba de o reală independenţă . 
Abia cînd acest deziderat se va împlini , vom constata că libertat ea producătorului es te doar relativă, că ea e 
pînă la un punct îngrădită de legea cererii şi a ofertei, de gustul publicului (care, să ne fie 
i<·rt at , la noi e îndoi e lnic) , de concurenţa renlă a televiziunii şi a reţelei video. Dar asta · e o 
a ltă poveste. 
Pină la sch imbarea vechilo r structu ri şi la dobînd irea viitoarei noa st re independenţe, fie ea şi relati ve. se nasc alte 
i11trebări legate de filmele deja te rmin ate sa u rn cu rs de realizare. Cite dintre e le mai pot vedea lumina ecran u
lui? Unele pot fi supuse examenu lu i cr iticilor şi al publiculu i, deşi nu se ştie cum îl vor trece: Zbor înalt de Horia 
Popescu, Tntîmplări cu Al exandra de Cornel Diaconu , Campioana de E lisabeta Bostan , Vîltoarea de Manole Mar
,·,1s, Cine are dreptate? de Alexandru Talos, Vîltoarea de Anghe l Mora, Stol de cocori de Nicolae Mărgineanu şi 
ar mai fi cîteva. La altele, însă, s-a r cuveni să renunţăm . 
l ,1tă pr ima opţiune din lungu l l?ir ca re ne stă acum în faţă. 
Ce scena rii vom promova mai înlîi? Ce genuri? 
Cali ficativul „bun" devine un reper insu ficient şi destul de su biectiv . Şi astfel constatăm că libertatea nu ne 
conferă în primul rînd drepturi, ci responsabilităţi pe ca re trebuie să ni le asumăm cu curaj şi competentă. Pentru 
d nimeni nu ne mai stă în cale şi nici nu mai avem îndăr ătul cui să ne ascu ndem. Iar dacă nu sîntem pregătiţi 
pro fesional şi moral să facem astfe l, ea, libertat ea, poat e deveni or icînd o povară. . 

Cristina Corciovescu 

DIFUZAREA FILMELOR : 
APELE ÎNCEP SA SE LIMPEZEASCA 

Sîn t unul dintre acei care susţin că, în epocile 
dictatori a le, numai anum i1e structuri cu lt urale sînt 
supuse sistematic demolării şi că fenom enul cultu r al, 
în ansamb lul său, este cel mai trainic şi se revita li
zează cel ma i repede. Da, instituţiile de cultură sînt 
desfiinţate, unificate, tran s format e, înregim entate, 
redu se la c:ond iţia unor fab rici de osana le, da r cultura 
nu , pentru că spirit ul şi act ul de creaţie au fost în toate · 
timp urile libere . 

Pornind de la această credinţă, eram sigu r că 
revol uţia va descătuşa toate energiile creatoare şi 
că singura dificultat e, de moment, era să fie contur at 
fagaşul de urmat, coerent, ambiţios, eliberat de 

orice prejudecăţi, apt să coa l izeze efort urile spre 
o disciplină cu adevărat liber consimţită. 

Prim ul gest (pe ntru că, deocamdată, put em discuta 
doar despre gesturi benefice) a fost acela de a 
epura fondul de film e româneşti de lestu l creaţiilor 
cu amprentă ceauşistă. A rezult'at , în final, o listă 
de aproape 300 de titluri. Totodată, din rapoartele 
comisi ilor de achiziţii care s-au deplasat, în ultimii 
cinci ani, în străinătate, s-au depis tai filmele valo 
roa se care nu au putut fi cumpărate din motive 
ideologice. S-a cerut caselor producătoare să ne 
tr imită, de urgentă, mater ia lele de multiplic are sa u 
copi ile necesare reţelei noastre . Fondul valutar, de 
care dispun em pentru achiziţionarea a 25 de filme 
din ţările occidentale, este de cinci ori mai mare 
decit cu patru ani în urmă, cînd a fost efectuată 
ultima tranzacţie pe dolari. 

Vor intr a pe ecra ne şi cele cî teva filme româ
neşti interzise sa u rapid retr ase, ceea ce v.a con 
tr ibui la diversi ficarea peisaj ului cinematograf ic şi 
la asanarea lui de ma r asmu l ideologic. 

în ceea ce priveşte producţia cinematografică 
naţională, intenţia a fost de a debloca siste mul de 
aviză ri, ca re a făcut atîta rău, mai a les după 1971. 
S-a reuşit, şi în acest dom eniu , să fie rezolvată relaţia 
creator-producător, directă, fără nici un fel de ing e
rinţe de altă natură . Cu alte cuvinte, de la sce 
nariu şi pînă la film, înţeles ca o creaţie deplină, 
efortu l rea liza tor ilor va avea în faţă semaforul 
programat doa r pe culoarea verde. 

Toate cele expuse pînă aici figurează şi în P lat , 
fotma-Progr am a Central ei Româniafilm, înaintată, 

sp re analiză şi deciz ie, Min isterului Cu lturii. 
Desigur că, în acest proces de reorganiza re atît 

de complex, care solicită clarviziune şi prompt itu
dine, mai sînt şi obstacole, ca re ţin de incompe 
tenţă, de oportuni sm, de av ansare a unor idei banale, 
învelite în fa lsa poleial ă a eficienţei, de propun eri 
ma i puţin, sa u deloc, propice construcţiei. De mul te ori, 
ideile bune sînt rostite în afara unui cadru orga 
nizat, se pierd în discuţi i ster ile, sa u nu găsesc drumu l 
spre o cristalizare decizional ă. Democţa\ia nu în
seamnă ca toată lumea să spună sau să întrebe 
tot ceea ce-i tre ce prin ca p, ci acel efort de a ana liza 
şi a sin tetiza dat e le oferite de realitatea imediată 
şi a cana liza concluziile spre ţelul comun tuturora. 
Sînt sigur însă că timpul va discerne între valoare 
şi nonvaloare şi că vor fi surm ontat e dificultăţile 
de mom ent. 

Dincolo de toa te, publicul spectator aşteaptă de 
la noi filme. Nu or ice filme , ci filme de calitate, ca re 
să-l a tragă în sala de cinematograf, să -l readucă pe 
făgaşul norma l, adică sănătos, al vieţii. 

Deci, vom vedea pe ecrane, printre alte le, pro 
ducţiile sovietice „Că inţa", .,Micuţa Vera", .,Oraşu l 
zero", ,.Tren ul nostr u blindat", ,,Garaj ul ", ,.Păpuşa" , 
,,Mîin e a fost r ăzboi ", ,.Cimitirul smeren iei" ; pro
ducţi ile magh iare „Martoru l", ., Şi vrabia e o pasă re", 
„Angi Vera", ,,Titania , Titan ia", cîteva alte filme din 
Cehoslovacia, Bulgaria şi Polonia . De asemenea, se 
fac deme rsuri pentru a importa „Ultimu l împărat", 
.,I de la Icar", ,.Om la · apă ", ,,Adult ", ,.Pa riul" , 
„Piloţi de frunte" etc., multe dintre aceste titlu r i 
fiind producţii S.U.A. Parte din filmele enumerat e 
pînă aici au făcut parte din fond ul sec ret, la care 
numai „familia regală" avea acces . Existî nd o singură 
copie în ţară, vor fi difuzate întîi în Bucureşti, apoi , 
pe măsura sosirii mat er iale lor de multiplicare din 
străinătate şi a executării tirajelor , şi în celelalte 
l ocalităţi. Solicităm deci îngăduinţa şi răbdarea spec
tator ilor , promiţîndu - le că va fi din ce în ce mai 
bine. Deocamdată, să ne bucurăm cu toţii de imens a 
şansă de a trăi în libertate . 

Dr. Romulus Antonescu 

Prezentarea artistică : Gianini Georgescu 

Colectivul de redacţie : Manuela Cernat, Ioan Groşan, Sorin llieşiu, 
Roxana Pană, Romulus Rusan,. 
Au mai colaborat la această ediţie : Gabriel Kosuth, Ileana Micu, Vlad 
Columbeanu, Horea Lapteş, Alexandru lntorsureanu, Cătălin Barbu, 
Laurenţiu Gilmeanu, Georgeta Davidescu. 

Adresa redacţiei : str. Mendeleev 28- 30, sectorul l, of. p. 22, tel. 50 57 41 
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ech ivalăr ii cuvîntului scr is îÎ1 imagin ·e filmică. A face 
film înseamnă a presupune existenţa unui repertoriu 
imens şi variat de gesturi , de comportamente . Iar 
impostorii noştri nu cunoşteau decî_t cuvi~t~, şi acele~ 
puţine, stupide, închegate frecvent m replici de un .,,!!• 
rism" pur şi simplu greţos. Retorica lor era una pn~i
tivă, pur declarativă. Regizorii care acceptau scenarnle 
lor (a avu t vreodată un regizor român posibilitatea de 
a opta intre mai multe scenarii propu se?) mergeau , cu 
rare excepţii pe direcţia indicată de incapa bili, pe 
direcţia minim ei rezistenţe. Astfel s-au tr ansformat 

filme le noastre în şedinţe de partid. Filmul este reto
rică; O-dovedesc chiar capodoperele istoriei cinematog
rafu lui. în ce ne priveşte, noi am avut parte, cu foa_rte 
puţine excepţii, de un retorism imbecil şi analfa6et. 
Asta e tot. 

Prob ab il că incapab ilii noştri îşi închipuie acum că 
problem a constă doar în întoarce rea mănuşii pe dos. 

· Poate cred că aj unge să înjuri ce-ai lăudat ieri. Ne 
putem trezi cu un V.C. Tudor (Săptămîna") ca re 

-' Să comită scenarii anticeauşiste. Nimic nu e imposibil, 
iar neruşinarea fostelor cozi de topor este singurul 
lucru fără de marg ini pe lumea asta. 

dimensiune ignorată cu bună ştiinţă de film~! 
românesc de pînă acum. Revoluţia nu poat e da prm 
democraţie şi libertat e Talent-lnt~ligenţă-Caracţer, 
"îmi spunea un prieten. Aşa e .. : Nivelarea valonlor 
în numele unei stup ide eficienţe de sup-r_afaţă a 
masacrat din plin talente le, an i de-a rîndul. Nimic 
să nu mai bare ie drumul -celor „Nebuni" . Nebunii 
din artă, posedaţii, inocenţii, disperaţii şi senzualii, 

• mist icii şi fantas ticii au obligaţia . morală de a nu 
asculta decît de propriile lor voci, de starea lor de 
alertă, de veghe , de frenezie. Trebuie reînnoit _fun_da
mentul tu turor relaţiilor ce permit plenar destammrea 
gîndurilor creatoare. Ideal ar fi. ca crea toru l de 
film, adevăratul creat or , nu cel fab ricat de momen tele 
încîlcite ale is tor iei, să fie propriul său producător. 
Eu cred· că ilust rarea realităţii trebuie uitată în 
favoa rea semnificării ei, iar judecata de valoare, 
ca urmare a unei analize re spon sab ile trebuie să 
cucerească locul deţinut pînă acum în multe cazuri 
de o critică arbitrară şi necompetentă. A citi o operă e 
un act de creaţie. Trebui e selectate valorile fiecărei 
generaţii de cr eator i şi realizată atmosfera de dialog 
artistic, polemic şi semnificant. 

2. Case de film absolut autonome condu se de 
personalităţi capabile · să se sacr ifice pe~_trn arta 

~rnmuluf, generoase şi captivate de o mult itudin e de 
expresii de comu nicar e artistică, cultivînd stat ut ul de 
or iginalitate valorică. Stop pătrunderii în arta filmului 
românesc surogatelor, mediocrităţilor şi impostorilor. 
Delectarea nu contrav ine creaţiei , dar deturnarea de la 
sens a artei cinematografice echivalează cu uciderea. 
Tirania pros tiei are consecinţe grave asupra destinului 
unui popor. 

Veto-u l cel mai eficace care li se poate opune este 
prezenţa tal entelor - şi anume a celor necompromise. 
E de aşteptat ca multă vreme de acum înco lo să avem 
filme despre ororil e „epocii de aur" şi ale comuni smului 
îrl general. E explicabil şi inevitabil. Dar ace stea vor fi, 
totuşi, filme despre ziua de ieri. Revirimentu l va 
începe cu adevărat abia în momentul cîrid tineri 
crea tori îşi vor face liberi filmele despre pro blemele lor 
(şi ale noa st re) de azi. . 

Noi încă nu ne-a m consumat etapa neorealistă. · 
E de aşteptat ceva din această direcţie . Ani de zile am 
văzut regizor i talentaţi, despre ca re am crez ut că 
aveau o certă propensiune spre realul brut , nemijlocit, 
făcînd filme cu o tematică îndepărtată, abstractă, d,e 
un es tetism stîngac i cîteodată. Şi asta, nu din propr-fa . 
lor iniţiativă, ci pentru că rea litat ea vieţii noa stre 
de zi cu zi fusese declarată tabu prin ucaz prezidenţi~!. 
Cred că momentul actual este a l „foam ei de rea l" , 
ierte-m i-se rima. 

. Presupun că cinematografia va face în aşa fel încît 
să se în scr ie în .cursa video " . Căci dacă nu o va face, 
va fi depăşită de producţiile zise artizan a le, ce nu 
vor întîrzia să apară. 

2. Pro pun ca cinematografia să ia în -~tud iu mod_a.: 
lităţile posibile de a colabora cu vntoa_rele m!c! 
atel iere, coopera tive, sau cum se vor numi , care iş1 
vor asuma sar cina realizării filmelor de „mic litraj", 
a filmelor cu buget redus, ar ti stic sa u de altă natură . 
Pe baza unor contract e, se pot realiza asemenea filme 
la ca re cinematografia să-şi aducă un aport . tehnic 
constînd, de exemplu, în înc hirierea la preţun rezo
nabile de aparatură, în vînz a rea de pelicul ă şi în 
as igurare a proceselor de labora tor , urmînd a asigura 
şi difuzarea. 

De asemenea, repet propun erea de a se studi~ 
perspectivele producţiei de casete vid~o. Acesta ya fi : 
fără îndoială, terenul predilect de mamfesta re a liberei 
iniţiative ; conducerea cinematografiei are de reflectat 
asupra unui necesar mod de colabo rare . . 

3. Noţiunea de cenzură trebuie desfiinţată împreună 
cu ace l lucru pe care îl denumeşte. 

Verdictul publicului, al criti cii şi al posterităţii sîn t 
singu rele forme de cenzură ce se pot concepe. 

4. Pita, Daneliuc, Gu lea, Vaeni. Şi Pintilie , dacă 
doreşte în contin uare să lucreze aici (şi eu cred că o 
doreşte). Plus toţi regizorii , actor ii, operato rii necom
promişi. Plu s tehnicienii , despre care ştim de mult că 
sînt extre m de capa bili. 

Dan Predescu 

FORMULE 
CîT MAI SUPLE 

întrebările dumneavoastră presupun răspunst.ri 
mu lt mai nuanţate <lecit cele pe care le pol red acta în 
mod telegrafic aici : . 

I. Biro.craţia rezu.Jtată din su focantul c_entrahsm 
pra cticat, cu puţine mom ente de relaxare relativă , î~că 
de la începuturile cinematograiulu i nostru postbelic; 
dictatul producătorului, incompetenţa multora dintre . 
cei care au jucat acest ml ş1, ar "ir'ebui să recunoaştem, 
şi spiritul concesiv al multora dintre cineaşti în faţa 
ingerinţelor de tot felu l, vinovăţie pe care mi-o repro
şez şi mie în sumi. 

Probabil, din pricina cantităţii incomensurabile de 
tab u-uri care au apăsat, într -un mod cu mult mai du r , 
filmul românesc comparativ cu alte arte, între realita 
tea cotidiană, între adevărul vieţii, cum se 
spu ne, şi realita tea ecran ului există un imens pu stiu . 
Cu toate acestea, sîn t creaţii cinematografice, alcă 
tuind uneori iilmograîii personale întregi sau aproape 
întregi, uneori doar secven(e, sau pur şi simplu 
numai cîteva cadre - din filme pe ansamblu 
mutilate, ce alcăt u iesc, după părerea mea, o tradiţie 

, v iabilă· a cinematografului naţional. Acest e ia i-ar 
trebui adăugată, parţial, experienţa mai veche şi mai 
nouă a filmului documentar. 

Lipsa de criteri i artistice cît de cit coerente în apre 
ciere a filmelor în absenţa unei ,:;ulturi teore tice 
specifice, conjun cturismul , incapa citatea ca prin studii 
de sinteză să se consolideze cucer irile artis tice, atîtea 
cîte au fost etc. Evident , cele spuse nu privesc în mod 
ega l totalitat ea membri lor breslei, după părerea mea 
existînd şi excepţii fericite. · 

2. Greu de făcut propuneri viabile în acest moment 
privin d reorganizar ea cinematografiei, deşi chest iunea 
comportă o maximă urgentă . Vor trebui găsite formule 
cît mai suple care, din cîte îmi dau seama, ar tre bu i să 
se bazeze pe,auto nomia unităţilor de producţie, pe des
centralizare, cu scopul de a da curs liber capacităţii de 
creaţie a cineaştitor , va lorificării poten\ialu lui artistic , 
după mine, considerabil al filmului românesc. Forme le 
de organizare despr e ca re vorbiţi, şi altele, se vor naşte 
probabil din experienţa pe care cinematografia ca 
instituţie o va căpăta tr eptat . Filmu l, din cite se ştie, 
este o artă scumpă, ea cere investiţii considerabi le, şi 
est e greu de pre supu s că statu l nu va mai juca un -rol 
important şi în acest domeniu , cu condiţ ia ca el să nu 
mai fie monopolist. 

3. Cenzura e!-te, cred, un substitut anihilant a l 
spir itului crea tor aute ntic. 

4. în privinţa vieţii cinematografice, valoarea care 
mi se par e fundamentală acum este consens ul, s ingu
rul capabi l să pună în priză toate capacită ţ.ile creatoa re 
ale cineaştilor. Dacă este să mă re fer la valorile care 
dau viaţă concretă film elor, am în vedere competenţa 
(pr in ca re înţeleg vocaţia şi o anumită ştiin ţă a creaţiei 
cinematografice), aderenţa cinstită la viaţă şi la 
probleme le acu te a le realităiii-

CONDAMNAT 
LA LIB_E_RTATE 

Dumitru Carabăţ 

· I. Cinematografia noastră suferă de infan ti lism. 
Pînă acum, valorile reale exis tente şi în perimetrul 
artei cinematografic e nu s-au putut manifesta plenar 

· fiind obligate să-şi menţină o existenţă veşnic amenin
ţată într-un climat su focat de agresiv itat ea impos
turii , de nimi cnicia cal ităţii umane, oficia l izată pen tru 
a dist ruge atitudi nea demnă, sufocate de opor tuni sm 
şi delaţiune, de pervertirea gust ului estet ic şi proli 
ferarea grotescă a nulităţilor şi suficienţei în nume le 
accesibil ităţii la mare le public. Adormirea conştii
(elor a stimul at parvenirea mediocrităţilor şi îmbo l-
n.ăY.irea de. i.di.oi i.Zar e. . 
~:·s;r.eatorul. e condamnat la libertate. Pentru a avea 
un dialog subs1antial cu omul şi lumea, demersu l 
artistic, ţesut de multe ori din terme ni obscuri, cum 
nota Va lery , e marcat de am biguitat e reve latoar e. 
Fra g il şi vulnerabi l, artistul trebuieşte apărat. La noi 
s-a manifestat de m uite ori un ap etit sata nic în 
produ cere<! de suferinţă şi în deni gra rea 
valorilor naţionale. . 

Arti stul ce se mă rturiseşte prin limbajul cinema 
tografic este un creator pr in gîndire şi at itu dine de 
un ivers um an meditativ urmînd drumul unei relaţii 
complem entare dintre viaţă şi filozofie. Creatorul 
stimulat de interogaţiile ce-l atacă permanent nu are 
altă vindecare decît în aceea de a depune mărturie în 
faţa timpu lui să u. Martor, judecător şi incu lpat într-u n 
proces etern , creatorul, fie el pictor sau cineast, 
scriitor sa u muzician, nu face a ltceva în u ltimă 
instanţă decît să chestioneze Ştiutul şi Neşti utul Lumii. 
Cinematografului nostru îi lipseşte conceptul şi vizi• 
unea necesară operelor de însemnă tate. înţelegem 
acum, aşa cum am înţel es întotdeauna că eliberare a 
artei filmului din temn iţa fa lsului, din car cera ideo
logiei despotice, din minim alizar ea problematicii exis
tenţiale, va permite în sfîrşit valorilor să se mistuie 
întru spiritua litatea poporului. Reflexivitatea era o 

3. Cei care au rezistat pînă acum prin artă angajată 
cu ltur ii sînt puţini. în acelaşi timp sînt destui pentru a 
naşte un climat de creaţie autentic în care să se 
dezvolte artişti de marcă, în care diversitatea stilistică 
să dea coeziune şi unitate artei filmului româ nesc. 
Oare cîţi dintr ,e noi ce folosim cuvinte mari, pu tem 
plăti cu adevărat p.entru spovedania noastră? Şi în 
arta filmului românesc, cineaştii de va loar e, persona
l ităţi rea le „născute şi nu făcute" în momente de 
silnicie , nu au făc1H pa ct cu diavolu l, nu s-au vîndut 
sau arenda t d ictaturii. Ei au rez istat refuzînd pe cît 
le-a fost posibil ma nipul area fie prin revoltă îns in
gurată, fie prin tăcere şi renunţare, fie prin cinism sau 
disperat monolog inter ior. în gene ral s-au „angajat" 
în minciună cei ce nu aveau ceva de apărat. Slugi 
şi vechili ai m inciun ii şi trădării . . 

4. Strangulaţe de delato ri, de imbecili şi impostor i, 
va lorile filmului românesc de pînă acum sînt creatorii 
cîto rva pelicu le. Reg izorii, actor ii, s<;enariştii, sceno 
grafii, operatorii de imagi ne şi de sunet, monteurii, 
compozito rii etc. şi cei, ce au „gusta t" aceste filme 
încercînd să l_e ape re şi să le binecuvînte cu înţelegerea 
lor. După mistuitoru l . dezmăţ a l .timpului , filmele 
înşirate mai j os au pentru mine, în totalitate unele sau 
parţia l _altele, o va loare certă, pent ru că ele sînt 
viabile provocînd reflexie şi implicare spirituală. 
Bineînţeles au fost filme pe ca re nu le-am văzut, 
deci lista mea de valori este deschisă ... Selecţia de mai 
jos ignoră în multe cazuri temati ca impusă în favoarea 
expresiei cinematografice : Viaţa nu iartă, Moara cu 
noroc, Pădurea Spînzuraţilor , Ca narul _şi viscolul, 
Nun ta de piatră, Cursa, Glissando, Zidul, Felix şi 
Otilia, Lumina palidă a durerii, întunecare, Moro
meţii , Tănase Scatiu şi nume de regizo ri a t_rei 
generaţii : Iliu, Ciulei, Pintilie, M. Marcus , Iulian 
Mihu, Constantin Vaeni. . 

Sînt sigur că am uitat nume importante . Nu multe 
însă ... Apoi vine noua generaţie. O speranţă. O mare . 
speranţă. 

Alexa Vis-ariori 

UN FESTIVAL 
AL REFUZULUI 

Primul meu impuls a fost să vă răstorn întrebările 
şi să încep c11 ultima. Al doilea impu ls este să încep şi 
să rămîn la ultima, toat e celelalte răspunsuri concen
t rîndu -se în tr -unul singur, tot în funcţie de ea . Căci 
fără ea, nu se poate [acti nimic, nici minuni, nici 
confuzii. fără ea nu se poa le gîn,1i 11ici la „bolile" prea 
bine cunoscute , n~: ' '·-:i t enzur.i\ .nici la o mesianică 
formă de organizare . Ea · se numeşte - fără echivoc, 
pe tot înţelesu l - valoarea . Pe scurt, valoarea în 
cinematografja · noastră trebuie să-şi găsească un 
sistem su ficient de suplu şi de dur , care s -o ocrotească 
fără idi lism sau iluzii, dar în acelaşi timp capabil să 
dezarmeze „teroarea" nonvalorii ca re domneşte de ani'. 
Avem un mar e avantaj, care ne perm ite să nu plutim 
în abstracţii ; acest avantaj vine din for ţa cu care 
corupţia - exterioar ă şi interioară -- s-a întins şi a 
cangrena t cine matografia noastră . Corupţia talen telor 
- lesne măsurabile după gradu l lor de ductilitate 
şi de docilitate - a fost de o as emenea amploare, a dus 
la asemenea mutilări , incît azi ne e deajuns de uşor 
să . arătăm C\J degetul care sînt va lorile curate, 
puternice neîn doite s:ap_~bi,le s~ stabilea.scă acea 
„privire drept în oc'hi', ·iara jena, esenţială pentru 
tot ce va urma în „a rta privirii" la noi. Nu voi da 
nume, fiindcă ştiu că nici o revoluţie nu e pi'>sibilă 
în ceea ce La Rochefoucau ld definea ca „ţa(a amorul ui
propriu" . Prefer să dau valor ii cîteva titl uri ( de 
nobleţe ! ) care-i vor contura imed iat spiritul : 
"Reconstituirea", ,.O sută de lei" (versiunea princeps 
închisă la Ji iava !), ,,Proba de microfon", .,Croaz iera", 
„F ilip cel bun", ,,Concu rs", .,Pas în doi" şi tot (nu 
foarte mult!) ce-ar mai putea in tra (inc lus iv docu
ment are!) într-un Festiv11.I al filme lor anticonfor miste 
şi ant icloroformisie. Mai gr~bnic şi mai concret 
decît orice anchete şi discuţii, se impune un as.tfe l de 
„Festi va l al refuzu lui " (la TV în primu l rînd) , al 
filmelor noastre demn e şi rămase demne în pofida 
chinul ui la care au fost sup use . Ar fi un pr im pas sp re 
reconcilierea cu un public extrem de larg, acela - ca re 
- nu -- mergea - la - filme - româneşti" 
fiindcă prea erau mincinoa se şi proaste ... Apoi? Apoi 
am următoarea certit udine: reprimată ca nici o a ltă 
artă, aici, în cinema, poat e avea loc explozia cea mai. 
fertilă a talentelor. 

Radu Cosaşu 

CENZOR: 
ARTISTUL ÎNSUŞI 
1. Felul în care e formulată întrebarea dă - cel _Quţin 
mie , unuia - dă impr esia ca cinemat ograf ul românesc 
ar funcţiona ca un organism cît de cît corect, că ar 
exista raporturi cî t de cît normal e într e producător şi 
creator, între _realitate şi film. între critică şi operă. 
Or, mai cu seamă în ultimul dece niu - da r a[irniaţia 
poate fi ilustrată şi cu nu meroase 'exemple din an ii '70 : 
de la Reconstituir ea încoace -, cinematografu l 
românesc a funcţionat ca un „orga nism" incoere nt , ale 
cărui funcţii, deturnaţe de la sensu l lor iniţial, âu gene 
rat rap ort uri "per fect" anormale între cei (şi cele) 
numiţi (numit e) mai sus ... E vorba, categoric de o inco
erenţă şi de o anorma litate bine gîndit e şi puse la 
punct .- tocmai în vederea menţinerii cinematografu 
lui românesc într -un stadiu „pre nat a l" , ca re permit ea 
structur ilor opre soare ale vechiu lui reg im să stă 
pînească, aproape pe deplin, într eaga noastră m işcare 
cinematografică : de la idee la exegeză, fără excepţie 
şi fără răga z. 
Şi, dacă excepţii au existat totuşi, e num ai datorită fap-

. tutui că - prin puterni ca lor personalitate - unii crea 
tori şi-au (re) găsit răgazul int erior de a gîndi şi 
reali za filme care nu reprezintă cinematografu l româ
nesc decît ca excepţii. 
Referin'du-mă, însă, la cinematograful românesc cel de 
toate zilele, incoerenţa şi anormalitatea ar [i principa
lele „boli" de ca re-l văd suferind ... Să ne înt oa r cem, 
deci, de la demenţa spaţiilor abstracte, în care ne 
exilase gînd irea totalitaristă, la coerent şi normal 
- deşi, dacă mă gînde sc mai bine, mă pot întreba 
şi eu (reluîndu -1 pe Octavian Paler) : care coeren
ţă ? care normalitate? 
2. întrucît nu socot antagonice numit ele două 
tendinţe, propunerea mea -- pentru început, deoca m
dată - ar fi : iniţiativă liberă, în cadrul unui agreab il 
(şi unani m agreat) monopol de .stat... Această iniţia
tivă ( l iberă, să ne-nţelegem, în depl inul înţeles al cu 
vîntului) ar pregăti condiţiile pentru o privatizare a 
cinematografie i, în conse ns cu evoluţia similară a 
celorla lte ramuri ale economiei naţionale. 
3. Nu există artă adevărată fără cenzură- şi cel dintîi 
cenzor este artistul însuşi : ca re, din mul titudin ea 
impul s urilor creatoare, îl a lege pe cel mai conve nabil 
es tetic ii sa le ( autonomă, dar în nici un caz străină · 
de un anum it cr ez moral). 
Poate funcţiona, dar cu măsură, şi o cenzură a 
producătorului (fie el „de stat" ori „partic ul ar") : 

" -~., v<~t. 1' 
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care comandă filmul în numefe anumitor intere se - ce 
nu pot fi, nici ele, străine de o an ume etică. Etc. 
Dar principalul factor de „cenzură" - într-un stat 
realmente democratic, cum ne străduim a-1 făuri pe .al 
nostru - va fi critica ·: a cărei cenzură funcţionează nu 
înainte, şi nici în timpul , ci ( coerent, no rmal, 
democratic), după realizarea filmului... E vorba , 
aşadar, nu de o cenzură „preventivă " , stînjenind 
cursul fi~esc al creaţiei şi libera circulaţie a ideilor, 
ci de una modelatoare : a receptorului , şi num ai prin 
refl ex a creatorului. · 

. 4. în această perioadă de schimbări radi ca le, vizînd 
înseşi st ruc tur ile cele ma i intime ale vieţii noas tre 
social-politice, cultural e sau economice, va lorile pe 
care poa te conta cinema tog raful române sc trebuie să 
fie neapărat competitive - iar •singurul domeniu în 
care putem afla, deocamdată, asemenea va lor i este 
sfera umanu lui ; în dublu sens: pe ·de-o pa rte, e 
vorba de oamenii - realmente înzestraţi - care -l sl u• 
je sc (îi exclud din această discuţie pe cei care l-au · 
slugărit: în intenţia · - exclusă şi acaparatoare -, 
de a -şi crea o „viaţă mai bună") ; iar , pe de altă parte, 
am în vedere acel ansamblu de va lori esenţiale car e 
alcătuiesc specificul nostru naţional - . singura 
poartă prin care putem păşi, acum, în universa litate. 
Revoluţia.a întor s clepsidra lumii, şi vremea curge pen
tru noi ... Putea-vom să înţelegem această schimbare ? 

Nicolae Ulieru 

CINEMATOGRAFIA 
SA FIE CONDUSA 
DE CINEAŞTI 

Pentru a comenta .bolile" cinematografului româ
nesc t rebuie început prin a ne într eba ce mai rămîne 
din el după ce vom elimina „operele" modelate după 
conceptul ceauşisto-dulist de art~ 1n general şi de 
film în special. . 

Zestr ea este destul de săracă. 
Raportul producător-creator trebuie definit în 

condiţiile socio-economice de la un moment dat. Ultima 
etapă a cinematografiei poate fi ilustrată, cred, d~ ~ 
placă de patefon defectă de pe car e un ac redă ace1aş1 
frază. în această situaţie nu creatorul din noi se 
raporta la ceva (hai să spunem producător) ci 
conştiinţa. 

Cei care au avut ceva de spus şi-au încifrat opera, 
riscînd, chiar, uneori, a o [ace prohibită unui public 
fără un acces prea larg la limbaj, alţii au supravieţuit 
transformîndu-şi talentul în talentuţ, şi o a 
treia categor ie ... lichelele. Viitorul va da acest ui raport 
un cara cter dinamic. Condiţiile socio-economice vor fi 
într -o continuă transfo rm are, determinînd mutaţii 
semnificative atît în spaţiul comanditarului, eît şi, 
mai ales, în cel al creatorului, unde ta_lentul 
şi profe sionalismul nu vor mai avea ca adversari 1ecît 
propriile limite. Dacă primul termen al r aportului are 
şanse de a deveni mai puternic şi mai valoros cu cît 
societatea şi economia noastră se vor însănătoşi , cel 
de-al doilea termen poat e deveni pentru un ii dintr e noi 
ilustr area unei situaţii dramatice. Pentru cei ce nu s-au 
îndoit nici o dată de talentul lor şi de onestitatea enun
ţului în slujb a căruia l-au pus, cîteva clipe de răgaz, de 
obiectivism faţă de operă pot fi recupe ratorii, aşezîn
du -i pe o altă platformă într-o dispută ce va deveni ne
cruţătoare. Spectatorul ~i criticul v?r. separ~ ':'aloare~ 
fără a mai fi manevraţi de panglicile unei ideologu 
sau alta. 

Raportul realitate-film cred că lş\ pierd~ .semnifica-
. ţia, echilibrîndu-se cu cel adevăr-film . Ş1 m acea~t~ 
situaţie semn ele incertitudinii sînt tot în s fera creaţ1e1. 
Trebuie să învăţăm să citim adevărul (alte cinemato
grafii ce nu au „beneficiat" de o tu~e-lă_ i_de_ologic~ a~ 
depăşit de mult această fază a copilane1 ftlmulm ) ş1 
apoi, după ca pacitate a fiecăruia, să-l rostim pe ecran . 

Nu cred că filmul şi critica s-a u aflat într -un raport. 
Existau par alel şi atît. Rapo rtul critică-spectator 
trebui e menţionat fie măcar şi pentru faptul că „ins_titu 
ţia criticii", adică revista „Cinema '.', a fost ~na dmţre 
cele mai nocive tribune. în această cazemata cu _ o sm-

. gură legătură telefonică, la biroul lui Dul ea în ultima 
vreme, ' la grămadă, oa meni -de reală va loare sau 

comenta tori de oca,ţie ··.:nr arun ca t în acelaşi cazan 
film după film , oferi 1,d în pa ginile rev istei; an i .de zile, 
aceeaşi supă groasă şi bolborositoar e, chipuri! ~ critică, 
a unei cinematografii cu un lar g spectru valone. Apr e
cierea în medie bună" ce se citea printre rîndurile 
popula;ei publicaţii de cultură cinematografică a d~in: 
format cititorii, a pervertit bunul gust. Această rev ista 
trebuie să devină, făcută şi condusă de oameni .tin eri, 
ceea ce promitea a fi în anii studenţiei mele, cînd Ecate• 
rina Oproiu , rotindu-şi pixul la telecinematec_ă, ~e 
dădea mari speranţe. Mare ratar e, mare deziluzie. 
Ne va fi foarte util, ne vom bucura să simţim în 
coaste ghionţii une i critici vii, mai zgt rcit e şi cu un 
instrument ar , cî t mai boga t. Dinspr e critică este 
momentul a se manif es ta o iniţiativă de specialitate. 

,.Critica independentă", mult mai nua~ţat~. şi-a r_e
zer vat măcar dreptu l de a nu ocupa spaţml hpogr af1c, 
comentînd ce nu era de comen tat. 

2. Este greu de imaginat o structură a cinema -
tografiei. · 

Ce ştiu sigur este că ea trebuie să fie independentă, 
guvernată de o lege propri e, sau să stimulez e creaţia 
artistică şi să o păzească de orice presiune ideologică 
sau de altă natură. Cinematografi a trebui e să fie con
dusă de oamen i de cinema . Guvernu l, pr in politi ca cul
turală pe care şi-o propunţ, trebuie să încuraj eze cine 
matog rafia (în primul rînd fin_anciar), să i!_lteŢvi~ă tn 
perspectiva pe termen lung prm formarea 111 mstitute 
de învăţămînt supe rior a generaţiilor de mîine. 
Sloganul după care cel ce dă banii înseamnă cij se şi 
pr icepe la cinema este un _import ie!tin, la pri~a l!lînă, 
ce a convenit sfertodocţ1lor ce ş1-au aservit filmu l 
rom ânesc pînă deunăzi. · 

3. Cre d că pentru viitor cenzu ra va avea un )oe 
important I Va treb ui să pună stavilă flecărelii cinema -
togra fice. . 

4. întrebarea cred că este puţin pripită sau foarte 
teoretică. Practic, aici cred că ab ia după următorii doi 
ani de producţie vom putea eva lua în mod real capaci 
tăţile de creaţie de care dispunem. Cred că sînt mulţi 
oameni de talent, în toate branşele cinematografie i şi 
mai a les printre tineri. Ei trebuie însă să lucre ze, să 
lucreze mult şi să greşească dacă este nevoie. A încer
ca a greşi, în filmul rom ânesc, au fost fapte interzise. 
Fiimul es te artă şi a încerca presupune şi a îndrăzni. 
Este cel mai importan t test pe ca re-l dăm acum : 
îndrăzneala. 

VALORILE? 
TINERETUL! 

florin Mihăilescu 

l. Lipsa de ca r acter, prostia şi risipa . Nu struc tur ile 
organ izato rice au îmbolnăvit cinematog raful româ
nesc , ci majoritat ea proştilor agresivi, care în ul tim ii 
_25 de an i au con dus şi îndrumat cinematog rafia şi 
care au cu lminat în pros tie şi rea credinţă cu 
ultimul. 

2. Monopolul de st at şi iniţiativa liberă trebuie să 
coexiste, dînd posibilitat e creatorului să-şi exprim e 
opţiunea. 

3. Cenzura este. excelentă şi necesară dacă ştie să se 
opună va lului de mitocănie, prost gust, incultură, a lba
nizare, care pleacă de foar te mulţi an i dinspre ecra n 
către spectator. 

4. Tiner etul. 

Manole Marcus 

SINGURUL CRITERIU 
I. Bolile generale a le societă ţii; centra lism, dogma 
tism , neprofesionali sm, favoriti sm, nepotis m, produ 
cînd, ca malformaţii grave, paternalismu l şi (d ia lectic) 
infantili smu l. Deci, o epidemie de „isme ". Teoreti c, 
nici un a dintre ele nu e incurabi l ă. 

2. Una generică, vizî nd înlă turarea cent ra lismu lui. 
Cred însă că aici intervin chestiuni economice (la care 
nu mă pr icep), esenţiale pent ru orice viitoare formă de 
organizare . 

3. Aprecierea pe care o merită . Dacă însă prin „cen 
zură" înţelegem impunerea criteriului valorii profesia• 
nate, aş vrea ca această cenzură să fie neiertă
toa re şi un ani m acceptată . 

4. Ta lentu l, profesionalitatea, competenţa, seriozita
tea, adică tot ceea ce şi toţ i cei q 1re au făcut ca, în aceşti 
ani, cinematografu l românesc să supravieţuiască, 
gre u, ca artă. 

Alice Georgescu 
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