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ECHIPA
Ana Szel și Andrei Rus – coordonatori și curatori
Tudorița Șoldănescu – coordonatoare producție
Maria Drăghici – design & concept grafic
Șerban Jipa – web design
Cosmin Tița – coordonator tehnic
Cătălin Șerban – programare web
Monica Felea – coordonatoare comunicare
Liri Alienor Chapelan – comunicate de presă
PARTENERI
Administrația Fondului Cultural Național – cofinanțator
Dacin Sara – cofinanțator
Uniunea Cineaștilor din România – cofinanțator
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București – partener

MULȚUMIRI
Bujor Rîpeanu, Adina Brădeanu, Ana Ivan, Cornelia Tălângă, Mihaela Saidău
Cineclubul face parte din proiectul ”Trans-documentar. Literatură, ficțiune, canon în documentarul românesc”,
derulat în 2021 de Asociația One World Romania cu sprijinul AFCN.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul
proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului
finanțării.
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CINECLUBUL ONE WORLD ROMANIA 2021
Ediția din acest an a Cineclubului OWR își propune să recupereze și să analizeze evoluția filmului documentar românesc din
perioada interbelică și din cea comunistă, pornind de la constatarea unei lipse sistemice majore în domeniul accesibilizării
și abordării critice riguroase a acestui gen în România. Proiectul „Sahia Vintage”, dezvoltat tot de Asociația One World
Romania, e singurul care a încercat, în mod constant, în ultimii ani să readucă în atenția publicului și a specialiștilor
filme documentare de arhivă, grupate tematic. De data aceasta ne propunem să mai facem un pas spre conferirea unei
relevanțe istorice și estetice a filmelor, ținând cont de contextele culturale, instituționale și de locul ocupat de ele la
nivelul producției, distribuției și receptării critice în cadrul cinematografiei naționale din perioadele respective.
Proiectul își propune să funcționeze ca un episod-pilot al unui program ulterior mai amplu de cercetare, inclusiv
academică, a filmului documentar din România – în colaborare cu Facultatea de Film din UNATC „I.L.Caragiale” din
București. Publicațiile și cărțile dedicate subiectului sunt nu doar rare, ci rămân de multe ori la suprafața aspectelor
relevante și mai degrabă sintetizează o evoluție istorică a genului, în detrimentul unor analize aplicate. Acest fenomen
a condus, în timp, la o slabă cunoaștere și recunoaștere a filmului documentar românesc de arhivă în rândurile criticilor,
a publicului de specialitate și a celui larg, și, implicit, la o minimalizare a importanței artiștilor care au contribuit, de-a
lungul timpului, la realizarea de filme documentare.
În plus, genul documentar a fost dintotdeauna mai curând marginalizat în raport cu ficțiunea, atât la nivelul distribuției,
cât și la cel al receptării critice. De exemplu, deși au existat în diverse perioade structuri instituționale dedicate exclusiv
producerii și exploatării documentarelor (Oficiul Național al Cinematografiei, în perioada interbelică, începând cu
anul 1936, sau, ulterior Războiului, Romfilm – în perioada 1948-1950, și, evident, Studioul Cinematografic „Alexandru
Sahia”, începând din 1950), filmele rezultate au fost, în general, fie prezentate pe ecrane ca anexe ale unor producții
de lungmetraj de ficțiune, ceea ce le-a pus din start într-o poziție inferioară, fie, de foarte multe ori, nu au ajuns decât
sporadic la lumina zilei (în cadrul unor festivaluri sau al unor proiecții unice și dedicate unui public restrâns). Acest factor
a fost unul cheie în subevaluarea și în lipsa de atenție acordată genului, cu excepția unor momente emblematice pentru
recunoașterea internațională a filmului românesc, mai ales prin premii importante obținute de documentare în diverse
festivaluri mari ale lumii, începând cu prima astfel de distincție, obținută de „Țara Moților”, în regia lui Paul Călinescu,
la Festivalul de Film de la Veneția din 1939. În mod aproape ironic, recent primul film românesc nominalizat la Premiile
„Oscar”, ale Academiei Americane de Film este tot un documentar, mai precis „Colectiv”, în regia lui Alexander Nanău.
Proiectul va cuprinde filme documentare românești de arhivă, grupate în opt programe dedicate unor autori de cinema
relevanți în evoluția genului. În selectarea cineaștilor s-a urmărit recuperarea unor figuri auctoriale importante și prea
puțin recunoscute la nivelul contribuției lor în dezvoltarea documentarului și a filmului românesc, în general, cât și
crearea unui context care să reveleze legăturile strânse dintre genul documentar și mediul literar, pe de-o parte, și dintre
ficțiunea cinematografică și documentar, pe de altă parte.
PROGRAMELE CINECLUBULUI:

PAUL CĂLINESCU (programul 1 & programul 2)
JEAN MIHAIL (programul 3)
GEO BOGZA, NINA CASSIAN, RADU COSAȘU (programul 4)
ADA PISTINER și FLORICA HOLBAN (programul 5)
MIRCEA SĂUCAN (programul 6)
SLAVOMIR POPOVICI (programul 7)
MÁRTA MÉSZÁROS (programul 8)
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PAUL CĂLINESCU
Filme în cineclub:
Expoziția târg a industriei românești (1934)
București, orașul contrastelor (1936)
Colțuri din România (1936)
Generația de mâine (1936)
Paradisul Cisnădioarei (1938)
Țara Moților (1939)
10 mai (1939)
Uzinele Malaxa (1940)
Pagini din războiul nostru sfânt (1942)
Atențiune, fragil! (1944)
Împrumutul de aur (1945)
România pe drumul democrației populare (1948)
Biografie:
Născut la Galați în 1902, Paul Călinescu este absolvent al liceului militar „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu
și licențiat în economie la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București. În 1934, este angajat ca
funcționar în Ministerul de Finanțe și în paralel produce, regizează, filmează și montează în regim de cine-amator o serie
de filme documentare pe 9,5 mm, pe care le proiectează împreună cu alți autodidacți entuziaști la berăria „Elveția” de pe
strada Câmpineanu.
Pasiunea pentru film, conjugată cu poziția sa profesională, îl determină să se implice activ în procesul de organizare a
activității cinematografice a Oficiului Național de Turism (O.N.T.), înființat în 1936. Cele patru scurtmetraje de amator
(„Grădinile capitalei”, „Eforie-plajă”, „Viața studenților de la O.N.E.F.” și „Expoziția-târg a industriei românești”) servesc
în acest demers ca demonstrații practice în favoarea utilității unei producții de film instituționalizate.
Numit în funcția de Șef al Serviciului Cinematografic al O.N.T., Călinescu este important în ceea ce privește consecvența
apariției jurnalului de actualități, unde funcționează pe post de regizor, operator și monteur pentru subiectele de
jurnal produse de O.N.T. și mai târziu de O.N.C. Dincolo de contribuția sa efectivă în realizarea jurnalelor de știri sau în
inițierea unor cicluri de grupaje tematice pentru cinemagazin, precum culegerea „Români, cunoașteți-vă țara!” sau seria
„Apărarea noastră” (din 1940), el este responsabil de organizarea globală a producției și a post-producției studioului, de
aspectele administrative privind dezvoltarea instituțională a cinematografiei, și nu în ultimul rând de formarea de noi
cadre profesioniste.
În anul 1936, în cadrul acordului de colaborare cu firma germană Tobis Klangfilm co-regizează, alături de Kurt Wesse o serie
de trei scurtmetraje despre România („București, orașul contrastelor”, „Colțuri din România” și „Generația de mâine”),
printre primele producții de film documentar ale nou înființatei instituții și primele filme sonore ale lui Călinescu, care
sunt distribuite de partenerul german în mai multe țări din Europa.
De numele său se leagă, în 1939, primul premiu important al cinematografiei române la nivel internațional, pentru
documentarul „Țara Moților”, la Festivalul de la Veneția, urmat de un al doilea premiu la același festival, în 1941, pentru
documentarul său de montaj „România în lupta contra bolșevismului”.
În timpul războiului, aflat în funcția de Director Tehnic al ONC, Paul Călinescu realizează mai multe documentare de
propagandă („Pagini din războiul nostru sfânt”, „Uzinele românești făuresc armele victoriei”), dar și filme turistice („Schi
în Munții Făgăraș”, „Culesul viilor în România”), industriale sau de reclamă („Uzinele Malaxa”, „Atențiune, fragil!”).
În 1946 debutează ca regizor de ficțiune cu scurtmetrajul „Floarea reginei”, care este proiectat în premieră la Festivalul de
la Cannes, și continuă să realizeze filme documentare anagajate politic pentru noul regim („Agnita-Botorca”, „România
pe drumul democrației populare”). În 1949, Călinescu semnează regia primului film al cinematografiei de stat socialiste,
„Răsună Valea”, cu care obține în anul următor Diploma de onoare la Festivalul de la Karovy Vary. Între 1950 și 1952 este
profesor de montaj la Facultatea de regie de film a Institutului de Artă Cinematografică din București și autorul primului
documentar color produs de studioul Sahia, „Toamna în Deltă”. Până în 1964 mai regizează 4 lungmetraje de ficțiune și
rămâne implicat în administrația cinematografică, ca membru în consiliul Studioului Cinematografic București și, alături
de Jean Georgescu, ca artizan al viitoarei Asociații a cineaștilor din România (ACIN).
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Înclinația sa pentru aspectele practice, tehnologice, ale cinemaului - care debutează în 1934 cu construcția unui dispozitiv
rudimentar de titrare a filmelor - se manifestă în cercetările sale ulterioare în domeniul tehnicii cinematografice: obiectivul
Video-real care dă impresia de profunzime și relief și fizio-ecranul, un sistem de înregistrare și redare cinematografică întrun format mai apropiat de fiziologia receptării vizuale.
Filmografie documentar:
Grădinile capitalei (1934)
Eforie, plajă (1934)
Expoziția târg a industriei românești (1934)
Oficiul Național de Educație Fizică (1934)
Colțuri din România (1936)
București, orașul contrastelor (1936)
Depunerea jurământului comandanților cercetași (1936)
Deschiderea Parlamentului (1936)
Dezvelirea statuii Regelui Alexandru I al Yugoslaviei (1936)
Festivitățile de la Blaj (1936)
Generația de mâine (1936)
Inaugurarea Arcului de Triumf (1936)
Inaugurarea lunii Bucureștilor și a Parcului Național «Regele Carol al II-lea» (1936)
Întâlnirea șefilor de stat din «Mica Înțelegere» (1936)
Jamboreea cercetășească de la Poiana Brașov (1936)
Manevrele de toamnă (1936)
Sărbătorirea Zilei Sporturilor/Ziua sporturilor (1936) din Jurnal sonor nr.8/1936
Serbările primirii Batalionului 3 Pionieri de Gardă la Făgăraș (1936)
Serbările restaurației/ Șase ani de la Restaurație (1936)
Turnu Severin: Inaugurarea vaporului «Regele Carol II» (1936)
Vizita Lordului Londonderry (1936)
Ziua Marinei la Constanța și Mamaia (1936)
10 mai (1936)
Boboteaza/Sărbătoarea Bobotezei (1937)
Înălțarea în graf a Marelui Voievod Mihai (1937)
Luna Bucureștilor (1937)
8 iunie 1937 - Serbările restaurației (1937)
Aspecte din orașul Arad (1938)
Funeraliile Reginei Maria (1938)
Iarna la Diham (1938)
Lacul Roșu (1938)
Paradisul Cisnădioarei (1938)
Piatra Craiului (1938)
Plaiuri bănățene (1938)
Plebiscitul noii Constituții (1938)
Poiana Brașov (1938) din culegerea Români, cunoașteți-vă țara
Schi de primăvară în Bucegi (1938) din culegerea Români, cunoașteți-vă țara
8 iunie 1938 - Serbările Restaurației (1938)
Cernăuții (1939)
Concurs internațional de schi (1939)
Cultura bumbacului (1939) din culegerea Români, cunoașteți-vă țara
Curiozități dobrogene (1939)
Dansuri naționale: Roata Morii, Șchioapa și Pădurețul (1939)
Funeraliile lui Armand Călinescu (1939)
Industria pădurilor și a lemnului de pe Valea Bistriței (1939)
Insula Șerpilor (1939) din culegerea Români, cunoașteți-vă țara
Țara Moților (1939)
Vietăți marine (1939) din culegerea Români, cunoașteți-vă țara
10 mai 1939 (1939)
8 iunie 1939 (1939)
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Cum se face un radioreportaj (1940)
Cum se face un reportaj cinematografic (1940)
Cutremurul (1940)
Uzinele Malaxa/ România industrială Malaxa (1940)
10 mai (1940)
Mândra noastră țară (1941)
România în lupta contra bolșevismului (1941)
Munții Făgăraș /Schi în munții Făgăraș (1942)
Pagini din Războiul nostru sfânt (1942)
Vinul/ Culesul viilor în România (1942)
Nistrul (1943)
Uzinele românești făuresc armele victoriei (1943)
Atentiune fragil! (1944)
Dobrogea - Romania în sunet și imagine (1944)
Împrumutul de aur (1945)
România 1945 (1945)
Schi de primăvară (1945)
Agnita - Botorca (1947)
Toamna la țară/ Fantezie de toamnă (1947)
România pe drumul democraţiei populare (1948)
Toamna în Deltă (1951)
Delta de ici și de colo (1984)
Text curatorial:
Începând cu „Țara Moților”, primul mare succes internațional al carierei lui Paul Călinescu și al cinematografiei românești
care obține un premiu la Festivalul de Film de la Veneția, programul pe care îl propunem reflectă varietatea de preocupări
tematice și de formule stilistice abordate de Paul Călinescu în perioada interbelică, când a realizat exclusiv documentare.
Genurile non-ficționale în care pot fi încadrate acestea sunt clare și respectă tiparele organismelor de producție unde a
activat cineastul – documentar turistic („Colțuri din România”), documentar turistic ideologizat („Țara Moților”), reportaj
(„10 mai 1939”), documentar industrial de propagandă („Uzinele Malaxa”), documentar industrial dramatizat („Atențiune,
fragil!)” și documentar de montaj din Război („Pagini din războiul nostru sfânt”). Însă fiecare dintre filmele programului
atestă talentul și înclinațiile particulare ale lui Călinescu, preocupat de mizanscene elaborate și de structuri vizuale și ritmice
moderniste, care de multe ori abstractizează și fragmentează construcții în aparență convenționale.
			

(Programul 1)

Vă propunem, din nou, un program care reflectă diversitatea de preocupări tematice și formale din documentarele lui Paul
Călinescu. De data aceasta, începem – simbolic – cu unul din primele sale filme de amator, „Expoziția-târg a industriei românești”,
singurul mut al selecției. Și încheiem cu un documentar de propagandă realizat în timpul noului regim comunist, „România pe
drumul democrației populare”. Observăm astfel – și e fascinant – cum o serie de manierisme narative și formale s-au transmis,
aproape neatinse, de la documentarele interbelice spre cele din era comunistă, inclusiv prin continuarea activității unor cineaști
precum Călinescu.
Printre celelalte filme ale programului se numără faimosul „București, orașul contrastelor” – documentar de promovare turistică
a unui București modern și eclectic, „Generația de mâine” – documentar de promovare a organizației Străjerii Țării, avându-l
drept protagonist pe adolescentul Mihai I, „Paradisul Cisnădioarei”, un foarte scurt și liric film turistic de promovare a peisajelor
Cisnădioarei și „Împrumutul de aur”, un documentar de promovare a acordării de împrumuturi cetățenești statului slăbit
economic de eforturile de război.
În mod excepțional, am decis să includem în acest program, ca bonus, unul din rarele filme non-ficționale ale lui Jean Georgescu,
un alt cineast proeminent al perioadei dintre războaie care și-a continuat cu succes cariera în era comunistă. Înainte cu câțiva ani ca
Paul Călinescu să realizeze „Împrumutul de aur”, Georgescu era ocupat, în „Strângeți bani albi pentru zile negre”, cu popularizarea
unui alt tip de subscripție publică, către Casa de Economii și Consemnațiuni. Deoarece există multe similitudini – atât tematic, cât
și ca abordări narative – între cele două filme, ni s-a părut interesant să vă oferim posibilitatea de a compara între două maniere
regizorale mature, în speranța că particularitățile stilistice ale protagonistului retrospectivei noastre vor deveni mai clare astfel.
		

(Programul 2)
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Paul Călinescu și filmul documentar în perioada 1934-1948
Ana Szel și Andrei Rus, coordonatorii cineclubului One World Romania, în dialog cu istoricul Adrian Cioflâncă despre programele
de filme ale cineclubului online dedicate cineastului Paul Călinescu, unul dintre primii documentariști esențiali ai cinemaului
românesc.
Andrei Rus: Ai lucrat la o serie de filme care folosesc materiale de arhivă, îndeosebi filme non-ficționale, împreună cu Radu
Jude, iar pe ultimul chiar l-ai co-semnat ca regizor. Mă refer la Ieșirea trenurilor din gară, care pornea de la niște fotografii pe
care tu le-ai colecționat, fotografii cu evrei care au murit în timpul pogromului de la Iași; dar înainte de asta ai lucrat cu Radu
la Țara moartă, iar acum știu că pregătiți alte proiecte.
Adrian Cioflâncă: Am lucrat în poziția de consultant pentru Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari.
A.R.: Așa e, da, și acum lucrați, din câte știu, la un proiect care are legătură cu perioada în care a activat Paul Călinescu,
perioadă din care am ales câteva filme pentru site-ul cineclubului. Ana, hai să vorbim puțin despre motivele pentru care l-am
ales pe Paul Călinescu drept primul cineast căruia îi acordăm un focus, pentru filmele lui documentare.
Ana Szel: Eu m-am ocupat de partea de documentare și am fost uimită de cât de multe filme a făcut Paul Călinescu începând
din 1934. Sunt filme despre care nu știam că există, știam doar vreo cinci dintre ele și am aflat apoi că sunt în jur de șaptezeci,
dintre care am vizionat în jur de treizeci-patruzeci, oprindu-ne la cele din selecție. În România filmul documentar devine cu
adevărat important în măsura în care se bucură de sprijinul statului, iar existența - sau mai bine zis parcursul profesional al lui
Paul Călinescu - se leagă într-un fel de apariția primelor structuri ale cinematografiei de stat, de apariția ONC-ului în 1936. El,
ca cineast amator și ca funcționar în Ministerul de finanțe, are o poziție privilegiată care îi permite, la momentul respectiv, să
intre în cinematografie și să se identifice într-un fel, să-și identifice cariera cu traseul instituțional de început al cinematografiei.
A.R.: Și tocmai pentru că ai menționat structurile instituționale și faptul că apariția unei producții susținute de film documentar
în România este legată de intervenția statului sau de instituția statului, pentru că ai menționat și apariția ONC-ului, al cărui
director a fost Paul Călinescu, țin să aduc în discuție Studioul Sahia (întrucât proiectul cineclubului e dedicat acestuia). Sahia
a fost o instituție care, în perioada comunistă, făcea același lucru, finanța și producea filme documentare, iar Paul Călinescu
a lucrat, în aceste două decenii și jumătate, în toate instituțiile de acest tip, inclusiv la Sahia. Așa cum am arătat în selecție și
cum spuneam mai devreme, filmele lui documentare reflectă cumva și continuitatea unei anumite tradiții cinematografice,
a unui anumit tip de discurs, despre care vom vorbi mai mult în continuare împreună cu Adrian, inclusiv în mod punctual,
despre mai multe filme. Până la urmă, și la nivelul structurilor de finanțare și producție există foarte multe continuități între
demersurile de dinainte de război, din timpul războiului și după acesta, din perioada comunistă; deci, din foarte multe puncte
de vedere, cariera lui Paul Călinescu și filmele lui demitizează un anumit tip de raportare generică la o așa-zisă ruptură radicală
la nivel cinematografic între perioada interbelică și cea postbelică. Sigur că Paul Călinescu e interesant și pentru că, dincolo
de rolurile-cheie jucate în crearea acestor instituții care au condus la producția unui număr mai mare de documentare mai
variate, a fost cel mai reputat cineast non-ficțional din perioada interbelică, poate chiar cel mai reputat - împreună cu Jean
Georgescu - din totalitatea cineaștilor care au activat atunci, inclusiv cei de ficțiune. Și totodată, de numele lui se leagă primele
premii importante, internaționale, ale cinematografiei din România, mai precis premiul din 1939 pentru Țara Moților1. Din
multe puncte de vedere, este un cineast foarte important și trebuie să spunem că foarte puține dintre documentarele lui erau
digitalizate, iar majoritatea celor din selecția cineclubului sunt digitalizate cu această ocazie și au fost foarte puțin vizionate în
afara cercului cercetătorilor și a celor care au mers la Jilava pentru a le vedea pe peliculă.
A.C.: Aș adăuga un comentariu în privința contextului. Vreau să ating și ideea continuității, dar în ceea ce privește
contextul, sunt două lucruri importante de reținut, și anume că în anii 1930 se observă peste tot o implicare sporită
a statului în treburi publice, în economie, deci există o tendință de etatizare și sub efectul regimurilor totalitare aflate în
ascensiune în Europa, și sub efectul teoriilor neo-liberale ș.a.m.d. Avem acest tip de implicare a statului în toate sferele de
activitate și aș spune că această implicare pregătește deriva totalitară a României. În al doilea rând, intervenția statului
în domeniul cinemaului, într-o țară săracă precum România, are loc, evident, și din motive logistice legate de industrie,
cerând echipamente scumpe pe care nu și le permite oricine; de exemplu, spre deosebire de Germania sau alte țări din

1
Filmele prezentate în cadrul programului Paul Călinescu sunt: Țara Moților (1939), 10 mai 1939 (1939), Uzinele Malaxa (1940), Colțuri
din România (1936), Pagini din războiul nostru sfânt (1942), Atențiune, fragil! (1944), Expoziția-târg a industriei românești (1934), București, orașul contrastelor
(1936), Generația de mâine (1936), Paradisul Cisnădioarei (1938), Împrumutul de aur (1945) și România pe drumul democrației populare (1948).
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Occident unde echipamentele de reproducere a imaginii se democratizează și ajung în utilizarea cetățenilor din clasa de mijloc,
în România puțină lume își permite un echipament foto și echipament de cinema. Dar e un lucru mai important decât asta,
și anume că, urmărind legislația din perioada respectivă, observăm o suspiciune, o precauție sporită a autorităților față de
imagine. Există o preocupare pentru controlul felului în care se înregistrează imaginea, în special din a doua parte a anilor
’30, când apare legislația civilă, dar și multe din reglementări sunt în regulamentele militare, mai ales după 1938, când țara
era sub efectul stării de asediu. Odată cu izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial intră în vigoare alte reguli privind
zonele de frontieră, privind interiorul orașelor, de exemplu după 1939, nimeni nu putea să facă o fotografie spontană a vieții
urbane fără să ceară aprobarea autorităților. Deci, autoritățile încearcă să controleze studiourile foto, recrutează fotografi,
încearcă să scoată reproducerea de imagine din mâinile evreilor, care sunt activi și în acest domeniu al modernității, ca și în
alte zone ale economiei și societății. Acesta este unul din motivele pentru care producția de imagine din perioada respectivă
ne fascinează atât, dar trebuie totodată s-o privim la rândul nostru cu suspiciune, pentru că există o intervenție majoră a
statului și a dictaturilor, există o regizare și un control asupra a ceea ce vedem înregistrat în imagine, adică e o caligrafiere
a imaginii în scopuri propagandistice, naționaliste și dictatoriale, care altfel ar trebui să ne frâneze admirația pentru stilul
regizoral al lui Paul Călinescu, subiectul discuției noastre, care reușește într-adevăr să producă imagine foarte clară, să producă
dinamism regizoral prin montaj, să confere unor scene altminteri banale un caracter interesant, de suspans. Kenneth Jowitt
folosește pentru asta un termen care răstoarnă o formulă a lui Weber, și anume „carismatizarea rutinei”. În ceea ce face Paul
Călinescu, vedem extrase scene de viață industrială, precum în filmul despre uzinele Malaxa sau despre industria sticlei și sunt
scoase din această zonă a rutinei și a repetabilității, a funcționalității industriale, oferind un produs de cinema interesant. Nu
știu de ce, dar filmul despre Malaxa m-a trimis cu gândul la primul film din istoria cinemaului arătat publicului, cel despre
ieșirea muncitorilor din fabrică2; există o replică a lui Farocki la acest film, realizată în 1985, la 100 de ani distanță de filmul
fraților Lumière. Este acel tip de mecanizare și ritualizare a comportamentelor umane care fascina în perioada de ascensiune
a industrializării din România, mai târzie decât în vestul Europei, dar tipul acesta de fascinație a fost trăit și în Occident și are
inclusiv o ilustrare în limbaj cinematografic.
A.S.: Și se prelungește și în perioada comunistă, acest mod de vedere a filmului industrial, de despărțire în elemente componente
a muncii rutiniere, nu?
A.C.: Da, da, atunci își trăiește perioada de glorie tipul acesta de cinema. Noi îl considerăm astăzi o expresie a propagandei, a
limbii de lemn, a caracterului redundant, agresiv al propagandei. Ceea ce este, evident, adevărat, dar uităm faptul că exercita
un tip de fascinație în anii ’50-’60 și exista această fascinație față de modernitate, față de ordine, față de funcționalitate,
față de ideea unei societăți bine așezate, adică era un tip de proiecție utopică și Paul Călinescu are o contribuție majoră la
construirea acestui tip de imaginar.
A.R.: Asta e ceva fascinant la pionieri și la Paul Călinescu care era, repet, cel mai reputat cineast și cel pe care-l imitau cei mai
mulți oameni când aveau ocazia sau la care se raportau în România, pentru că filmele acestea creează ceea ce spuneai tu, o
iconografie care apoi va fi preluată și poate banalizată, din multe puncte de vedere mult mai prost realizată, sau mai prost
reprodusă, dar pe care o vom regăsi inclusiv sub forma unor genuri de film documentar. Mă gândesc la cât de multe din aceste
tipare s-au preluat ulterior la Sahia.
A.S.: El concepe o tipologie clară și modernă de film industrial și într-un fel asta se vede destul de bine și în comparație cu
scurtmetrajul lui Jean Georgescu, tot un film-comandă. Un film utilitar care este dramatizat după reguli ale filmului de
ficțiune, în fine, un film mai puțin inspirat. Paul Călinescu sintetizează într-un mod ingineresc un soi de matrice a felului în care
se descompune munca în imagini.
A.R.: Tu vorbeai despre un alt scurtmetraj aflat în selecție pe site-ul cineclubului, realizat de Georgescu, Strângeți bani albi
pentru zile negre, un film utilitar sub forma unei reclame la CEC.
Adrian, tu în primul rând ești istoric și cercetător și printre altele, directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din
România, parte a Colegiului Consiliului Național pentru Studiul Arhivelor Securității, ai scris articole și cărți, deci vei fi în mare
măsură prezent aici și în această calitate, pentru a încerca și să clarificăm unele din aceste lucruri, pentru că, așa cum spui,
filmele lui Paul Călinescu reflectă foarte mult viziunea politică care a comandat și a finanțat filmele .
A.C.: Apropos de CNSAS, din dosarul lui Paul Călinescu se vede că personajul e un cinic, unul talentat, dar un cinic. La un
moment dat, este citat de Poliția politică într-o discuție unde spune că lui îi este indiferent cine îi comandă filmele, el putând
să facă, fără să ezite, și un film fascist, și unul comunist. Până la urmă, filmografia lui arată acest lucru, pentru că se pune
atât în slujba lui Carol al II-lea, apoi în slujba regimului Antonescu, contribuind la filme de propagandă cu caracter antisemit
2
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și naționalist, după care, cu aceeași pricepere și dezinvoltură, participă din plin și se aliază cu regimul comunist, având un rol
major în construirea documentarului de propagandă comunist. Cumva, stupefacția asta față de supraviețuirea lui se vede și
din dosarul de urmărire informativă, pentru că în Securitate s-au schimbat mai multe generații de ofițeri și, la un moment
dat, cei care vin spre sfârșitul anilor ’50 și în anii ’60, fiind deja educați de noul regim, nu au o idee foarte clară despre ce s-a
întâmplat în anii ’30, în perioada războiului. Se vede un soi de nepricepere față de contextul istoric pe care ar fi trebuit să-l
analizeze în biografiile oamenilor și, în formularea unora dintre ofițerii de Securitate, se vede o revoltă față de acest personaj
care a susținut fascismul, care a creat filme de propagandă pentru Antonescu și care a rămas să dea lecții de cinematografie în
perioada comunistă, revoltă în fața faptului că este atât de bine plantat în sistem și că, în ciuda comentariilor atât de negative
la adresa regimului, nu i se întâmplă nimic.
A.S.: Mai mult decât atât, este primul regizor care face film de ficțiune în noul regim3. Am văzut la un moment dat ștatele
de plată ale ONC, unde începând în 1942 ca șef de secție și terminând în 1949 ca director tehnic al ONC-ului, Paul Călinescu
traversează această perioadă crescând sistematic în funcții, de la un regim la altul. Eram curioasă, există în dosarul lui explicații
despre cum a putut să parcurgă atât de neproblematic aceste perioade?
A.C.: Nu, nu există, pentru că e clar că susținerea lui venea de la partid și se manifesta în ciuda Securității, iar Securitatea la
rândul ei observa accesul lui la sume mari de bani. Dar asta e o obsesie generală a Securității în legătură cu regizorii, într-o
epocă în care orice sumă mare de bani atrăgea atenția, iar libertatea de care se bucură regizori din anii ’50, până la Sergiu
Nicolaescu în anii ’80, pentru că și el are un dosar consistent de urmărire informativă la CNSAS, face ca Securitatea să se mire
de aceste libertăți. Explicația e foarte simplă, întrucât cei doi și mulți alții se pun în slujba regimului și din această cauză capătă
un fel de libertate în interiorul sistemului, care enerva pe mulți și care era însoțită de un tip de imunitate în fața poliției politice.
Acestea sunt lucruri foarte interesante atunci când studiem represiunea comunistă, inclusiv sub aspectul acestor excepții de
impunitate care erau create și care aveau rostul lor în funcționarea regimului.
A.R.: Da, Paul Călinescu, apropos de ce spunea Ana mai devreme, după Răsună valea, după acest prim film al noului regim
comunist, se specializează mai mult în ficțiune decât în documentar, deci devine un cineast care face filme cu vedete și cu
bugete mari, filme de public, cum sunt Titanic Vals și Porto Franco, și chiar un musical, Pe răspunderea mea, cu Irina Petrescu
și Iurie Darie, din anii 1960. Deci se integrează foarte bine în noul sistem și sigur că a avut o viață lungă, iar memoriile și le-a
publicat târziu, în noul regim, post-comunist. Cartea se numește Proiecții în timp și e foarte interesant cum baleiază printre
întâmplări, adică cum pur și simplu nu explică în niciun fel aceste treceri, nu se scuză și comentează destul de egal toată
perioada, ca și când nu s-ar fi întâmplat mare lucru.
A.S.: Ca și Cantacuzino4 de altfel, în memoriile lui, tot așa, evită să discute despre Războiul sfânt.
A.C.: Înțeleg că a colaborat cu Cantacuzino la Cătușe roșii și încă un film sau două de propagandă din perioada aceea. În dosar
așa e înregistrat. M-am uitat la filmele de pe platforma cineclubului, dar n-am văzut accente antisemite, ceea ce e o raritate în
filmul de propagandă din anii ’30 și ’40. Însă, la Cătușe roșii, trebuie văzut dacă a colaborat sau nu.
A.S.: Din câte știu, el a fost trimis la ONC-ul italian, în cadrul acordului Cineromit, prin care trebuiau produse o serie de trei
filme.
A.R.: El ar fi trebuit să regizeze unul dintre filmele care nu s-a mai realizat. Și da, într-un fel, era subalternul lui Ion Cantacuzino,
adică rămăsese un cineast foarte important, dar, din ceea ce reiese din cartea lui Cantacuzino, pe care-am citit-o recent, se
înțelege că au existat niște fricțiuni între ei. Din ce-mi dau seama, cred că au făcut tot posibilul ca să colaboreze cât mai puțin,
chiar dacă lucrau în aceeași structură, erau implicați în proiecte diferite.
A.S.: Da, pentru că Paul Călinescu ajunge la ONC, unde Cantacuzino încercase destul de mult timp să pătrundă, fără succes, și
își încercase și norocul politic în toate felurile, ca să poată să creeze o structură de stat de producție de film, iar Paul Călinescu
într-un fel, într-un mod fericit, datorită pasiunii combinate cu poziția pe care o avea, a avut parte de un acces direct la nouînființatul ONC.

3
Filmul Răsună Valea, din 1950.
4
Ion Cantacuzino (1908-1975), critic de film și personalitate marcantă care a deținut roluri cheie în cinemaul românesc, printre care
pe cel de director al Direcţiei cinematografice din Ministerul Propagandei în 1940, din 1941 până în 1943 director al ONC (Oficiul Naţional
al Cinematografiei) și în 1943 director al Societăţii cinematografice româno-italiene „Cineromit”.
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A.C.: În dosar, e consemnat ca fiind colaborator la Cătușe roșii sau Odessa în flăcări, care este una din piesele principale de
propagandă antisemite ale regimului în acea eră.
A.R.: Dar Călinescu apare drept colaborator, sau Cantacuzino? Cantacuzino era șeful părții române din „Cineromit”, deci clar
era producător, dar Călinescu...
A.C.: Călinescu apare drept colaborator la aceste două filme. Dar nu trebuie întotdeauna să luăm drept sigur ce spun cei de
la Securitate, de aceea e un subiect de reconstituiri cu precizie. Dar altfel, din discursul filmelor lui Călinescu vedem în special
două dimensiuni, anume dimensiunea naționalistă și cea conservatoare. Vedem, în felul în care sunt atribuite rolurile sociale,
acest model gospodăresc al cetății ordonate, care era ideologia lui Carol al II-lea, ca alternativă la ideologia legionară, mai
degrabă revoluționară. În filmul despre Straja țării se vede lucrul acesta foarte bine și filmul, dacă ne uităm la detalii despre
care erau ritualurile de la Straja țării, organizație de tineret înființată de Carol al II-lea la mijlocul anilor 1930, pentru a socializa
politic tineretul și copiii, ca alternativă la mișcarea legionară. Uitându-ne la ritualurile acestui grup organizat, la uniforme
ș.a.m.d., vedem că imaginarul acesta a jucat un rol important asupra liderilor comuniști și asupra modului în care au fost
organizate ritualurile politice în anii ’50-’60 și au rămas încremenite de altfel în aceleași scheme până la sfârșitul regimului
comunist. Dacă istoricii sunt în general de acord că Stalin și Lenin au fost marcați de un tip de imaginar din perioada formării
lor, sfârșitul secolului XIX, cred că e o prezumție rezonabilă să spunem că și Dej și Ceaușescu sunt influențați de perioada
formării lor din anii 1930. Experiențele de tinerețe au acest efect, naturalizează o experiență și o fac să pară singura realitate
posibilă. Deci, felul în care este organizată viața publică, faptul că participarea la treburi politice este văzută în proiecția pe care
o realizează filmele de tipul celor făcute de Paul Călinescu creează senzația că această participare la viața politică este de fapt
un comportament de machit manechin ritual, așa că trebuie să fii solemn, să ai o anumită disciplină a mișcărilor într-un cadru
ceremonial și ritualizat. Acesta este un model anti-democratic până la urmă și este modelul care modelează corpurile politice
după 1938. Practic, vedem aceleași tipuri de imagine până în 1989. Politică nu mai înseamnă competiție, conflict, întrecere
între mai multe forme, ci o ordonare, o aranjare a corpurilor unisens într-un ritual politic. Și cred că cinemaul a avut un rol în a
generaliza tipurile acestea de comportamente.
A.R.: A existat vreun element în filmele lui Călinescu pe care le-ai văzut care te-a surprins, pe care nu-l văzusei sau la care nu te
gândisei? Sau, în general, a fost destul de previzibil felul în care a abordat anumite teme sau anumite realități?
A.C.: În general, când se făceau filmele, se făceau și multe fotografii din acele contexte. În legătură cu ceremonialurile din
filmul 10 mai, din cele din filmul despre Straja țării, din filmele de război - în arhive există și fotografii, foarte multe. Și, de
altfel, asta constituie corpusul principal al arhivelor fotografice din România, al arhivelor oficiale: de la arhive naționale, de la
arhivele militare, de la Muzeul Militar Român, de la CNSAS ș.a.m.d. Deci, eram întrucâtva familiarizat cu tipurile de imagine.
Ceea ce este nou în mod evident, de exemplu în filmul despre campania din 1942 din Caucaz, este dinamica interesantă și îmi
atrage de asemenea atenția și dramatismul montajului și probabil curajul operatorilor care au filmat unele scene. Din unele se
înțelege că sunt repetiții, puneri în scenă din timpul instrucției, dar unele sunt luate din jurnale de război, filmate de plutoane
de propagandă, pentru că așa se chemau. Existau în direcția de propagandă a Marelui Stat Major aceste unități mobile dotate
cu aparate de filmat care au mers peste tot în front. La arhivele militare de la Pitești există un dosar imens care înregistrează
mare parte din filmările făcute de Armata Română în perioada 1941-1944. Sunt curios unde se află aceste filmări. Am făcut o
adresă la serviciul istoric al Armatei și la arhivele militare de la Pitești, i-am întrebat dacă dețin aceste filmări și au spus că nu
și că o să întrebe la Arhiva Națională de Film. O parte din lucrurile de la Arhiva Națională de Film le-am văzut, am stat, ca și
voi, derulând multe role, și am o oarecare imagine, dar m-ar interesa să aflu dacă s-au păstrat bruturile acestor filmări, pentru
că se află acolo multe detalii și, practic, pe lângă război, a fost filmat și Holocaustul. Foarte multe din episoadele majore ale
holocaustului sunt consemnate în acest index de filmări ca fiind reținute pe peliculă, și ar fi foarte important, pentru memoria
istorică a României, dacă aceste filmări ar fi recuperate.
A.R.: Începusei să vorbești despre subiectul unuia dintre filmele care pare să fi fost surprinzător pentru cei mai mulți dintre
oamenii care au văzut filmele de pe site, Generația de mâine, filmul despre străjeri, care îl are în prim-plan pe regele Mihai I,
adolescent la acea vreme. E folosit în film pentru a promova în rândul tinerilor aderarea la această formațiune și știu că foarte
mulți tineri nu păreau să știe despre existența unei astfel de structuri, care părea să semene, în ochii multora, cu pionierii,
cu felul în care era gândită organizația de pionieri în perioada comunistă. Ne poți spune mai multe, dacă știi, despre această
organizație, Străjerii României (Sau Straja României)? Din film, se înțelege că erau împărțiți în fete și băieți, că aveau activități
distincte, că băieții erau învățați să facă munci active, de teren, iar fetele erau învățate mai mult să coasă și alte munci casnice.
Știi cumva în ce fel era Straja diferită de organizația pionierilor? Care sunt particularitățile ei ca organizație de tineri, comparativ
cu altele din epocă sau de mai târziu?
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A.C.: De-asta am spus mai înainte că e un model conservator, pentru că felul în care sunt proiectate rolurile sociale în partea
despre băieți și partea despre fete din film este o extensie a rolurilor tradiționale. Pe de altă parte, Straja Țării a avut ca model
și organizațiile de tineret naziste și fasciste, deci era o combinație din vechile modele de cercetășie care au produs adepți în
anii 1920 și la începutul anilor 1930 la noi. Am văzut și multe materiale în presă, și multe fotografii interesante, mărturii despre
cât de dezvoltată era cercetășia înainte de a lua Carol al II-lea mai multe modele să le topească în acest proiect, până la urmă
totalitar, de a include tot tineretul țării în această nouă organizație, proiect care va dus până la urmă la îndeplinire de regimul
comunist, care a preluat practic și o parte din ritualuri. De exemplu, în film copiii sunt puși să stea cu mâinile la spate și am
văzut în asta ceva din felul în care arătam eu ca elev în anii ’80, din tipul de disciplină care mi-era solicitat mie ca elev în acei
ani. Asemănarea uniformelor este, iarăși, șocantă, dar acesta este un model mai larg de întrepătrundere a modelelor politice
și culturale, cu mai multe influențe și în modelul pionierilor comuniști de la noi. Evident, și modelul sovietic joacă un rol major.
Dar, dincolo de asta, subiectul și rolul Străjii Țării în socializarea politică a tinerilor care vor fi oameni maturi în anii ’50-’60
este un subiect important și încă puțin cercetat, încă nu avem cărți solide pe această temă, în contrast cu bogăția de material
documentar și fotografic care se găsește în arhive. Cred că e un subiect important căruia trebuie să-i vină rândul, pentru că
multă vreme ne-am concentrat asupra mișcării legionare și asupra regimului Antonescu, dar sunt important de văzut alte
organizații politice cu profil nedemocratic, mă gândesc și la lăncierii din Partidul Democrat Creștin al cuziștilor și de asemenea
la rolul pe care-l joacă și Straja, și celelalte organizații totalitare pe care le creează Carol al II-lea.
A.S.: Dar cât de răspândit era tipul acesta de organizații? Din film, am rămas cu senzația că era o chestiune de excepție, niște
copii norocoși de țărani care apucaseră să fie luați și duși, și în rest tineret urban de condiție mai bună. Cât de reprezentativ era
de fapt acest colectiv, cât de mulți erau membri?
A.C.: Modelul se generalizează după 1938, odată cu instaurarea dictaturii carliste. Filmul este făcut înainte, când asistăm,
cum ar veni, la proiectul-pilot al organizației, dar evaluarea mai multor istorici este că a fost un proiect artificial care nu a avut
aderență socială majoră, deci s-ar putea să fie un contrast între numărul formal de membri și adeziunea reală. Se admite în
general, prin celelalte organizații extremiste, după 1937, când regimul înregistrează și un succes electoral, la fel ca PNC-ul și
organizația legionară, că e o organizație formală, impusă, care n-a avut o aderență de masă reală. Dar, iarăși, aștept cercetări
serioase asupra subiectului, pentru că trebuie luate arhive locale și surse pe care, practic, nu le-a analizat nimeni sistematic,
ca să avem un răspuns definitiv.
A.R.: Ceea ce e surprinzător, sau aparent surprinzător la filmul acesta pentru mulți dintre cei care l-au comentat, este finalul,
pentru că finalul este tot o manifestație de tineri, parcă numită „Ziua tineretului”, în care tineri din această organizație vin la
București și fac tot felul de forme cu corpurile lor pe stadion și fac sport colectiv. Mulți dintre spectatori credeau că aceste
manifestări sunt doar din perioada comunistă. Ceea ce e foarte surprinzător, Adrian, pentru mine cel puțin, și cred că eram și
eu în aceeași situație, este faptul că am foarte mulți prieteni studenți sau cunoștințe din zona cinemaului care mi-au spus că
nu-și aduc aminte să fi văzut imagini filmate din perioada interbelică, ori au văzut foarte puține. Cred că în general foarte mulți
am văzut foarte puține imagini, nu neapărat fotografii, ci filmări unde să apară steaguri naziste, salutul roman, tot felul de
lucruri asociate fie cu fascismul din Germania sau cel din Italia (dar nu din România), fie cu comunismul. Cumva, când au văzut
aceste elemente din filmele din anii ’30, unde îl vezi și pe rege, și pe Mihai, și pe Regina Maria, elemente aparținând clar acelei
perioade în care erau la conducere, devine o iconografie care se asociază cu orice, dar nu cu . Sigur că, pe hârtie, toți știm că a
fost o dictatură, sau că s-a transformat într-o dictatură și că s-a transformat într-un regim autocratic la sfârșitul anilor ’30,
dar atunci când vezi aceste lucruri, capătă o altă concretețe, și asta pentru mulți oameni. Ceea ce, probabil, se explică prin ce
ne spuneai tu, faptul că fenomenul n-a fost suficient studiat.
A.C.: În mod evident, asta ține și de o raportare bovarică pe care am avut-o față de perioada interbelică, pe care obișnuiam s-o
vedem în alți termeni, mai ales sub impactul discursului de reabilitare din anii ’90, dar, uitându-ne la detalii, vedem de fapt
o epocă compozită, unde ai potențiale din toate tipurile de evoluții. E o perioadă a contrastelor, cum evocă și filmul despre
București în titlu ideea de contrast5, dar până la urmă toată epoca e o perioadă a contrastelor și a multor realități paralele.
De-asta, dacă scrii istoria epocii și nu ai echilibru, nu ai un tip de onestitate pentru a lua în considerare tot ce vezi în sursele
istorice, poți să extragi anumite elemente și să pui accentul pe ele și să rămână numai ele ca fiind definitorii pentru epoca
aceasta. Aș repeta ideea pe care am spus-o mai devreme, poate în treacăt, anume că e foarte important că aceste filme
întăresc ideea că imaginarul în care se formează liderii comuniști, care au în jur de 15-25 de ani în perioada anilor ’30, și care
vor conduce România în perioada Dej și ulterior Ceaușescu, sunt influențați de acest tip de imaginar politic, pentru că altfel
nu se explică de ce asemănările sunt atât de șocante. Asta pune în cauză și felul în care noi privim anul 1945 ca pe un moment
adamic, de ruptură radicală de trecutul de dinainte de ’45 și de anumite valori și practici politice. Pe tărâmul naționalismului și
al mitografiei naționale, practic au putut să funcționeze mai multe tipuri de regimuri politice care, în anumite coordonate erau
5
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în conflict major, dar pe alte zone de discurs comunică foarte bine. Și, dacă îl ascultăm pe Sadoveanu și comparăm limbajul din
filmul lui Călinescu cu limbajul de la sfârșitul anilor ’30, avem senzația că este, în aceeași măsură, și discurs legionar, și discurs
antonescian, și comunist. E un tip de frecvență pe care vorbesc mai mulți și care, practic, a creat consens în cultura politică a
României la mijlocul secolului XX.
A.R.: Aș mai întreba ceva legat de Generația de mâine și de regele Mihai I, care era adolescent și apare în film ca protagonist.
Care era, în momentul respectiv, statutul lui? Cât de popular era? Pentru că bănuiesc că era o figură destul de popularizată,
sau populară, iubită. Ce poți să ne spui despre el în perioad asta, sfârșitul anilor 1930?
A.C.: Nu am o specializare pe subiectul acesta, dar, din memorialistică reiese că exista un mit al Casei Regale, multă lume
își aduce aminte cu simpatie și admirație momentele când s-au întâlnit cu Mihai pe parcursul călătoriilor pe care le făcea
pentru Straja Țării sau în cursul ceremoniilor la care era adus de Carol al II-lea și folosit cu mare cinism. Mihai apare, până
spre ’42-’43, ca personaj folosit în diferite fotografii și ritualuri politice, iar din momentul ’43-’44 începe să se miște ca actor
politic autonom. Până atunci, e un om care face parte din pozele altora. Face parte din fotografiile lui Carol al II-lea, apoi din
propaganda de război a lui Antonescu, ulterior și comuniștii încearcă să-l folosească, dar începe deja să ia distanță și rezistă
într-un mod admirabil. Dar, în perioada în care nu avea încă discernământ, în care era minor, practic s-a făcut abuz de imaginea
și inocența lui.
A.R.: Văzând filmul, mi s-a părut că de multe ori nu arată foarte confortabil. De exemplu, atunci când răspunde la acea întrebare
despre istoria românilor pare chiar chinuit și în unele momente e greu de privit, deși în altele pare ceva mai relaxat. Dar mă
gândesc că au și ales dublele unde pare cel mai relaxat, și nici așa nu pare confortabil cu această poziție, în film. Spuneai
mai devreme ceva foarte interesant apropos de felul în care tindem să ne raportăm la anii ’30, din diverse cauze culturale,
ca la o perioadă bucolică, de avânt cultural, deși, așa cum spui și tu, era extrem de plină de contraste. Și, într-un anumit fel,
și București, orașul contrastelor sau Țara Moților cred că se încadrează destul de mult în tipul de imaginar colectiv asociat cu
perioada respectivă. În București... este foarte clar felul în care eludează realitatea prin omisiune, pentru că e foarte clar pentru
noi, care locuim în București, cât de puțin vizitează de fapt Bucureștiul filmul respectiv și cât de central rămâne în a reprezenta
un București modern, plin de clădiri noi, realizate într-o arhitectură modernă. Țara Moților, pe de altă parte, aflată mai degrabă
de partea tradiționalist-națională a lucrurilor, adică prezentând lumea rurală, o lume închisă.
A.S.: O lume închisă, dar foarte civilizată și pre-urbanizată, pre-industrializată, cu preocupări în aceste zone. Călinescu extrage
din sărăcia generalizată un model particular, o excepție cred, la nivel istoric.
A.R.: Și e un colț din România care apare ceva mai puțin ideologizat totuși, adică pare chiar un film de promovare turistică a
unor zone pitorești din România. Te-a surprins selecția locurilor? În general, sunt locurile pitorești cele mai asociate și în ziua
de azi cu perioada respectivă, mânăstirile, zona Prahovei cu castelele, cu petrolul etc.
A.C.: Portul Constanța...
A.S.: Pare și că sunt niște zone strategice, legate într-un fel de război, adică se urmărește și o geografie strategică, nu numai
una turistică în filmul acesta. Nu știu dacă suprainterpretez...
A.R.: Pentru că e coproducție cu Germania, nu?
A.S.: Da, e o coproducție cu Germania din 1936.
A.R.: Toate trei sunt coproducții. Toate aceste trei filme sunt coproduse cu Germania.
A.S.: Coproduse și co-regizate de Paul Călinescu și un cineast german mai titrat și mai experimentat, Kurt Wesse, Călinescu fiind la
momentul respectiv în postura de debutant.
A.R.: Înainte, mai făcuse filme de amator.
A.C.: Atunci s-a creat acest canon al unui parcurs turistic pe care-l frecventăm și astăzi, dar, la fel, tindem să naturalizăm un canon,
tocmai pentru că a fost creat acest canon, acum ni se pare firesc ca acelea să fie locurile alese. Dar selecția aceasta are simbolistica
ei, pentru că reflecta de fapt o lume rurală idealizată, incluzând dimensiunea religioasă, care era parte din componenta identitară
națională, deci selecția nu este lipsită de scop politic. E parte dintr-un discurs identitar naționalist.
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A.R.: Și care seamănă foarte mult cu discursul de mai târziu, foarte mult.
A.S.: Da, există niște filme selecționate de Adina Brădeanu, făcute în anii 1970 pentru străinătate, pentru promovarea turistică
a României, și care sunt tot așa, cu mănăstirile din Bucovina, mențin exact aceste valori pe care le-ați enumerat în acest
context și pare că, turistic, ele rămân înghețate, se conservă cel puțin până în anii ’70.
A.C.: Spre deosebire de ziariști și foto-reporteri evrei, cum ar fi Brunea-Fox6 sau Berman, care surprind în imagine lumea
marginală, lumea proletarilor, lumea mahalalelor, a sărăciei și a marginalilor, lumea exclușilor, aceste filme sunt filme elitare,
ale unei elite politice, dar și a unei selecții sociale care să arate eternitate, purism - acestea sunt cuvinte pe care le folosește
chiar Călinescu în filmele lui, cuvinte care se repetă. Ideea de puritate, de selecție morală, de străvechi, de lume continuă, ideea
continuității, dacismul - care apare în filmele lui ca idee.
A.S: și A.R.: În Țara Moților.
A.C.: Care, vizual, e un film foarte interesant, dar împachetat într-un limbaj naționalist dezolant.
A.S.: Dar asta este o calitate de regizor a lui Paul Călinescu, crearea unui punct de vedere foarte subtil, faptul că imaginile
se succed fără să aibă de fapt nevoie de un voice-over și de o explicație, ele sunt montate într-un anume fel, ca să fie clare
și să transmită niște idei de unele singure, nu au nevoie de cârje, semnificația lor nu se sprijină pe funcția asta ideologică a
comentariului. Din cauza asta, cred că senzația pe care o ai, chiar și cu voice-over-ul respectiv, este într-adevăr una de coerență
și de limpezime, de lucruri care așa stau, așa sunt, așa decurg.
A.R.: Sunt și mai convingătoare așa.
A.C.: Ceea ce, la creatorii de filme de propagandă, nu e întotdeauna foarte clar este că mesajele de tipul acesta pleacă de la o
anumită prezumție, care în teoria comunicării se numește „teoria glonțului magic”, adică se prezumă că dacă creezi un tip de
proiecție și de mesaj, acela ajunge nemodificat la receptor. Sunt sigur că un film ca 10 mai, care proiectează imaginea excelenței
și performanței regimului carlist, se întoarce foarte rău împotriva lui Carol al II-lea în vara anului 1940. Pentru că filmul zice:
„Avem o armată hotărâtă, avem o armată dotată după ultimele standarde, avem o elită politică și militară pregătită să facă
față și determinată să reziste la orice agresiune”, or, în vara anului 1940, armata română, fiind obligată să părăsească Basarabia
și nordul Bucovinei fără să tragă vreun foc, într-un haos de nedescris, într-o retragere realmente haotică și rușinoasă, care a
creat o mare deziluzie. În momentul în care proiectezi imaginea unei armate bine dotate și hotărâte și ai realitatea unei armate
care se retrage în debandadă și fără să poată folosi armamentul în care toată lumea a investit, apar întrebări, pentru că ne-au
rămas rapoarte din timpul retragerii din 1940 și mulți ofițeri și militari se întreabă: unde sunt banii care s-au investit în armată,
unde sunt toate lucrurile cu care ne-am lăudat înainte, cum de s-a întâmplat această rușine? Aș spune că, și în cazul regimului
comunist, tipul acesta de retorică poate să acționeze împotriva regimului, pentru că lumea operează cu comparația între ceea
ce vede în imagine și ceea ce vede în viața reală și în momentul în care contrastul este major, acesta devine o sursă importantă
pentru revolta politică.
A.S.: Și fiindcă am ajuns acum în anul 1940, poate vorbim puțin și despre filmul cu uzinele Malaxa, care e făcut tot în anul
respectiv și care, tot așa, e interesant din mai multe motive, inclusiv prin faptul că face propagandă unui armament și unei
forțe militare românești foarte bine puse la punct.
A.C. Adevărul e că, uitându-ne la film, surprinderea rămâne mare până și pentru noi, astăzi, în privința gradului de dezvoltare
a fabricilor din rețeaua Malaxa, a tehnologiei folosite, a dotărilor și, practic, a impactului social major al acestora. Ele erau,
evident, alături de alte câteva fabrici din România, o excepție în acea vreme și, din această cauză, filmul transmite un mesaj
eronat; în condițiile în care mai mult de 80% din populația României era populație rurală și în condițiile în care sărăcia făcea
ravagii în acea epocă, proiectarea acestei excelențe poate să ne inducă în eroare. Pe de altă parte, ne și surprinde felul cum
câteva zone de funcționare din societatea românească performau, gradul de performanță din industrie de la noi. Evident că
filmul e un elogiu al capitalismului și al modelului fordist în care fiecare e la locul lui și funcționează ca o părticică dintr-un
mare sistem, asta e senzația pe care o creează și filmul acesta, și cel despre industria sticlei. Și există și această componentă
militaristă de care ați spus, dar care, la fel, e în contrast major cu dotarea reală a armatei române; e un consens și există
nenumărate rapoarte militare ale germanilor care se plâng de dotările precare ale partenerilor români, de faptul că armata nu
are armament greu, nu are aviație ș.a.m.d. Deci, vedem linia de tancuri dezvoltate la Malaxa, dar la ce nevoi a ridicat Al Doilea
Război Mondial ștacheta, evident că ceea ce se producea în România era cu totul insuficient.
6
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A.R.: Apropos de Al Doilea Război Mondial, unul dintre filmele cuprinse în program surprinde realitatea de pe front, văzută de
o seamă de operatori care făceau parte din respectiva brigadă sau pluton, nu? E vorba despre Pagini din Războiul nostru sfânt;
sigur, în această perioadă de război există o serie de filme comandate de stat, în general filme de montaj cu imagini surprinse
de acești operatori pe front, și chiar Cantacuzino a coordonat montajul unui astfel de film, numit Războiul nostru sfânt, pe
care chiar tu l-ai prezentat, împreună cu Radu Jude, unor studenți, în cadrul unui proiect. Tu ai văzut destul de multe filmări și
imagini din război și poate chiar în legătură cu această perioadă a luptelor din Caucaz, din zona Crimeei, cum ți s-a părut filmul
ca reprezentare în raport cu ceea ce se întâmpla de fapt în acea perioadă? În ce fel mistifică, dacă mistifică, există elemente
care ți s-au părut totuși surprinzătoare? Am avut o mică discuție înainte de această întâlnire, apropos de faptul că pe site
cităm dintr-o carte a unui istoric, Viorel Domenico, care susține, în cartea sa, „Istoria secretă a filmului românesc”, că acesta ar
fi cumva reprezentativ pentru relația politică din acel moment a României cu Germania și pentru faptul că ar fi mult mai puțin
prezentă armata germană în discursul acestui film, comparativ cu filme anterioare. Din mai multe puncte de vedere, cum ți s-a
părut ca reprezentare a realității din teren?
A.C.: Așa, ca documentar de război, este, probabil, cel mai autentic din toată seria, pentru că la aceste bătălii din Crimeea și
din Caucaz participă unități de elită ale armatei române, care au fost ajutate masiv cu dotări de către armata germană. Față de
vara și toamna anului 1941, când România are dificultăți majore pe front și e nevoie de fiecare dată de intervenția germanilor
pentru a-i ajuta și pentru a împinge frontul mai departe, în cursul anului 1942, germanii aleg să meargă mai departe cu câteva
unități care funcționează mai bine din armata română. Este vorba de unitățile de vânători de munte și cele de cavalerie, care
apar și în filmul lui Călinescu, întrucât e un război rapid, unde e nevoie ori de mecanizate, ori de cavalerie pentru a parcurge
distanțe mari într-un timp scurt, iar acestea erau singurele unități care făceau față cât de cât la acest efort de război, în
faza în care germanii și aliații lor erau încă în ofensivă. Ofensiva se blochează spre sfârșitul anului 1942 și în 1943 și urmează
dezastrul de la Stalingrad, din care e parte și armata română. De altfel, spărtura majoră în contraofensiva sovietică s-a produs
în zona de front românesc. Călinescu pomenește de Stalingrad și, deși încă nu intervenise dezastrul, el nu pomenește de
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dificultăți, pentru că e un film de propagandă. Pe scurt, e un film mai autentic față de alte filmări din anul 1941, când, în multe
situații, românii ajung în orașe după ce germanii au dat atacul principal. Dar, pe de altă parte, dacă Domenico a făcut o analiză
cantitativă, probabil așa o fi, pentru că sunt mai puține mențiuni ale rolului germanilor deși, altfel, sunt destule mențiuni ale
contribuției germanilor la efortul de război al românilor în acest film. Totodată, trebuie ținut cont și de faptul că aceste unități
de elită n-ar fi funcționat nicio clipă fără sprijinul masiv al germanilor. Evident că Antonescu, fiind criticat de atâtea ori pe
parcursul campaniei de către germani pentru slaba performanță a armatei române, încerca să construiască această proiecție
a performanței și eroismului românilor dar, din arhivele militare de la Pitești, vedem că inclusiv Antonescu era dezamăgit
în multe situații și știa foarte clar cât putem și cât nu putem. Dar, evident filmul caută să proiecteze eroismul armatei care,
evident, înregistrează și episoade dramatice, la fel, e o istorie despre care știm puțin, puțini au scris despre aceste campanii
militare, doar istorici militari naționaliști. Și aș vrea să semnalez acest subiect, noi nu avem o istorie militară serioasă, după
standarde occidentale, și care să fie și interesantă, a campaniei din Est, adică scrisă de istorici profesioniști care știu să facă o
analiză echilibrată a documentației istorice. Avem doar admiratori de-ai lui Antonescu și persoane care trec în plan secund
lipsa de performanță a armatei române și, de asemenea, participarea la crime în masă. E interesant că filmul lui Călinescu nu
mai face referire la evrei, caracterul antisemit, în comparație cu filme de propagandă din 1941, dispare în 1942, când e făcut
acest film, și rămâne doar componenta patriotică și eroizantă și anticomunistă, evident. Deci, e un film mai interesant decât
alte filme de propagandă din epocă, iar calitatea filmărilor, unele de-a dreptul curajoase, fac ca produsul acesta să fie mai ușor
de digerat decât altele din epocă.
A.R.: Ultimul film rămas, care e important de discutat, este exact filmul anti-antonescian, România pe drumul democrației
populare, unul din primele filme de propagandă comunistă.
A.S.: Și care e un film care până la urmă nu a fost distribuit din cauză că se termină cu vizita lui Tito din 1948, exact înainte ca
relațiile să se deterioreze. Ulterior, când s-au reluat relațiile cu Yugoslavia, problema filmului devenise prezența Anei Pauker, a
lui Teohari Georgescu și a lui Vasile Luca, și astfel a rămas într-un con de umbră. E un film de propagandă ghinionist.
A.C.: Da, e un film care debutează cultul personalității lui Dej, dar reflectă pe de altă parte și conducerea colectivă a Partidului
Muncitoresc Român, sunt prezentate și alte figuri, inclusiv Ana Pauker, prima femeie ministru de externe din lume. Pe de altă
parte, pare un clasic al genului, pare exact filmul care a creat școală ulterior, ce s-a creat în anii 1950 seamănă șocant de mult
cu acest film. Faptul că nu a circulat nu înseamnă că nu a influențat producția de film.
A.R.: În afară de această constatare - care cred că e destul de surprinzătoare poate pentru multă lume, ce preia din vechile lui
filme, înlocuind doar mesajul ideologic, a fost ceva în film care totuși te-a surprins sau ți se pare că intră cu totul în canonul
comunist în care să zicem că-l includem?
A.C.: Avem aceeași alternanță între scenele cu elita politică și ilustrări, decupaje din viața socială productivă, metodă folosită
și pentru filmele din anii ’30, dar e interesant că există mențiuni despre foametea din ’46. Nu avem multe imagini din perioada
foametei, tocmai din cauza cenzurii. Aici, foametea este menționată pentru a pomeni performanța comunistă și ajutorul
sovietic, dar oricum e o raritate în discursul despre performanța comunistă ulterioară, care se concentrează doar asupra
aspectelor pozitive. De exemplu, în film apare vizita lui Ehrenburg7, și acesta este un lucru care se va schimba ulterior, pentru
că Ehrenburg, la momentul în care a ajuns în București, era deja în dizgrație. Povestește rabinul Shafran că s-a întâlnit cu el și,
deși lumea evreiască îl aștepta cu mare speranță, el intrase deja în dizgrația lui Stalin și, la toate întâlnirile participa și un trimis
al poliției politice, ceea ce-l făcea să cenzureze tot ce spunea, iar întâlnirile cu el au fost de fapt de-a dreptul neinteresante.
Deci, din cauza schimbărilor dramatice din ortodoxia comunistă a vremii, filmul acesta n-a mai putut fi arătat, intervenind
totodată, cum spuneați și voi, devierea de dreapta din 1952. Sunt mai multe elemente de context internațional și asta arată
cât de greu e să faci film oficial, pentru că ortodoxia se schimbă mai repede decât orice și în perioada aceasta, ’45-’59, lucrurile
se schimbă de câteva ori în funcție de devierea de stânga, de dreapta, de diferite valuri de epurări, de schimbările din contextul
internațional, așa că era un coșmar să încerci să ții linia dreaptă în perioada respectivă. Se schimbă și panteonul, alte personaje
sunt menționate în șirul de zei ai regimului, e un subiect care a fost bine documentat de mai mulți istorici care s-au ocupat fie
de scriitori, fie de lumea artelor, de panteonul politic ș.a.m.d.
A.R.: Te-aș întreba, la sfârșit, despre o ultimă chestiune: dacă ar fi să faci o selecție pentru niște oameni care acum încep să
sondeze mai serios perioada 1934-1948, în care se plasează filmele lui Călinescu din program, dac-ar fi să recomanzi câteva
câteva cărți, nu doar cărți istorice, pot să fie și cărți de poezie, ficțiune, care să-i ajute să pătrundă mai bine în perioada aceasta
din istoria României, ce le-ai recomanda? Sau ce ne-ai recomanda?
7
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A.C.: Din cauză că deja de vreo zece ani nu mai predau și am numai gândire de cercetător, aș încuraja lumea să înceapă să
meargă la arhive din nou. Evident, există scrise foarte multe cărți bune despre Carol al II-lea, despre perioada legionară, despre
perioada Antonescu, despre perioada comunistă nu mai spun, fiecare din aceste perioade are 10, 20, 50 de cărți bune, dar
pentru că trăim și într-o perioadă a neîncrederii în forme de cunoaștere, e important ca oamenii să se convingă cu ochii lor. Și
dacă acest recurs la surse oferă ceva șanse de verificare și profunzime, aș încuraja oamenii, inclusiv cei care nu fac asta într-un
mod profesional, să meargă în arhive, să pună mâna pe materialul de bază, pentru că și istoriografia de la noi are mai multe
straturi ideologice și acesta este unul dintre motivele pentru care lumea privește cu neîncredere inclusiv scrisul istoric. Dacă
neîncrederea aceasta merge atât de departe, poate e bine ca oamenii să se ducă la surse primare și să vadă cu ochii lor lucrurile
astea și să le verifice, punând mai multe informații cap la cap. Pentru că, până la urmă, și accesul la filmele lui Paul Călinescu
este o incursiune într-o lume brută a unui mesaj eminamente propagandistic, dar oamenii, văzând mai multe și comparând
ceea ce văd cu ceea ce știu din cărți de istorie, din alte materiale, își pot face o imag mai solidă. De aceea, această combinație de
cărți citite și lucruri brute din epocă este, cred, mai importantă pentru felul în care noi ne constituim astăzi niște reprezentări
ale trecutului.

JEAN MIHAIL
Filme în cineclub:
Un pelerinaj la Maglavit (1935)
C.F.R. - o simfonie a muncii (1938)
De vorbă cu frații mei plugari (1946)
Rapsodie rustică (1946)
Orașul nu doarme niciodată (1949)
Biografie:
Absolvent al Conservatorului de Artă Dramatică din București la clasa lui Constantin Nottara, Jean Mihail (născut Jean
Mihailovici) devine în 1919 membru al companiei teatrale Excelsior, unde este coleg cu actori importanți ai generației sale,
ca Elvira Popescu, Maria Filotti, Ion Manolescu sau Aura Buzescu. După incendiul care distruge sala Teatrului „Modern”
în care activa compania, la vârsta de 24 de ani el pleacă la Viena, unde se specializează ca asistent de regie pe platourile
studioului Vita-Film, pe lângă experimentații Max Neufeld și Eduard Seckler. În 1923 se reîntoarce în România ca asistent
al lui Alfred Halm în coproducția româno-germană „Țigăncușa de la iatac», film în care debutează ca actor și viitorul
regizor Jean Georgescu.
În anul următor regizează primul său film de ficțiune, „Păcat”, care inaugurează tradiția ecranizărilor după Caragiale,
un film produs fără buget, la inițiativa operatorului Vasile Gociu, dar care se bucură de succes și de încurajări din partea
publicului și a presei. În decursul anilor ‘20 mai realizează câteva filme de ficțiune în aceleași condiții de producție dificile
(„Manasse”, „Căsătoria”, „Lia”), iar în 1928 realizează la Viena, filmul „Povara” și devine membru al Federației Filmului
din Viena. Primul său film documentar, „Viața unui oraș”/„Viața începe mâine» (film care, din păcate, nu s-a păstrat), are
premiera în 1930. Pe tot parcursul anilor ‘30 Mihail continuă să propună și să susțină diverse proiecte cinematografice,
perseverând în ciuda nenumăratelor obstacole tehnice și financiare.
În 1933 regizează în studioul Hunnia de la Budapesta versiunea în limba română a filmelor „Trenul fantomă» și „Prima
dragoste (Marie)», urmate de o serie de filme documentare cu sunet sincron, filmate în România și produse de Indro
Film Sonor, printre care se numără și „Un pelerinaj la Maglavit» sau „Coroiu”, din 1935. În 1938 realizează pentru CFR un
documentar monografic, „C.F.R. - o simfonie a muncii», a cărei post-producție trenează și este oprită odată cu ascensiunea
legionară. Supus persecuțiilor rasiale în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, revine în activitate în 1945 cu un
discurs angajat pe linia noii ideologii dominante. Începând din 1945 realizează, în colaborare cu scriitori ca Geo Bogza sau
Dan Deșliu mai multe documentare de agitație, printre care „Țara la datorie», „De vorbă cu frații mei plugari», „Poporul
român în lupta pentru democrație» sau „Rapsodie Rustică”, care are premiera la festivalul de la Cannes și obține locul II
la concursul pentru premiul Comitetului Internațional pentru difuzarea artei, literaturii și cinematografului (CIDALC).
Între 1950 și 1952 este șef de lucrări la catedra de regie (Meșteșugul regizorului) a Institutului de Artă Cinematografică
din București. În anii ‘50 mai regizează două filme de ficțiune de lung metraj, „Brigada lui Ionuț» și „Râpa dracului».
Memoriile sale, „Filmul românesc de altădată”, apărute postum în 1967, constituie o primă schelă importantă pentru o
istorie a filmului românesc.
p——
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Filmografie documentar:
Viața unui oraș/Viața începe mâine (1929)
Adevărul - ediție specială (1932)
Împrumutul (1934)
Jocuri din Suceag (1934)
România (1934)
Coroiu (1935)
Un pelerinaj la Maglavit (1935)
Un voiaj reușit (1936)
C.F.R. - o simfonie a muncii (1938)
Cintecul brazdei/ Frontul plugarilor (1945)
ARLUS - un an de activitate (1945)
Poema română - Enescu (1945)
Reforma agrară din 23 martie 1945 (1945)
Țara la datorie (1945)
Copiii nostri (1946)
De vorba cu frații mei plugari (1946)
În permisie (1946)
La clacă (1946)
Rapsodie rustică (1946)
Vrăjitoarea din Mărăcini (1946)
Aspecte de la serbările centenarului anului revoluționar 1848 (1948)
Anul 1848 realizat după stampele vremii (1948)
Cu fruntea în soare /APACA (1948)
Al doilea congres al CGM (1948)
Alegerile din 28 martie 1948 pentru M.A.N. a R.P.R. (1948)
Naționalizarea (1948)
Poporul român în lupta pentru democrație (1948)
R.P.R. in preajma alegerilor (1948)
Cupa tineretului muncitor (1949)
Orașul nu doarme niciodată (1949)
Aniversarea lui Pușkin (1950)
Text curatorial:
Programul dedicat documentarelor realizate de Jean Mihail în perioada 1935 – 1949 reflectă câteva preocupări predilecte
ale acestuia. În primul rând, trei dintre ele, „CFR – o simfonie a muncii” (1938), „Rapsodia rustică” (1946) și „Orașul
nu doarme niciodată” (1949) sunt structurate după principiile moderniste ale simfoniilor orașelor, model extrem de
atrăgător pentru cineaștii cu valențe avangardiste ai perioadei. Printre exemplele faimoase de astfel de filme se numără
două dintre cele mai apreciate experimente ale anilor ’20, „Berlin, simfonia unui oraș” (1927, regia Walter Ruttmann) și
„Omul cu aparatul de filmat” (1929, regia Dziga Vertov), dar, desigur, zeci și sute de alte filme din întreaga lume au urmat
acest model de succes, unul dintre cele mai răspândite din epocă. Jean Mihail pare cel mai preocupat dintre cineaștii
din România să folosească elemente vizuale specifice genului, care îi permit să se concentreze asupra stilizării cât mai
particulare a documentarelor, în detrimentul unor construcții narative complexe. Remarcăm astfel recurența unor
mizanscene fluide, dinamice, evitarea comentariilor explicative și chiar o relativă lipsă a ideologizării, comparativ cu
alte filme non-ficționale realizate în aceeași perioadă de alți cineaști naționali. Și observăm cu interes evoluția stilului
acestuia, de la prima simfonie, rămasă neterminată, la ultima, un apogeu al carierei lui pe terenul stilistic al genului.
Preocupările avangardiste ale cineastului sunt foarte vizibile și în „De vorbă cu frații mei plugari” (1946) care ar fi avut
toate datele să se încadreze perfect în tiparele propagandiste ale epocii. Doar că ideile lui Mihail sunt cât se poate de
extravagante, îmbinând elemente ce aparțin ficțiunii cu unele specifice sau chiar extrase din buletine de știri, rezultatul
fiind de un modernism deconcertant, amintind din multe puncte de vedere de structurile ulterioare ale cinemaului
angajat post 1968, din lumea occidentală. La fel de bizar, dar în alte moduri, e și „Un pelerinaj la Maglavit” (1936), care ar
fi trebuit să aibă modestul rol de a capta audio-vizual pe unul din starurile vremii, ciobanul vizionar Petrache Lupu. Doar
că realizatorul se conformează doar parțial intenției originale, rămânând minute bune, în timpul discursurilor acestuia,
pe detalii contextuale cu mai puțină importanță și de mai mică atractivitate pentru publicul contemporan lui, dar extrem
de fascinante și de ofertante azi.
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Programul revelează un cineast în multe privințe excentric, preocupat de șlefuirea unei maniere proprii de tratare a
comenzilor ideologice pe care le primea de la instituțiile finanțatoare. Jean Mihail era un stilist.
Jean Mihail și filmul documentar în perioada 1935-1949
Ana Szel și Andrei Rus, coordonatorii cineclubului One World Romania, vorbesc despre filmele lui Jean Mihail din programul
dedicat acestuia împreună cu istoricul și criticul de film Gabriela Filippi și istoricul Mihai Burcea.
Andrei Rus: O să încercăm să trecem prin cele cinci filme, să le discutăm atât din punct de vedere stilistic, cât și din prisma
felului în care reflectă cei paisprezece ani, ca interval în care au fost realizate. Dintre invitați, o să încep prin a o prezenta
pe Gabriela Filippi, colega noastră de la UNATC, unde ține mai multe cursuri de cinema românesc, dar în ultimii ani a
lucrat mult la o teză de doctorat pe care sperăm c-o s-o și publice cât de curând, chiar despre anii 1950, o perioadă în
care Jean Mihail încă activa. De altfel, Gabriela îl stimează cel puțin pe Jean Mihail și o să vorbim și despre asta, pentru că,
precum Paul Călinescu, despre care am vorbit în dialogul precedent, și Jean Mihail a însemnat mult pentru începuturile
cinematografului în perioada interbelică și apoi și-a continuat cariera și în perioada comunistă, ca o figură de primă
importanță în toate regimurile. Probabil, la un moment dat o să discutăm și în paralel despre ei doi.
Mihai Burcea, istoric - am citit o carte coordonată de tine împreună cu Ștefan Bosomitu, chiar despre perioada regimului
Gheorghe Gheorghiu-Dej, din 1948 până în 1963. Parțial, surprinde și o perioadă în care două dintre filmele lui Mihail
sunt realizate, dar preocupările tale sunt ample, o să vorbim cu tine și despre filmele C.F.R și filmul despre Maglavit și
anumite fenomene din perioada de dinainte de regimul Dej. O să încep cu o întrebare mai puțin aplicată: cum vi s-au
părut filmele lui Jean Mihail? Este, dintr-un anumit punct de vedere, ceva care v-a surprins la ele? Stilistic vorbind, sau
poate ca reflecție a istoriei, poate în privința unor anumite elemente inedite.
Gabriela Filippi: Îmi plac, în principal, filmele făcute după modelul simfoniilor orașului. Acest film neterminat, C.F.R. - o
simfonie a muncii și Orașul nu doarme niciodată și cred că îmi plac pentru anumite caracteristici aproape abstracte, felul
în care filmează munca, travlingurile pe care le face printre muncitori, cred că are o atenție foarte mare pentru latura
vizuală. Cred că acestea sunt principalele motive și sigur, mă interesează, acestea ca și celelalte, și pentru a înțelege mai
multe despre societatea respectivă, să văd cum arată, să văd foarte multe elemente ale timpului respectiv, inclusiv din
punct de vedere politic-istoric.
A.R.: Te referi la C.F.R. - o simfonie a muncii, la Rapsodia rustică și Orașul nu doarme niciodată, ca simfonii ale muncii, nu?
G.F.: Mie, Rapsodia rustică nu mi se pare neapărat realizat pe acest model al simfoniilor orașelor, și nu doar pentru că nu e
o simfonie a orașului, cum sunt Manhatta (Paul Strand, Charles Sheeler, 1921) sau Berlin: Simfonia unui mare oraș (Walter
Ruttmann, 1927), ori Omul cu aparatul de filmat (Dziga Vertov, 1929). Dar îl văd mai aproape de ceea ce se întâmpla la
vremea respectivă cu, inițial, filmele Școlii Sociologice de la București, care au constituit un argument important pentru
înființarea unei structuri de stat a cinematografiei: prima structură de stat a avut legătură cu turismul, de fapt, s-a aflat
chiar în subordinea Ministerului Turismului, pentru că filmului i-a fost găsită această valență ca principal atribut, un
exercițiu pentru promovarea imaginii Țării. Exista, prin urmare, această tradiție puternică de a filma obiceiuri, lumea
satului și din acest punct de vedere, eu asociez Rapsodia rustică mai degrabă cu documentarul despre lumea satului, cu
toate că pot să înțeleg că există, în felul în care este construit ritmic, asemănări care vă fac să-l apropiați de simfoniile
orașelor.
Ana Szel: Nu numai ritmic, dar mai sunt și alte elemente care se repetă și care țin într-adevăr de un tip de observație
antropologică, legată de obiceiuri, de activități cotidiene, adică este un univers, sigur, foarte înfrumusețat, cu toți țăranii
purtând costume populare, dar îți arată un tur de orizont asupra satului, așa cum și o simfonie a orașului încearcă, în
principiu, același tip de demers.
A.R.: Sigur, cu diferența - pe care nici C.F.R. - o simfonie a muncii n-o respectă, întrucât de foarte multe ori simfoniile
orașelor aveau tendința să surprindă o zi din viața unui oraș, ca pattern. Dar cred că structura asta de simfonie, despre
care o să vorbim puțin, pentru că e foarte importantă pentru perioada interbelică, ca structură modernistă, în filmele
aflate în general la granița dintre tradiția pe care o numim filmul documentar și tradiția avangardelor. Sunt multe filme,
de la Omul cu aparatul de filmat la Berlin: Simfonia unui mare oraș, care sunt clar între cele două tradiții, pot fi considerate
și filme de avangardă, și documentare, dar există chiar în epoca aceasta multe variațiuni pe această structură, de care
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cred că, totuși, cineaștii cu mai multe afinități pentru modernism erau atrași. Desigur, vedem și multe documentare, cărți
poștale care doar imită anumite elemente ale structurii. Eu cred că am văzut câteva zeci de filme din perioada mută care
pot fi încadrate aici și pare una din cele mai la modă suprateme.
A.S.: Ar fi interesant de făcut o comparație cu Țara Moților, pentru că într-un fel ele două reprezintă exact acest punct de
vedere destinat propagandei externe și în tradiția Oficiului Național de Turism, care este într-adevăr prima instituție în
subordinea căreia se dezvoltă filmul de stat în România. Mă gândeam la legătura cu muzica: diferența dintre felul în care
muzica unește elementele într-o dramaturgie aproape ficțională la Jean Mihail, față de Țara Moților. La Paul Călinescu,
imaginile puteau foarte bine să fie pe altă muzică; e foarte frumoasă muzica lui Paul Constantinescu, dar mergea și fără
imagini și chiar și filmul mergea fără muzică, deși împreună se împletesc bine. La Jean Mihail pare că dramaturgia internă
a cadrelor și legătura dintre scene sunt construite pe principii muzicale.
G.F.: Sigur, cred că e și așa, dar poate e și felul cum definim, mai larg sau mai îngust, această simfonie, pentru că poate să
conțină multe, dar cred că, cel puțin din exemplele de care a zis și Andrei, tendința aceasta modernistă asocia orașul cu
viața mecanizată. Adică erau conținute ritmul tehnic sau cel mecanic, și cumva de asta, când mă gândesc, mă gândesc
mai degrabă la filmele acestea în care alte dispozitive decât omul, mecanice, sunt în centru.
A.R.: E perfect respectabil și admirabil ce zici, dar o să revenim când o să discutăm punctual despre filme.
Mihai, a fost ceva care te-a atras în mod deosebit sau surprins în filme?
Mihai Burcea: Da, Orașul nu doarme niciodată m-a trimis la Buletin de București (Virgil Calotescu, 1983) și mai era un alt
film artistic din 1987 care, tot așa, avea ca temă centrală Bucureștiul, cum te plimbă prin realizările regimului în fază
incipientă, la sfârșitul anilor 1940. Iar în privința documentarului cu C.F.R.-ul, mi se pare că aduce niște elemente de
noutate fantastice, faptul că aparatul de luat vederi intră în sistemul, în vintrele drumului de fier, în cea mai puternică
regie autonomă a statului la acea vreme, pentur că C.F.R.-ul era a doua armată a țării, și-ți arată imagini din acest
microunivers fantastic, asta mi-a atras în primul rând atenția. Și clădirile care apar în acest film, de pildă apare Policlinica
C.F.R.-ului, pe care o putem vedea și astăzi, apare clădirea Administrației C.F.R., pe care o putem vedea și astăzi pe Calea
Griviței, cea care apare în tabloul lui Miklos, adică sunt foarte multe elemente pe care le putem vede și în zilele noastre
în acel documentar, mi s-a părut ca un arc peste timp.
A.R.: Ne propusesem să începem de la ceva puțin mai general, dar mai aplicat decât prima întrebare, și anume de la
o analiză succintă, să ne punem problema în ce fel de context a trăit, a activat, și-a făcut filmele Jean Mihail. Sigur că
aici intră foarte multe aspecte ale contextului, dar, în principal, având în vedere faptul că sunt filme finanțate prin bani
publici, filme care automat, nefiind independente, reflectă, cel puțin la un prim nivel viziunea oficială de la un anumit
moment a guvernelor aflate atunci la putere și asta transformă experiența vizionării unor filme ca acestea și într-o
oglindă a unor caracteristici ale regimului de la un moment sau altul, deci propun să discutăm despre schimbările
majore din perioada asta. Și, mai ales, despre o perioadă poate mai puțin cunoscută pentru multă lume, cea de după
1945, până la retragerea regelui la 1 ianuarie 1948, care e o perioadă pe care două dintre filmele lui Mihail o reflectă, așa
cum și Paul Călinescu reflecta perioada asta într-un film din selecția trecută. Dar, sigur, un al doilea aspect interesant
ar fi să vedem și în contextul cinematografiei românești din epocă cum se încadrează, ce fel de rol joacă instituțiile care
finanțează și promovează filmele documentare, ce fel de rol joacă într-o epocă sau alta. De pildă, cazul filmului despre
C.F.R. e un caz interesant, pentru că e neterminat, deși e finanțat de o structură de stat, ceea ce ridică niște întrebări
A.S.: E comandat de C.F.R.
A.R.: Comandat de C.F.R., da.
G.F.: Și nu știți motivele pentru care nu a fost finalizat?
A.R.: Eu am recitit de curând cartea autobiografică a lui Jean Mihail, care de altfel e foarte interesantă și poate vom vorbi
și despre ea. Iar acolo, el menționează destul de succint episodul legat de C.F.R., spunând destul de vag că a durat mai
mulți ani filmarea, 35-36 de ani, și că o parte din imagini au fost filmate de el, o parte le-au filmat niște operatori și el
le-a folosit, au fost folosite sub coordonarea lui. Și, din cauza schimbării de regim din 1938, s-a renunțat la finalizarea
proiectului, deși încă mai erau de filmat niște lucruri. Există o variantă păstrată la ANF, care, iată, s-a păstrat până
astăzi. Cartea e publicată în anii 1960, iar varianta filmului de la arhive bănuiesc că e aceeași, niște scene montate și
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scene brute, material brut nemontat.
Ana citește din cartea lui Bujor T. Râpeanu, „Filmat în România - filmul documentar 1897-1947”
A.S.: „Filmări începute probabil în 1937, deci prezentat la cenzură în 1938. Filmul se pare că nu se afla totuși într-o versiune
definitivă, în aprilie 1940 se preconiza terminarea și prezentarea filmului documentar C.F.R…. în cadrul serbărilor
restaurației, care urmau să aibă loc în iunie. În iunie, presa menționează din nou filmul în lucru, iar corespondența internă
dintre Ministerul Propagandei Naționale și Direcția Generală a C.F.R. estimează terminarea filmărilor la 29-30 iunie.
Evenimentele politice survenite la sfârșitul anului 1940, căderea lui Carol al II-lea și instalarea regimului legionar sunt
cele care blochează filmul și terminarea acestuia.”
A.R.: Jean Mihail menționează mult mai vag de ce s-au oprit, dar e tot ceva legat de regimul politic, în memoriile lui.
Haideți să vorbim despre care ar fi, în linii mari, momentele importante ale schimbărilor de putere în perioada aceasta,
Mihai. Și mai ales cele care se reflectă mai pregnant în filmele lui Jean Mihail din acest program.
M.B.: În filmul despre C.F.R. apar câteva cadre cu directorul general al C.F.R. de la acea vreme, colaboratorul serviciului
psiho-tehnic, dacă îmi amintesc bine, se deschid ușile și se vede un tablou, tronează un portret al inspectorului general,
Ion Macovei, cel care a fost director al C.F.R.-ului între 1934-1940 și apoi ministru al lucrărilor publice în guvernul Giurtu.
Apoi, referitor la documentarul din 1946, De vorbă cu frații mei, plugarii - știu că pare oarecum naivă toată expunerea
naratorului, dar să ne gândim puțin: în acei ani, cei care au fost propus pe liste plugari au fost cei din grupul partidelor
democratice, alianța controlată de comuniști. Primul plugar, primul țăran care a ajuns în Parlamentul României este
Florea Oală, un plugar din Teleorman, mi se pare, care ajunge primul deputat în Adunarea deputaților, Parlamentul care
a funcționat în perioada 1946-1948. Apoi, Frontul Plugarilor - într-adevăr, guvernul de largă concentrare democratică
s-a concentrat exact în jurul acestei formațiuni politice, care era un fel de tovarăș de drum al comuniștilor, pentru că nu
aveau putere și legitimitate în marile mase ale țăranilor, și atunci au marșat pe această formulă a Frontului Plugarilor.
El acolo vorbește despre pământ, elementul central este pământul, care a fost principala revendicare la 1907, trece apoi
prin Primul Război Mondial și prin reforma agrară din 1921, care într-adevăr, așa cum spune, a fost o reformă agrară cu
jumătate de măsură, nu s-au respectat toate prevederile și toate promisiunile pe care regele și guvernul Brătianu le
făcuseră în timpul războiului, acelea de a da în întregime pământ țăranilor. Apoi el menționează că guvernul Brătianu
a dat pământ țăranilor, pentru că a făcut reforma agrară în timpul războiului, deci în martie 1945, la câteva săptămâni
după ce au venit la putere, după ce s-a instalat guvernul Petru Groza la putere, dar, privind retrospectiv, acum știm
cum a făcut această reformă agrară, s-au expropriat pământurile mai mari de 50 ha, dar fără să se acorde despăgubiri
și pământurile se acordau țăranilor săraci, dar cu plata în rate. Deci, din nou, pământurile erau luate gratuit și vândute
țăranilor. Ulterior, în 1949, știm ce s-a întâmplat, a venit colectivizarea și tot ceea ce se dăduse în 1945 - asta treptat,
nu dintr-o dată - a fost luat în 1949 odată cu hotărârea Comitetului Central de demarare a procesului de colectivizare a
agriculturii forțate.
A.R.: Ceea ce crezi că se reflectă în faptul că în 1949 face Orașul nu doarme niciodată, după două filme despre plugari?
A.S.: Filmul despre plugari face parte dintr-o serie de trei filme, dintre care celelalte două nu s-au păstrat, unul se
numește La clacă și celălalt În permisie, și erau făcute în aceeași manieră, cu actori, fiind adresate unul femeilor și celălalt
soldaților. Aveau un receptor clar căruia i se adresau, fiind comandate pentru campania electorală a Frontului Plugarilor.
M.B.: Da, și blocul partidelor democrate totuși a propus o listă de femei, cu acest prilej au ajuns în Parlamentul României
primele femei, Ana Pauker, Constanța Crăciun și alte câteva. Deci acestea ar fi elementele de noutate, plugari și femei,
pe teme progresiste.
A.R.: Asta în alegerile pe care le promovează protagonistul filmului.
M.B.: Da, pentru că filmul este realizat în timpul campaniei electorale, probabil în vara lui 1946.
A.R.: Și, Gabriela, ca un context cinematografic, să vorbim puțin despre formele de finanțare din anii 1930 și felul cum se
schimbă ele.
G.F.: Poate ar fi interesant s-o luăm chiar mai din spate, pentru că Jean Mihail își începe cariera în anii ’20. Și e interesant
că în anii ’20 realizează câteva filme de ficțiune, dintre care două se și păstrează. Unul a avut parte de o atenție mai mare
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decât alte filme ale perioadei, fiind mult proiectat la retrospective: Manasse (1925); celălalt este Lia (1927). Amândouă
se păstrează la ANF. Încă din Primul Război Mondial exista o structură de stat, dar era un serviciu foto-cinematografic al
armatei, se ocupa cu altceva, cu reportaje, cu alt tip de cinema. O structură care să finanțeze filmul de ficțiune nu a existat
până târziu, până în anii ’40, când de fapt se schimbă regulile ca să poată să fie produs filmul de ficțiune, dar o să revin
la aspectul acesta, dacă n-o să uit. Asta mi se pare foarte interesant: faptul că, dacă le citim memoriile, și Jean Mihail,
și Paul Călinescu și Jean Georgescu - mai toată lumea voia să producă film de ficțiune în perioada respectivă, acesta era
visul, dar nu prea existau debușee. Știm din aceste exemple că se finanțau cu tot felul de sponsorizări. În Lache în harem
(Marcel Blossoms, 1927) există o reclamă, mascată sau pe față, la ciocolata Zeița sau alte lucruri; am văzut că și în filmele
lui Mihail, în Lia de exemplu, sunt prezentați comercianții de la care au obținut decorurile, costumele etc. Dar încep să se
producă documentare, documentare comandate și de către o structură a Ministerului Propagandei în anii 1920 și se mai
înființează o structură care finanțează și documentare, a regelui Carol, Fundația Carol, care finanțează documentarele
sociologice ale școlii de sociologie de la București. Abia începând cu 1936 - dar, din nou, asta vine cumva și din faptul
că aceste filme au un oarecare succes și sunt prestigioase -, la ele lucrează și oameni din afara cinematografiei. Tudor
Posmantir a lucrat cel mai mult la aceste documentare, dar împreună cu niște sociologi - Henri Stahl este unul dintre cei
care lucrează mult, alături de ceilalți oameni din zona campaniilor monografice. Cumva, acestea conving autoritățile, și
demersurile unor oameni, inclusiv ale lui Ion Cantacuzino, aceste elemente duc la înființarea acestei structuri, în 1936,
pe lângă Ministerul de Turism. Care, odată ce se schimbă contextul politic și se profilează războiul, trece în subordinea
Ministerului de Interne. Acest ONT, Oficiul Național al Turismului, se transformă în Oficiul Național Cinematografic, în
1940. Cam acesta este contextul, se începe și construcția unor studiouri, e studioul din strada Wilson, actualul CNC de pe
Dem. I. Dobrescu, care este foarte mic, are 200 mp, și este conceput special pentru filmul documentar și pentru nevoile
acestuia, ceea ce înseamnă cadre de racord sau comentarii înregistrate, de-asta și este atât de mic. Și, din nou, dezideratul
lui Cantacuzino, care a condus acest Oficiul Național al Cinematografiei de la venirea legionarilor din septembrie 1940 (a
fost apoi destituit), era să realizeze film de ficțiune - și astfel se realizează primele filme de ficțiune ale lui Jean Georgescu,
pe care Cantacuzino îl susține puternic. Georgescu a filmat timp de doi ani în studioul respectiv O noapte furtunoasă
(1942, lansat în 1943), iar apoi Visul unei nopți de iarnă (lansat în 1946). Cumva, după ce sunt înlăturați oamenii aceștia,
după 1945 și chiar din 1944 există articole despre necesitatea înlăturării naziștilor de la conducerea studioului, inclusiv a
lui Jean Georgescu; unul din lucrurile care i s-au imputat lui Jean Mihail un articol pe care l-a numit „Adevărat gropar!”,
în care spunea că Jean Georgescu a ocupat acest studio cu un film de ficțiune și, în mare parte, alte filme n-au mai putut
fi realizate. Sigur că Jean Mihail, în anii respectivi - și probabil de-asta C.F.R. a rămas neterminat - a și fost înlăturat din
cauza politicilor rasiale.
M.B.: Aș face o singură completare, faptul că ONC-ul își avea sediul în strada Wilson, actuala Dem. I. Dobrescu și bănuiesc
că asta se datorează faptului că tot acolo își avea sediul și Secretariatul de Stat al Propagandei, care mai târziu va deveni
Ministerul Propagandei și mai târziu, pe vremea comuniștilor, Ministerul Informațiilor, fiind desființat în 1949 sau 1950.
Bănuiesc că erau în aceeași clădire.
G.F.: Da.
A.S.: Iar Fondul Național al Cinematografiei se înființează la presiunile lui Cantacuzino în 1934, dar el rămâne, într-un
fel, fără obiect și se pune în funcțiune abia în 1936, inclusiv cu ajutorul lui Paul Călinescu, care se afla acolo la momentul
oportun. Mi s-a părut interesant cum tot Cantacuzino, în memoriile lui, descrie regimurile de producție și face o trecere
în revistă sintetică a tipurilor de producție, de finanțări care se practicau în anii 1920 și 1930, în condițiile în care statul nu
oferea bani pentru realizarea filme de ficțiune sau documentare. Cantacuzino amintește patru modalități de a face film:
una era la adăpostul mecenatului, în ideea că cineva care avea mai mulți bani dădea o sumă pentru un film, dar asta se
întâmpla întotdeauna fiindcă finanțatorul voia să-și promoveze o soție, o nepoată, o amantă într-un rol principal, sau
voia să facă reclamă, cum se întâmplă în Lache în harem, la un magazin de covoare.
G.F.: Covoare, cafea…
A.S.: Și acestea erau o formă primă, forma așa-zis comercială, când un individ investea în film. O altă posibilitate de
producție, utilizată și de Jean Mihail pentru primele sale filme, Păcat (1924), Manasse și Lia, era o formă de cooperativă, în
care se adunau: un regizor care era responsabil de scenariu și de asigurarea participării voluntare a actorilor, un operator
posesor de cameră și cu posibilități de developare și un fel de finanțator de la care se împrumutau banii pentru achiziționarea
necesarului de peliculă, în ideea că această sumă va fi returnată ulterior din încasări. A treia modalitate era prin intermediul
unei școli de film - și acesta a fost cazul ClipaFilm și modul în care s-au făcut filmele Haiducii, Iancu Jianu…
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G.F.: Ale lui Igiroșanu.
A.S.: La școala de mimo-dramă, unde, printr-o taxă de admitere și participare la cursuri, se obțineau banii din care se
cumpăra pelicula, iar cursanții jucau pe gratis în filme, deci aveau și actori. Și ultimul mod de producție îl constituiau
coproducțiile: a fost, de pildă, cazul filmului în care debutează Jean Mihail ca asistent și Jean Georgescu ca actor, Țigăncușa
de la iatac (1923, Alfred Halm). Niște companii veneau (și e o practică răspândită și astăzi) și statul român, chiar dacă nu
dădea bani pe producții de film autohtone, finanța pe diverși întreprinzători străini veniți în România.
A.R.: Pornind de la această perioadă, care este totuși o perioadă din care se reflectă o parte mică din filmele selectate, hai
să vedem despre aceste instituții care influențează lumea cinemaului - e o discuție ce se poate extinde. Și alte continuități,
la nivel social, chiar economic ș.a.m.d. În ce fel se continuă activitatea acestor instituții în anii 1940 și chiar 1950, există o
continuitate sau o ruptură? Există continuități și la nivel instituțional, la fel cum există în carierele acestor cineaști, sau
sunt desființate și apoi reînființate de la zero structurile, după anii 1930?
G.F.: Există continuitate. Această structură de stat s-a tot prefăcut, dar până la urmă a fost preluată. Sigur că devine ONC
și multe dintre filmele acestea au sigla ONC (din ONT devine ONC) și la un moment dat se schimbă în „Romfilm”. Până
să se schimbe în „Romfilm” au mai fost…
A.S.: Au mai fost Filmul popular și Cinexfilm.
G.F.: Asta e o discuție complicată și cred că încă mai e de cercetat acolo: Filmul popular a fost o asociație cu rolul
de a lua sub puterea statul cinematografele de pe tot cuprinsul țării, o structură de până la naționalizare, cumva o
etapă intermediară. Care, după cel de-al Doilea Război Mondial, a încercat să realizeze și studiouri de film. Pentru că,
pe lângă acest studio de pe strada Wilson, din cadrul Ministerului de Interne, Ministerul Propagandei, s-a încercat (tot
Cantacuzino a încercat) un parteneriat cu Italia, care, desigur, era și partener de război până s-au întors armele. A încercat
să realizeze niște studiouri cinematografice, a existat acest parteneriat, „Cineromit”, întrucât era clar că aveau nevoie de
experți pentru construire și experți care să profesionalizeze cadre (operatori, regizori etc.), pentru că erau foarte puține
la momentul respectiv. Sigur, se schimbă contextul istoric și la un moment dat a existat ideea de a construi cu ajutorul
francezilor, prin Posmantir, care a ocupat o funcție de conducere după război. Și apoi studiourile s-au realizat, după cum
știm, cu ajutorul Uniunii Sovietice, dar care era absolut necesar, chit că s-a vorbit de multe ori despre cum construcția
acestor studiouri a fost ceva care ni s-a impus, de fapt, există în arhive aceste mărturii, cereri ale părții românești, pentru
construcție. Se plângeau că nu sunt trimiși la fel de mulți consilieri sovietici în România cum sunt în alte republici populare,
deci cumva era foarte mare nevoie de acest ajutor. Asta ar fi o continuitate în înființarea de studiouri și în formarea de
cadre, faptuș că era nevoie de o țară ceva mai dezvoltată.
A.R.: Dar, cum ai zis și tu, acestea erau proiecte începute chiar în perioada interbelică, pentru că Ion Cantacuzino însuși
a încercat multă vreme să pună bazele acestei inițiative și a reușit cu jumătate de proiect, „Cineromit”, atât cât s-a
putut la momentul respectiv. Deci, probabil că multe dintre aceste proiecte au fost aduse la cunoștința noului regim
chiar de către acești oameni. Și noul regim le-a îndeplinit, poate cu niște modificări, dar pare că există, inclusiv la nivel
înalt, o continuitate a oamenilor importanți în cinematografie, anterior celor de după. Mă refer aici la nivel de cineaști
și tehnocrați, nu la nivel politic.
G.F.: Asta este, pentru că în cinematografie, în afară de Ion Cantacuzino, care chiar a „zburat” de la conducere pentru că
el chiar a fost implicat în rebeliunea legionară și în legile antisemite, a avut și această contribuție. Sigur, în film are și alte
contribuții, pentru care îl amintim, dar a avut și această parte în biografia lui. În afară de el, care este înlăturat și recuperat în
anii ’60, când pune bazele studiului filmului românesc, mai există această continuitate la nivelul realizatorilor. Paul Călinescu
este cel mai bun exemplu, este acest regizor care totuși făcuse filme pro-naziste și continuă să facă filme comuniste. Desigur,
pare și este justificat ca Jean Mihail să fi avut simpatii mai degrabă sovietice, în contextul respectiv; el ajunge să facă film,
inclusiv de ficțiune (pentru că el făcuse documentare în anii ’20 și în anii ’30 niște versiuni românești după filme străine, cum
era practica vremii), după o pauză destul de lungă. Dar da, în mare parte, oamenii care erau formați la momentul respectiv
au fost preluați: operatori, regizori, tehnicieni, deși destul de puțini. De altfel, tot din memoriile lui Paul Călinescu sau Ion
Cantacuzino aflăm cum își plasează vinovăția de a nu fi format mai mulți cineaști până în perioada asta, până în 1944, dar cei
care au apucat să fie formați au fost preluați complet. Și, în afară de Cantacuzino, care fusese înlăturat din cauza trecutului
său, alți cineaști au fost foarte bine preluați, inclusiv Marietta Sadova, implicată în rebeliunea legionară, care a realizat
Mitrea Cocor (1952) împreună cu Victor Iliu și a lucrat în filmele anilor ’50, deci au existat continuități.
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A.S.: Și care a fost profesoară la Facultatea de Teatru și Film, împreună cu Jean Mihail, Paul Călinescu și Jean Georgescu,
până în 1952. Există niște caracterizări în arhiva UNATC în anul 1952 și la toți trei sunt aceste înscrieri: „cazul este cunoscut”,
și am tot întrebat despre ce caz era vorba și am aflat că de fapt era vorba de faptul că niciunul nu avea diplomă de studii
superioare în domeniu și nu puteau să fie profesori. Într-un fel, prima generație de regizori cu diplomă se termină după
un an cu dispensă, în 1951 sunt primii reprezentanți cu diplomă, iar Victor Iliu, la fel ca Jean Mihail și Paul Călinescu, nu
are studii și nu poate să rămână să predea în continuare. Dar contribuie la început, pentru o perioadă scurtă, la formarea
noilor generații.
M.B.: Aș mai adăuga eu ceva despre recuperarea unor cineaști și publiciști din perioada interbelică și chiar legionară,
prin publicația Glasul patriei, care a apărut în 1955 sau 1956, în paginile căreia au început să publice imediat ce au scăpat
din pușcărie oameni ca Nichifor Crainic sau Radu Gyr și care era destinată strict străinătății, nu era pentru uz intern.
Recuperarea unor condeie foarte mari și din alte regimuri, carlist, național-legionar și ulterior militar-fascist, s-a realizat
pe toate planurile.
G.F.: Tot în 1956 este recuperat și D.I. Suchianu, probabil în aceeași mișcare. El a fost activ și a fost șeful cinematografiei
de stat în perioada de dinaintea lui Cantacuzino, până în septembrie 1940 și, tot așa, o perioadă de câțiva ani nu poate să
scrie, iar în 1956 publică în revista Film.
M.B.: Da, mai sunt, și Ion Marin Sadoveanu, o întreagă pleiadă.
A.S.: Și Cantacuzino și însuși, puțin mai târziu.
A.R.: El este și în perioada comunistă unul dintre cei mai consistenți istorici de film, dacă nu chiar cel mai consistent. În
orice caz, e clar că avea o anvergură importantă de la un punct încolo. De altfel, chiar memoriile lui Jean Mihail sunt, în
mod paradoxal, editate de el, postfața e scrisă de el, publicată post-mortem. Și dacă tot suntem aici, trebuie spus că
volumul lui Jean Mihail este o carte de memorii foarte atipică, e mai mult o carte de istorie a perioadei de până în 1944,
se oprește chiar la război. Practic, vorbește foarte puțin despre filmele lui, plasându-se pe el întotdeauna în context, dar
analizând în fiecare an toate păstrate sau nepăstrate în anii ’60, deci e una dintre cele mai bune cărți despre cinematografia
românească din această perioadă. Pentru tine, Gabi, tot sus e plasată?
G.F.: Da, dintre memoriile acestea, da, mi se pare că toate merită citite și toate sunt, cumva, în același context al anilor
’60 în care s-a încercat recuperarea anilor trecuți și a fost o acțiune a cercetătorilor de la ANF de a-i ruga pe pionierii care
mai erau în viață să-și scrie memoriile, ca să existe.
A.R.: O să existe o sinteză a perioadei de până la venirea regimului comunist. Mihai, voiam să te rog să ne vorbești succint
tot despre perioada aceasta de tranziție, de după război, până în 1948-49, poate 1950, perioada în care trei dintre filmele
din program sunt realizate. Dacă ar fi să trasezi câteva elemente importante pentru înțelegerea filmului pentru privitor,
un context mai amplu. Și mă gândesc că există mai mult rupturi decât continuități, dar poate totuși nu, un pic poate ar
trebui punctat și acest aspect, care sunt rupturile principale și care ar fi continuitățile, dacă există.
M.B.: Faptul că este realizat în 1949, când, să zicem, este debutul perioadei comuniste de război, de la sfârșitul anilor
’40 - începutul anilor ’50, când într-adevăr se zugrăvește o lume idilică. Așadar, dacă luăm de pildă jurnalul lui Petre
Martinescu sau alte două-trei jurnale - pentru că sunt foarte puține memorii și jurnale din perioada comunismului de
război - peisajul e total în antiteză cu ceea ce se prezintă în film.
A.R.: În Orașul nu doarme niciodată, nu?
M.B.: Da, Orașul nu doarme niciodată, 1949 este anul în care debutează lucrările la canalul Dunăre-Marea Neagră, este
anul în care se înființează primele lagăre pe cursul canalului, totodată este anul primelor revolte țărănești în Bihor și în
Arad, reprimate cu foarte multă duritate de către trupele de Securitate, au murit zeci de oameni atunci. 1949 este și anul
cu debutul colectivizării, procesul de colectivizare forțată - adică trebuie să privim filmul în contextul social-politic mai
larg din acea perioadă.
A.R.: Dar dacă ar fi să luăm lucrurile puțin de mai devreme, să zicem din 1944-45, după război, care sunt momentele
importante, cum funcționa guvernul? Sau ce tip de guvern exista? Știu că exista un guvern în care funcționau mai multe
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forțe politice, o coaliție. Poți povesti pe scurt despre aceste lucruri?
M.B.: Da, la 6 martie s-a instaurat un guvern de coaliție format din Frontul Unic Muncitoresc, format din Partidul
Comunist Român și Partidul Social Democrat, iar din acest Front făceau parte și alte formațiuni, tovarăși de drum,
Uniunea Patrioților, Uniunea Populară Maghiară și alte tipuri de formațiuni politice. Până s-a făcut tranziția către un
guvern al Partidului unic, a fost nevoie de un intermezzo, de o perioadă de grație. Cu toate acestea, să nu uităm că timp de
trei ani de zile au funcționat în continuare partidele democrate, partidele istorice. Abia în 1948 începe dictatura, pumnul
de fier, începe Partidul Comunist să-și impună în totalitate politica. Alegerile din 1946 într-adevăr sunt fraudate (aici e un
consens de netăgăduit al istoricilor), dar aș mai adăuga și faptul că în toată Europa, în toate discuțiile electorale petrecute
atunci în toată Europa, partidele de stânga câștigau în serie: în Franța, în Anglia, Danemarca ș.a.m.d. Cazul românesc nu
a fost singular. Bineînțeles că aici eram de partea cortinei de fier, dar să știți că și în celelalte țări din Occident partidele
de stânga aveau un avânt fantastic.
A.R.: Dar era un avânt popular, adică nu era prin fraudă, nu?
M.B.: Da, acolo erau pe bune. Avem un guvern laburist în Marea Britanie, în Franța la fel…
A.R.: Și Petru Groza a fost cel care, să zicem, a reprezentat o continuitate între perioada aceasta și post-’48, nu?
M.B.: Ei nu puteau aduce un premier la acea dată pentru că nu aveau cadre cunoscute și atunci s-a optat pentru această
variantă, Petru Groza, care totuși era un latifundiar, un moșier trecut de partea stângă a spectrului politic; dar trebuie
precizat că Petru Groza nu a trecut de partea stângii politice în 1945. El fiind fondatorul Frontului Plugarilor încă din 1933,
acest partid a făcut în primul rând o politică de stânga în rândul țăranilor. În 1936 se creează primele Fronturi Populare
în județele Hunedoara și Mehedinți, când au fost alegeri parțiale în cele două județe și atunci Frontului Plugarilor, în
colaborare cu Partidul Comunist aflat în ilegalitate, cu Partidul Național Țărănesc și cu fostul MADOS, au reușit să câștige
alegerile în cele două județe, adică să-i înfrângă pe cuziști, adică formațiunea de extremă dreaptă, a Partidului Național
Creștin.
A.R.: În ce an au reuși asta?
M.B.: 1936. Deci s-a realizat acest Front popular la Mehedinți și Hunedoara - în contextul în care fronturile populare
se aflau în plin avans în Franța sau în Spania, pentru că au câștigat alegerile mai întâi în Spania și apoi în Franța. Era
pentru prima dată când formațiuni de stânga ajung la putere în cursul istoriei recente. Iar Petru Groza a avut un rol
foarte important în a coagula aceste formațiuni politice pentru a forma aceste Fronturi populare la nivel local, că la nivel
central nu s-au putut realiza.
A.R.: Apropos de sistemul electoral, pentru că două din filmele selectate, inclusiv Rapsodia rustică, unde există o referire
la aceleași alegeri, dar e foarte scurtă, cât citește acel băiețel un afiș. La nivelul sistemului electoral există o continuitate
totală între perioade? Adică înainte de 1945, 1946, când sunt alegerile reflectate în aceste două filme și înainte de 1948.
Țăranii, plugarii aveau drept de vot ca orice cetățean?
M.B.: Da, votul cenzitar se suprimase imediat după Primul Război Mondial și se impusese votul universal, deci la alegerile
din 1946 au început să aibă drept de vot femeile, militarii, pentru că atunci începe să se desfășoare aparatul politic și este
adoptată o nouă lege electorală. Și, bineînțeles, apar și restricțiile în această lege electorală, de pildă faptul că cei acuzați
că ar fi comis crime de război nu puteau vota, sau fasciștii, cei care colaboraseră cu regimurile anterioare. Deci nu este o
continuitate la nivelul legislației, să zicem.
A.R.: Ana îmi spunea că merită amintit faptul că celelalte două filme pierdute din seria asta de trei vizau exact militarii și
femeile. Mai există vreo continuitate importantă la nivel structural?
M.B.: Rupturi pe plan politic sunt, să zicem momentul 8 noiembrie 1945, la ultima demonstrație anticomunistă din
România până în decembrie 1989, când în Piața Palatului din București această demonstrație făcută de tinerii liberali și
țărăniști este reprimată de către detașamente paramilitare ale muncitorilor trimiși de Ministerul de Interne și de către
Confederația Generală a Muncii. Aceste detașamente înarmate și aflate în niște mijloace de transport, camioane sau
automobile, au intrat puternic în manifestanți și atunci au avut loc o serie de ciocniri în Piața Palatului soldate cu vreo
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zece victime. Alt moment de ruptură ar fi scindarea Partidului Social Democrat în februarie 1946, când liderul Partidului
Social Democrat, Constantin Titel Petrescu își creează propria formațiune, titeliștii, iar Partidul Comunist avea o aripă în
interiorul Partidului Social Democrat, care își dorea candidatura pe listele blocului partidelor democratice. Titel Petrescu
s-a împotrivit acestor candidaturi și a ales să meargă separat în alegeri, de partea liberalilor și țărăniștilor. Și atunci are
loc această scizură în interiorul propriului grup muncitoresc, în interiorul mișcării de stânga.
A.R.: Și după aceea momentul 1948 e important, nu?
M.B.: În martie 1948 când, după ce s-a dat o nouă Constituție, se desfășoară alegerile pentru Marea Adunare Națională,
adică a fost suprimată adunarea deputaților, odată cu instaurarea Republicii și s-a constituit noul parlament comunist,
au loc alegeri în primăvara lui ’48. În continuare mai funcționează partide: în afară de Partidul Comunist mai sunt Partidul
Național al lui Petre Bejan, care erau rămășițele fostului Partid Național al lui Tătărescu, care fusese expurgat de la
putere în 1947, când Ana Pauker vine la Ministerul de Externe, iar Tătărescu, împreună cu facțiunea lui, este înlăturat de la
putere. E acest PNL Petre Bejan, mai este Frontul Plugarilor, deci încă mai aveam câteva partide care ulterior vor fi aduse
în afara legii până în 1953, când se dizolvă și Frontul Plugarilor.
A.R.: Acum aș zice să începem să discutăm despre filme puțin mai aplicat. Un pelerinaj la Maglavit, realizat în 1935.
A.S.: Produs într-un fel de cooperație care se numește „Indrofilm sonor” în care e implicat și Jean Mihail, și Cantacuzino,
plus un alt finanțator. Încearcă să facă niște contracte cu statul și își cumpără în primă fază un Howard bell care
înregistrează imaginea și sunetul în sincron, bun pentru reportaje, și încearcă să facă un reportaj amplu numit România
1934, care nu e finalizat. Cumva, e o instituție care aici își încheie activitatea.
A.R.: Dar care el amintește în jurnal că reprezintă modelul cumva furat de Paul Călinescu atunci când a propus seria
„Români, cunoașteți-vă țara!”. Pare că nu s-au prea plăcut între ei, nici Jean Mihail cu Paul Călinescu, nici Ion Cantacuzino
cu Paul Călinescu, din memorii cel puțin asta reiese.
A.S.: Nici cu Jean Georgescu, cred că Gabi ne poate spune mai multe.
G.F.: Pe de altă parte, pe colofon, pe a doua copertă, Jean Georgescu semnează cartea lui Jean Mihail. Cumva, în memoriile
astea, fiecare încearcă să-și atribuie merite mai mari, iar ceilalți le deranjează orgoliile. Și era, probabil, o luptă pe bune
pentru resurse la momentul respectiv și când Jean Mihail scria treaba asta, erau resurse limitate. De altfel, nici mai târziu
breasla cinematografică n-a fost nici mai târziu tocmai cea mai prietenoasă și mai unită, în comunism.
A.R.: Iată că există continuități la mai multe niveluri. Dar revenind la filmul acesta, România 1934, pe care l-am lăsat
neterminat mai devreme, cum l-au lăsat și ei. Realizat de această firmă „Indrofilm sonor”.
A.S.: Care a produs, între altele, și câteva jurnale de actualități. Din cauză că deja se dăduse legea cu înființarea ONCului în 1934, ei se gândeau că dacă o să facă această întreprindere cinematografică, ar putea să fie ei contractorii statului
pentru filme. Și atunci au făcut niște investiții, dar n-au reușit să termine. În orice caz, au rămas câteva jurnale sonore
din perioada respectivă, între care și cel cu Maglavit, făcut într-o serie de reportaje senzaționaliste în care îi mai luase un
interviu și banditului Coroiu, film care nu s-a păstrat nici el.
A.R.: Aici, tot ca paranteză, e foarte ciudat că în memoriile lui, Jean Mihail vorbește despre acest Coroiu și despre acest
documentar ca despre ceva vulgar, de care se rușinează, dar la care a trebuit să se dedea pentru că avea nevoie de bani.
Dar nu menționează în mod expres seria cu Maglavit, nu zice nimic despre ea. Pare atât de puțin important, încât nici
măcar nu menționează decât că a filmat și acolo. Despre Coroiu măcar vorbește câte ceva.
G.F.: Cartea reprezintă destul de bine și contextul în care a fost realizat, în anii 1950. Întotdeauna imprimă și niște judecăți
ale momentului asupra activității trecute. Sigur că senzaționalismul, violența, lucrurile acestea nu erau tocmai cele mai
mari valori pentru cinematografia și discursul oficial al anilor 1960.
A.R.: Revenind la Maglavit, protagonistul Petrache Lupu….
A.S.: Care a polarizat într-un fel societatea românească, cum ne spunea Mihai înainte să începem. Am citit undeva că
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Gheorghe Marinescu s-a dus și l-a consultat pe Petrache Lupu…
M.B.: Da, să nu uităm că fiul lui Petrache Lupu, Mihail Lupu, care trăia acum câțiva ani, a fost botezat de regele Carol al
II-lea, apoi Antonescu l-a trimis pe front în timpul războiului, în primele linii, să vorbească cu ostașii.
A.R.: Dar, de fapt, ce putem spune clar despre acest personaj, despre Petrache Lupu? În afară de faptul că a devenit un
fenomen în epocă, din câte știu, timp de ani de zile existau adevărate pelerinaje precum cele surprinse în film, se spune
că în time au trecut milioane de oameni pe acolo.
M.B.: Da, fenomenul s-a estompat odată cu trecerea anilor.
A.R.: Dar el de fapt era un țăran care avea niște probleme, nu?
M.B.: Da, era surdo-mut.
A.R.: Dar vorbea totuși puțin, nu?
M.B.: Da, odată cu viziunea a început să vorbească.
A.R.: Poți să faci tu o scurtă prezentare a fenomenului și a felului în care a fost reflectat? Pentru că presa a contribuit
destul de mult la popularizarea acestuia.
M.B.: Da, absolut, toate ziarele, indiferent de spectrul politic din care făceau parte, au popularizat acest fenomen, pe
care eu l-aș asemui un pic cu fenomenul Arsenie Boca, și aici avem de a face tot cu pelerinaje la mormântul lui. Presa,
bineînțeles, a repetat foarte bine fenomenul, dar era împărțită: ziarele democratice Adevărul și Dimineața prezentau
oarecum obiectiv și echidistant întregul pelerinaj, dar Universul și Curentul au speculat și au marșat pe figura lui Petrache
Lupu, pentru că el împlinea toate idealurile pe care marșau și aceste ziare - conștiință românească, ortodoxie, patriotism,
antirevizionism - și erau un fel de port-drapel al presei de dreapta din acea vreme. El a trăit, dacă-mi aduc bine aminte,
până în anii ’90, chiar Mircea Dinescu spunea că prim-secretarii de la județ îl luau peste picior câteodată pe bietul țăran,
pe Petrache Lupu, îl umileau din când în când în anii ’80.
A.R.: Dar Petrache Lupu a devenit în perioada comunistă un fel de persona non grata, nu? Dacă nu mă înșel, a existat o
politică continuă, până la sfârșitul perioadei, de minimizare, de a înceta promovarea lui.
M.B.: Da, dar nu au fost luate măsuri represive împotriva lui.
A.R.: Cred că totuși a fost închis câteva luni.
A.S.: Da, l-au bătut vreo trei luni și apoi l-au trimis acasă.
M.B.: La sfârșitul anilor 1940?
A.R.: Da, da. Dar, din câte știi, e cel mai mare fenomen, e primul astfel de fenomen din perioada interbelică, de persoană
cu viziuni mistice care să adune o asemenea popularitate, sau a mai existat ceva comparabil?
M.B.: Nu cred, nu cred să fi existat ceva comparabil.
A.R.: E impresionant și ceea ce vedem în film, pentru că filmul insistă destul de mult pe aceste aspecte; acum trebuie să
spunem că copia care s-a păstrat are niște probleme pe sunet, dincolo de faptul că Petrache Lupu nu vorbea destul de
bine, îi revenise vorbirea dar nu era foarte inteligibil.
G.F.: Și nu numai Petrache Lupu, dar nici cinematografia românească nu vorbea prea bine.
A.R.: Da, adevărat.
G.F.: Acum trebuie să spunem că mai există totuși un reportaj, făcut de Eftimie Vasilescu, care este mut, deci în 1935,
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acela era mut, avea niște titluri expresioniste. Sonorul chiar a însemnat pentru cinematografia românească o bulversare
și totul s-a produs în primii ani cu ajutor străin, prin coproducții.
A.R.: Dar se vede și în acest film faptul că, în mare parte, se bazează totuși pe intertitluri, iar acestea funcționează foarte
mult ca în perioada mută, oferă foarte multe informații, iar pe partea sonoră, se înțelege ce zicea Petrache Lupu, oricum
zicea cam aceleași lucruri, pe care le putem și citi. Pare să funcționeze mai degrabă spectacular decât să aducă o informație
suplimentară, deci cumva e construit ca un film mut, având o parte de spectacol, pentru că toată lumea îl va auzi pe
acest om despre care toată lumea știa și față de care toți aveau o poziție foarte fermă, pro sau contra. Dar ce e foarte
interesant la film astăzi, și mă întreb de ce o fi făcut-o Jean Mihail, când partea spectaculară era clară - protagonistul în
sine -, este faptul că foarte mare parte din film este despre pelerinaje, despre amestecul de oameni care veneau duminica
sau în timpul săptămânii să viziteze casa lui Petrache Lupu, să asculte predica lui, și vedem lucrurile astea astăzi, la peste
80 de ani distanță. E ceva interesant pentru că e greu clișeizabil, vedem acolo tot felul de oameni, oameni înstăriți,
oameni cu servitori, oameni săraci, oameni bolnavi, deci nu putem spune că veneau doar oameni de la țară sau oameni
fără carte, deci e un amestec extrem de interesant și se insistă foarte mult în film asupra lui, și se și uită foarte mult în
cameră, probabil fiind pentru prima oară filmați, cel puțin așa, pe stradă. Cum vi s-a părut filmul din perspectiva asta,
apropos de felul cum surprinde un fenomen despre care am citit cu toții, într-o formă sau alta.
A.S.: Da, dar atunci când spui fenomen eu cred că se referă la manifestările acestea de extaz mistic ale mulțimii, fenomenul
nu e Petrache Lupu, el e doar declanșatorul și într-un fel nici nu contează că nu e carismatic.
A.R.: Dar nici nu pare că e filmat cu prea multă empatie, felul în care e structurat m-a dus cu gândul la faptul că e filmat
de cineva care știa de nevoia ca filmul să aibă succes, și dacă vrei să ai succes, trebuie să filmezi protagonistul mai mult,
sau familia lui, dar el e foarte succint prezentat în film. Pare că e un film făcut pentru sceptici, și poate chiar așa și era,
și în orice caz pentru posteritate e extrem de interesant ca descoperire. Pentru noi, astăzi, e interesant faptul că nu sunt
numai 12 minute cu el vorbind și niște clișee pe care le-ai citit deja. Vouă cum vi s-a părut din perspectiva asta, apropos de
ceea ce surprinde dincolo de ce pare la prima vedere?
G.F.: Și pentru mine aceste aspecte au fost marele interes, asta și pentru că văzusem mai întâi acest reportaj al lui Eftimie
Vasilescu, care se aseamănă destul de mult în ceea ce arată (deși nu îl auzim pe el vorbind), arată mulțimea și aici mi-au
plăcut într-adevăr foarte mult și aceste detalii, faptul că stă foarte mult pe chipurile oamenilor adunați, reacțiile lor și
acele secvențe în care nici nu știi unde se uită cei adunați, se uită în sus la el și la aparat, adică au toate aceste interese.
Pentru imaginile astea documentare mi se pare foarte interesant, și pentru ochiul acesta care surprinde și cum arată
mulțimea adunată.
M.B.: Eu aș fi făcut o scurtă comparație, apropos de faptul că în film se regăsesc toate categoriile sociale: e un moment
când ies din biserică și acolo se văd într-adevăr și notabilitățile locale etc. Îmi aduc aminte de anii ’90 și de fenomenul
Mudava, nu știu dacă vă amintiți, Constantin Mudava, parapsihologul. Știu că dădea un fel de audiențe în parcul 23
august și venea puhoi de lume. Erau cele două fenomene, Pavel Coruț și Constantin Mudava, care se spunea că avea
puteri miraculoase în a vindeca tot felul de boli. Și la fel și atunci, veneau oameni din toate zonele, toate păturile sociale,
deci nu e vorba strict de o singură categorie.
A.R.: Este ceva care te-a surprins la perspectiva filmului, ca istorie? Poate noi privim mult și dintr-o perspectivă
cinematografică, pe mine de exemplu m-a atins cumva faptul că permite să semene atât de mult cu o structură de
cinema așa-zis primitiv, din primii ani, aproape că aveam senzația că e ca la Lumiere, erau cadre lungi, încete, panoramice
sau cadre fixe în care vreme de două minute mergeau oamenii, complet anti-demonstrativ. Și în felul acesta nici nu
articulează neapărat o poziție, întrucât noi când vorbim de reportaj vorbim despre un fel de film care articulează o poziție
destul de clară față de subiectul abordat. Aici, genul acesta de structură e un fel de prezentare documentară apropiată
de cineamatori.
A.S.: Aproape de curiozitatea oricui care ar fi fost acolo cu o cameră.
A.R.: Sau cel puțin așa am perceput-o eu, nu-mi dau seama, uitându-mă la film, în ce măsură îl atrage mulțimea aia sau
fenomenul sau personajul, în ce măsură nu, adică pur și simplu e acolo și documentează neutru ceva. Atunci filmează și
puțin din biserică, și puțin din discurs, din casă, din familie. Și asta e diferit de celelalte filme din program, realizate de
el, care într-o formă sau alta articulează o poziție clară față de subiecte și chiar și din punct de vedere ideologic și politic,
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dar nu doar; nu mă refer doar la asta, ci mă refer și la un fel romantic de a surprinde lucrurile. Sau voi cum ați perceput
aspectul acesta?
M.S.. Pentru mine este o imagine a României agrare din perioada interbelică. Adică îmi apare ca o imagine a unei țări
agricole.
A.R.: Asta apropos de imaginea din final?
M.B.: Zecile de care, sunt acele cadre cu zeci de căruțe.
A.R.: Da, e foarte frumos acel panoramic, adică dacă articulează ceva, poate în direcția asta articulează, în mod conștient,
clar e despre asta. Acela e un cadru foarte frumos, aceea e o secvență extrem de impresionantă, are și ceva spectacular
în ea. Doar că în loc să fie care romane sau chestii futuriste, sunt niște căruțe cu oamenii aceia eleganți care au coborât
din ele.
G.F.: Și mie mi se pare foarte frumos și sunt câteva cadre foarte frumos construite. Este un panoramic care coboară
dinspre cer pe biserică și în jos, mi se pare că încearcă să redea și sentimentul acesta religios într-un fel. Pe de altă parte,
această estetică a cadrului lung mi se pare că îl face să pară mai spectaculos, pentru că arată exact cât de mulți oameni
pot să intre acolo, dacă decupa nu mai aveam numărul lor exact și putea să pară că e mai mult din montaj; așa, lăsându-i
să curgă e aproape ca în filmele de război în care ți se desfășoară toți soldații prin fața camerei, nu doar trei și îi ghicim pe
restul. Cumva, cred că e și utilitar folosită această construcție, compoziția.
A.R.: Apropos de ce spuneai și amintindu-ne cadre care ne-au impresionat, e ceva constant în filmele lui această stilizare,
el este un stilist. Iarăși, e ceva particular care reieșea și din ceea ce ai început tu să povestești din biografia lui, că este
un cineast care a început făcând ficțiune, și apoi, pentru o perioadă lungă, inclusiv din motivele pe care le-ai spus, din
greutățile de a face film de ficțiune, mai ales după mijlocul anilor 1930 au fost foarte puține ficțiuni realizate, și mai
mult documentare - tocmai pentru că existau aceste structuri care le finanțau. El a trecut la film documentar și până
în perioada comunistă a făcut doar documentare - în perioada despre care vorbim și în care sunt realizate filmele din
programul propus de noi. Cumva, în toate filmele în afară de Maglavit, pare că, în multe privințe, ficționalizează. Iar aici
e încă o diferență foarte mare față de Paul Călinescu, prin faptul că el le pune în scenă cu aplomb, fără să mascheze. Face
parte din metoda lui și poate că tiparul de simfonie este important tocmai pentru că permite să ai un curs documentar,
un curs care construiește ceva pornind de la elemente de realitate sau despre realitate, în același timp obligându-te să
stilizezi.
A.S.: Da, să decupezi din realitate anumite aspecte pe care le scoți în evidență. La un nivel estetic, este o chestie legată de
contraste și de contururi, cum sunt copacii aceia din Rapsodia rustică sau ferestrele, toate imagini într-un fel esențializate,
care reprezintă mai mult decât reprezintă, o fereastră, îți arată cum intră și cum iese etc. Mi se pare că stilizează odată
la nivel estetic, și stilizează, în al doilea rând la nivel dramaturgic; este povestea aceea, tot în Rapsodia rustică, cu copii
cu coifuri care se joacă de-a războiul și trece un militar fără un picior, o poveste cu morală, care rezultă din numai două
cadre.
A.R.: Și povestea de dragoste de la final e abordată exact ca o scenă fantezist, pare că și-a decupat unele din scenele
acestea ca pe niște fantezii pe care nu le-a putut pune în practică în narațiuni de altă natură, are și iubiri, și un pic de
natură. Și foarte multe sunt spectaculoase ca structură în sensul că se termină cu elemente de natură; îmi aduc aminte
din De vorbă cu frații mei plugari acele minute care se termină brusc, după tot discursul acela metaforic, în decorul realizat
în mod evident pentru cameră, în mod asumat. E finalul acela brusc, de nicăieri, în care parcă erau niște dealuri și copaci
care n-aveau legătură cu restul și nici nu mai erau comentate. Să ne întoarcem să le luăm pe rând, cum am promis, eu de
fapt încercam să fac o trecere grațioasă spre primul film considerat simfonie a orașului care s-a păstrat, pentru că el a
mai făcut un film în vremea lui de amator.
A.S.: Viața începe mâine. Care a fost făcut în 1929 în București, iar el declara atunci că e făcut pe baza simfoniilor orașului.
A.R.: Așa este, și chiar menționează că a vizionat Berlin, simfonia unui oraș la cinema și l-a impresionat. Dar C.F.R.,
simfonia unui oraș este al doilea film făcut în structură de simfonie a orașului, dar primul care s-a păstrat și nu s-a păstrat
în întregime pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției, el nu a fost terminat, din motive politice se pare. Cred că
e mult de vorbit despre el și aș propune, Mihai, să-l abordăm la început dintr-o perspectivă mai degrabă istorică. Spuneai
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la început că C.F.R. e cea mai importantă regie autonomă a țării, unde cu puțină vreme înainte se întâmplaseră niște
episoade tensionate, greve ș.a.m.d.
M.B.: Da, asta voiam să spun, că după 1933, statul s-a implicat mai mult în politicile publice sociale la C.F.R., unde au
început să apară școli, școli tehnice, profesionale, grădinițe, cartiere de locuințe. Adică C.F.R.-ul administra o întreagă
bază logistică, era un întreg univers, o planetă a C.F.R.-ului și desigur, pare un film propagandistic, dar lucrurile sunt reale,
ceea ce se prezintă acolo: policlinica, rețeaua sanitară ș.a.m.d. Dacă ne uităm în prezent la felul cum au ajuns căile ferate
române în ziua de astăzi, ne gândim că totuși statul român în interbelic a băgat bani în mod serios în ele; or, dacă facem
acum un arc peste timp și comparăm cu ce politici publice aplica statul român în domeniul feroviar, e totuși un regres.
A.R.: Dar cam de când există căile ferate, de când sunt utilizabile în România?
M.B.: În 1939 se împlineau 70 de ani de la punerea primului tren în circulație.
A.R.: Și compania există de la începuturi sau e formată pe parcurs ca o companie majoră de stat?
M.B.: Cred că de la început. Oricum, aveau și publicațiile lor, vreo patru-cinci tipuri de publicații în cadrul C.F.R.-ului,
asociațiile profesionale din cadrul C.F.R.-ului și sindicatele aveau un organ de presă unde se discutau tot felul de probleme
profesionale, sindicale. Exclus politice, dar erau probleme privind promovarea, înființarea unor școli, materialul rulant,
tot felul de probleme profesionale care erau abordate în paginile acestor publicații, adică era o efervescență în jurul lor.
A.R.: Și aveau și un sindicat, nu?
M.B.: Da, aveau și un sindicat, era sindicatul, să zicem, galben, favorabil conducerii. Existau și sindicate roșii, pentru că
în 1933, principalul sindicat care a fost în fruntea greviștilor era sindicatul comunist, care ușor-ușor câștigase teren în
fața sindicatului social-democrat și, la momentul grevei din 1933, au avut o influență foarte mare în rândul maselor
de muncitori. Se vorbește foarte mult de faptul că grevele au fost conduse de Partidul Comunist. E și un adevăr aici,
dar totuși problemele sociale cu care se confruntau muncitorii ceferiști la acea vreme erau reale, adică erau probele de
sacrificiu, concedieri abuzive ș.a.m.d. Adică cei 4000-5000 de oameni care lucrau la atelierele C.F.R. Grivița nu au fost
influențați în totalitate de către minuscula organizație de partid din cadrul atelierelor, care avea în jur de 100 de oameni.
A.R.: Mie filmul mi-a adus aminte de un film britanic foarte interesant și foarte important din aceeași perioadă, Nightmail.
Britanicii, pe atunci, școala lui Grierson, deci tot instituționalizați, făceau filme cărora le spuneau de stânga; erau filme
care prezentau viața de zi cu zi a unor categorii de muncitori precum, în cazul respectiv, muncitorii de la poștă, dar de fapt
le prezentau viața foarte cosmetizat. Iar filmul acesta a fost făcut tot pe un fond de nemulțumiri foarte mari în rândul
muncitorilor. Crezi că există posibilitatea ca în ’36, când au început filmările la acest film, să fi fost tot o formă de PR
pentru angajații lor, în primul rând?
M.B.: PR mai mult pentru regim, pentru că tocmai asta repetă, faptul că statul român la acea vreme a investit mari sume
de bani în pregătirea cadrelor feroviare, în viața muncitorilor ceferiști, prin ceea ce spuneam mai devreme - construcția
de școli și grădinițe pentru ei. Dar vreau să spun că și în perioada comunistă au existat gazetele uzinale, niște publicații
editate de către comitetele de partid din diferite fabrici și uzine din România. Uzina Republica avea propria ei gazetă,
uzinele 23 august la fel, și toate acestea au fost suprimate în 1974, când Ceaușescu, pe fondul penuriei de hârtie, le-a
închis pe toate. Asta voiam să spun, că au existat și în comunism, pentru fiecare segment din industrie și economie,
publicații care se doreau a reflecta modul de viață al muncitorilor.
A.S.: Citeam în cartea lui Bujor Râpeanu că filmul „e conceput ca o prezentare variată a drumului parcurs de Căile Ferate
Române de la începuturi până azi”, deci cred că era vorba de un fel de istoric al C.F.R.-ului și atunci înseamnă că nu se
adresa neapărat muncitorilor, cât publicului larg.
A.R.: Mie, din filmografia lui Călinescu, mi s-a părut un demers regizoral asemănător cumva cu Malaxa...
A.S.: Despre uzinele Malaxa chiar voiam să zic că prin 1940 fac prima locomotivă Diesel românească.
M.C.: Au făcut și celebrul automotor Malaxa, care arăta de parcă era o rachetă și mai circulă și în ziua de astăzi, mai sunt
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vreo două automotoare Malaxa care încă mai circulă.
A.R.: Da, ambele filme fac un fel de apologie a mecanizării, a industrializării, ceea ce într-un fel e reflectat altfel, dar și
în Orașul nu doarme niciodată tot mecanizarea și industrializarea sunt cele care au un rol foarte important. Iată încă o
continuitate, să zicem, la un anumit nivel. Gabriela, tot legat de filmul acesta, pare puțin mai convențional ca structură
decât Orașul nu doarme niciodată, într-un fel, adică pare că e mult mai vizibil aici faptul că e un film care promovează o
instituție și o ia foarte metodic, pe departamente, compartimente: juridic, economic, dispensar, creșă etc.
A.S.: Da, articulațiile sunt sociale.
A.R.: Un fel de Frederick Wiseman
A.S.: Care nu doarme niciodată.
A.R.: Ai găsit ceva special din punct de vedere estetic la acest film? De fapt la amestecul acesta a părților montate și a
brutului.
G.F.: Da, e o parte de brut în care vezi (și e ceva ce putem și intui) faptul că în perioada respectivă documentarul nu se baza
atât de mult pe observație, pe surprinderea anumitor elemente, ci erau mici înscenări . Sigur, oamenii sau persoanele
luate din realitatea respectivă, cu gesturi probabile în contextul respectiv, care erau cumva regizate și avem ultima parte,
din final, exact asta: cum se repetă dubla ca într-un film de ficțiune, aceeași așezare la masă. Ceea ce oricum intuiești, și
în Rapsodia rustică a fost exact același fel de a filma și aș zice că și la Paul Călinescu în anumite momente. Agnita Botorca
(1947) este tot așa, chiar discutam la un moment dat cu Ana că multe cadre din Agnita Botorca merg foarte bine în Răsună
Valea (1950), pentru că de fapt și aici, în documentar, Paul Călinescu aproape că a făcut niște mizanscenări ca într-un film
de ficțiune. Mi se pare că asta i-ar uni pe cei doi, pe Paul Călinescu și Jean Mihail, faptul că fac aceste mici înscenări, care
aș zice că sunt chiar mai evidente decât în Orașul nu doarme niciodată, pentru că aici îi ai surprinși pe diverși lucrători, dar
în Orașul nu doarme… sunt și secvențe de familie, viața se desfășoară normal, de parcă nu ar observa aparatul respectiv,
dar e clar o înscenare pentru cameră, anumite momente sunt înscenări pentru cameră.
A.R.: Și pare că face din asta o artă, adică nu pare că încearcă s-o livreze drept realitate.
A.S.: La Paul Călinescu mi se pare că el ascundea aceste chestii, erau implicite și țineau de un punct de vedere regizoral
cumva mai subtil, niște mici dramatizări. Dar în general, Paul Călinescu era atras cel mai mult, în sensul cel mai bun,
de lucrurile abstracte, de lucrurile mecanice care se repetă într-un fel de tipare, pe când Jean Mihail construiește aceste
scene dramaturgic.
A.R.: Da, pare un pic mai ascunsă, mai mascată intervenția auctorială la Paul Călinescu, din cauza asta, adică e un pic mai
neutru.
G.F.: Pe de altă parte, impresia mea e că niciunul dintre ei nu încerca prea tare să mascheze, pentru că niciunul avea
sensibilitatea noastră de astăzi, în care documentarul chiar trebuie să fie surprins, să n-ai nimic regizat, nimic pus cu
mâna. Cumva, documentarele sigur că erau filme ceva mai realiste (școala britanică poate avea documentare mai
realiste), dar norma era, cred, în mare parte de a și aranja realitatea respectivă pentru cameră și, din nou, lucruri care s-ar
fi întâmplat acolo oricum.
A.R.: Acum poate că are o însemnătate, pentru că vorbeam despre o diferență stilistică între Maglavit și aceste filme,
Maglavit fiind totuși un reportaj la bază, ca gen, definiția foarte populară pe care o dă John Grierson documentarului și
care devine foarte importantă în anii ’30-’40, prin faptul că e reprodusă, e ideea că documentarul e o tratare creativă
a realității, tocmai pentru a diferenția documentarul de reporta. Deci documentarul e o specie care implica în epocă o
intervenție mai accentuată, mai artistică, ceea ce înțelegeau atunci prin ficțiune, adică ficționalizând.
A.S.: Iar reportajul de fapt e o păcăleală și mai mare, că spune că e vorba de un fapt nemediat, și în realitate el era cel mai
mediat, reportajul era întotdeauna realizat din perspectiva unei puteri sau dintr-o anumită perspectivă.
A.R.: Da, dar aș spune că Maglavit iese un pic din tiparul reportajului.
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A.S.: Da, are ceva de cine-amator.
A.R.: Noi am selectat din mai multe filme ale lui Jean Mihail și pentru cei care n-au văzut filmele respective, pentru că nu
sunt digitalizate și se pot vedea numai la masa de montaj, în Jilava - mare parte din filmele lui sunt mai tradiționale, mare
parte din ce am văzut și nu am selectat sunt filme ca la Paul Călinescu de fapt, care sunt mai degrabă încadrabile într-un
fel de propagandă vădită, fără neapărat mari ambiții la nivel de structură sau la nivel vizual. Deci, cumva am selectat
filmele care ni s-au părut că ies din norme într-un fel sau altul, dar asta n-aș vrea să creeze falsa impresie că era complet
iconoclast. Grosul producției de documentare realizate de el se încadra perfect în tiparele regimurilor.
Revenind la aceste simfonii, pornisem discuția de la faptul că tu, Gabriela, încadrezi mai degrabă Orașul nu doarme
niciodată și C.F.R. în categoria aceasta a rapsodiilor, ai explicat de ce și de ce mai puțin. Orașul nu doarme niciodată este
filmul unde, cel puțin pentru mine, pare că a ajuns la un nivel de articulare a mijloacelor de expresie cele mai mature,
adică pare și că a avut mai multe resurse. Scenele sunt în tot felul de locuri distincte, sunt tot felul de macarale și cadre
foarte ample care surprind foarte spectaculos tot felul de momente; mi-aduc aminte de scenele alea ca-n Metropolis,
în care vine de sus camera, se apropie de o roată lângă care e un muncitor. Și pare și un film cu trimiteri conștiente la
tot felul de mișcări moderniste, poate nu contemporane, din anii 1920, sunt și scene expresioniste, sau cu influențe
expresioniste la nivel vizual, sunt și scene cu valențe impresioniste, adică pare că e un fel de operă în care în sfârșit a ajuns
să aibă și resursele, și subiectul, și se vede că credea în demersul lui. La Paul Călinescu pare că în unele privințe, genul
acesta de neutralitate pe care o percepem vine și din faptul că pare că s-a adaptat cumva regimurilor, nu știu cu cât chef.
Dar Jean Mihail, biografic vorbind, avea și motive în momentul respectiv să aibă mai degrabă avânt, cum are și filmul, e
genul de energie pe care îl transmite.
A.S.: Și el este, începând din 1948, angajat al ONC-ului, adică e, pentru prima oară în cariera lui, într-o poziție în care are
salariu. Din câte citeam despre el, a fost regizor în România într-un moment în care meseria nici nu era inventată și toți
ceilalți oameni care activau aveau alte meserii. El era singurul, urmat de Jean Georgescu, care nu făcea chestia asta în
timpul liber, nu avea alte venituri, nu avea altă meserie, făcea film toată ziua și toată noaptea, toată viața.
G.F.: Din cauza asta a și fost cel mai productiv, în anii 1920 e chiar regizorul cu cele mai multe filme produse. Sigur că, pe
urmă, în anii 1930, lucrurile s-au schimbat și abia în contextul anilor 1940 poate să revină.
A.R.: Ați mai adăuga ceva legat de Orașul nu doarme niciodată, la orice nivel?
A.S.: Eu voiam să remarc ceva legat de Rapsodia rustică, de felul cum este reprezentată biserica, pentru a-l întreba pe
Mihai despre asta, pentru că și în anii 1950, la Sahia, în lista de filme sunt vreo 5-10 filme (mai multe decât mă așteptam)
despre diverse chestiuni religioase, vizite, ceremonii etc. Dar filmul acesta din ’46 mă duce cu gândul la Horia Bernea și
Muzeul Țăranului Român, un fel de icoană a țăranului care merge la biserică duminica.
A.R.: Și în general reprezentarea țăranului în filmul acesta este destul de tradiționalistă mai degrabă, nu prea sunt
elemente...
A.S.: În afară de Frontul Plugarilor
A.R.: Dar care apare puțin, parcă se și scuză că apare, e complet rupt momentul acela de restul filmului.
A.S.: Da, e o iconografie a țăranului român care are în centru o reprezentare a țăranului sărac dar pur, adică tot așa îl
vede și Jean Mihail. Se pare că filmul Rapsodia rustică a fost comandat de ONC special pentru a fi trimis la festivalul de la
Cannes, deci Jean Mihail a fost contractat să regizeze acest film care va reprezenta România la Cannes. Deci, într-un fel,
același parcurs ca al lui Paul Călinescu, cu Țara Moților la Veneția, zece ani mai devreme.
A.R.: Șapte.
A.S.: Și se pare că în momentul respectiv relația țăranului român cu biserica făcea încă parte din reprezentarea oficială.
M.B.: Da, să nu uităm că România era o monarhie, regele încă era pe tron, biserica avea o influență foarte mare, tratarea
mai dură a bisericii s-a petrecut un pic mai târziu, începând cu anul 1948. Încă eram într-o perioadă de grație, semidemocratică.
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G.F.: Plus că în momentul respectiv nu era doar Uniunea Sovietică, adică forțele de control însemnau și forțele occidentale,
Franța, Anglia.
M.B.: Pe străzi se manifesta cu steagul American și steagu Marii Britanii, națiunile unite care au câștigat războiul.
G.F.: Ceea ce se reflecta și în consumul cinematografic sau ceea ce se prezenta în perioada respectivă după ce în timpul
războiului fuseseră interzise filmele americane și franceze pe ecranele românești, sunt puternic recuperate. Dar chiar și
așa, sigur că aici avem biserica, cred că și în Floarea reginei (1946) al lui Paul Călinescu, după legenda lui Carmen Sylva,
e cel de-al doilea film care participă la această primă ediție din 1946 de la Cannes. Bine, prima trebuia să fie în 1939, dar
până la urmă pentru că a izbucnit războiul, aceasta din ’46 a rămas prima. Și acolo apare biserica; e cumva și un fel de mit
acesta, al faptului că nu prea există reprezentări ale bisericii în cinema. În destul de multe filme de fapt apar biserici sau
elemente religioase.
A.R.: Te referi la filmele de după 1945?
G.F.: Și după 1945, da.
A.S.: Și la Sahia sunt filme despre biserici pe tot parcursul anilor 1950, nu foarte multe, dar suficiente, vizite de arhiepiscopi,
sărbători etc. După care în anii 1960 nu mai sunt deloc, acest subiect nu mai e reprezentat deloc, în schimb începe în zona
asta subversivă să fie preluat modelul în filme despre biserici din Maramureș, alte lucruri în altă epocă, Slavomir Popovici,
cumva în zona de etnografie sunt mutate toate subiectele legate de religie.
A.R.: Tu, Mihai, nu știu dacă ai zis cum ți s-a părut filmul acesta, mai specific.
M.B.: Nu mi-a trezit niciun interes.
A.R.: Niciun interes? De ce?
M.B.: Mi s-a părut plat, pășunist, parcă era o chestie din anii ’80, cu Eugen Barbu la Săptămâna. Mă rog, e o recuperare
interbelică, și tezele protocroniste și toate astea, revenirea naționalismului interbelic.
A.R.: Mie mi-a plăcut destul de mult ca să fiu sincer, deși da, ca reprezentare e un déjà-vu. Dar sunt și elemente care mi
se par mai extravagante, dincolo de niște tipuri de cadre și de calofilie, care e admirabilă în unele privințe - ca idei de
mizanscenă. De exemplu, felul în care folosește muzica, adică m-a surprins foarte mult că include elemente de operă în a
doua parte, pentru a ilustra ceva legat de viața de la țară, de viața rustică; mi se pare mai degrabă un element idiosincratic
pe care nu l-am mai văzut reprodus și care, în raport cu imaginea, produce un efect neobișnuit, nu știu exact cum să-l
denumesc, dar e ceva care m-a trezit cumva. Apoi, unele scene sunt într-adevăr pur ilustrative, adică ilustrează doar
niște elemente bucolice. Dar îmi amintesc acel cadru de început, când intră primul țăran pe car și intră și tot intră, apoi
decupează și vine și din alt unghi și țăranul tot merge și nu se întâmplă nimic suplimentar. Sau acel cadru mai spre final,
cu acel cuplu de tineri care pleacă de la horă ca să se sărute sub un copac - sigur că e o secvență realizată într-un stil foarte
romantic și aduce aminte de poezie, dar faptul că se sărută pe gură în prim plan depășește chiar standardele din filmele
despre viața urbană, eu n-am prea văzut în alte filme românești ale vremii genul acesta de sărut după un preludiu pe
care-l construiește. Apoi și sărutul e lung și pregătit, ceva mai degrabă urban, deși nu e doar asta, e un fel de senzualitate
pe care n-aș asocia-o neapărat cu acest gen de bucolism pastoral, pe care nu-l vedem nici măcar în Țara Moților sau în
alte filme.
A.R.: Un alt moment care mi-a plăcut și mi s-a părut ieșit din comun este cel cu copiii care se joacă sau cu rupturile de
registre pe care pare să le aibă filmul.
G.F.: Da, sunt scene întregi de săruturi, unele foarte lungi și conținând destulă senzualitate, în filmele studențești ale
anilor ’50, cum sunt La mere (Manole Marcus, Iulian Mihu, 1955) sau Dreptul la fericire (Tatiana Sireteanu, 1956).
A.R.: Se vede influența lui Jean Mihail ca profesor.
G.F.: Nu știu, dar exista senzualitate.
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A.R.: Bun, dar acesta e totuși un film din ’46, mă gândesc că în raport cu contextul de până atunci, dar și după... Mă
gândesc că Mihai nu se referea neapărat la filme de ficțiune, ci în primul rând la genul acesta de reportaje și materiale
documentare care au tot fost făcute, despre viața la țară, pe la televiziuni.
M.B.: Da, idealizarea asta la nesfârșit, asta e problema mea: în timp ce idealizam țăranul în filme, mortalitatea infantilă
la acea vreme făcea ravagii la sate, rețeaua de dispensare și policlinici în zona rurală lipsea cu desăvârșire…
A.R.: Da, dar de fapt, apropos de ce zici, Mihai, e o constantă a cineaștilor de filme documentare din perioada asta și aș
spune că Paul Călinescu și Jean Mihail par cei mai interesanți, cei mai importanți de până în anii ’50, făcând filme care
reflectă foarte vag realitatea, nu doar părtinitor; tocmai prin ce exclud, să fantazeze, să reconstruiască mituri, așa cum
se întâmplă în propagandă. Pentru că de fapt cam acesta era rolul documentarelor lor, să mistifice niște lucruri, cel puțin
în filmele acestea selectate - inclusiv în De vorbă cu frații mei plugari, care e un exemplu foarte pur, prin miza mult mai
mare decât în Rapsodie rustică, unde miza e imediată, să convingă un electorat să participe la alegeri. Cu toate acestea,
pentru a convinge, face o întreagă mitizare, apelează la un istoric al vieților, apoi al raporturilor cu URSS din momentul
acela, face în 12 minute o întreagă schemă cu trimiteri în foarte multe direcții, nu mai rămâne doar la un interes imediat.
Deci, într-o anumită măsură, asta le e imputabil, sau acestor tipuri de structură în care au lucrat.
M.B.: Și despre Rapsodie rustică atâta mai vreau să spun, că la momentul când a fost regizat filmul, în România încă mai
existau cel puțin 300.000 de bordeie în mediul rural, cam jumătate de milion de oameni încă trăiau în bordeie.
A.R.: Ca paranteză, ceea ce nu spune filmul Orașul nu doarme niciodată este că majoritatea oamenilor dormeau, deci
prezintă doar oamenii care nu dorm.
M.B.: Și am observat încă o chestie: foarte multe reclame luminoase deci în 1949 încă erau rețelele luminoase din centrul
Bucureștiului, care au revenit în anii ’60-’70, apoi în anii ’80 s-a cam terminat din nou.
A.R.: E foarte greu de zis la cineva ca Jean Mihail, la filmele acestea, în ce măsură intervine faptul că pare pur și simplu că
tratează realitatea nu ca un oportunist, nu pare neapărat c-o face doar pentru bani.
A.S.: Nu, dar o face pentru film într-un fel…
A.R.: Da, pentru o anumită plăcere estetică, formală, și poate nu-i întâmplător că a tot șlefuit structura asta de simfonie,
de trei sau patru ori, a tot șlefuit-o până i-a ieșit.
Și ultimul film pe care nu l-am discutat separat e De vorbă cu frații mei, plugarii, am avut la început o discuție despre el,
o mică polemică. Sau era la început, o polemică legată de modernismul sau nemodernismul lui, cred că partea asta n-a
fost înregistrată. Cum ați găsit filmul acesta, dincolo de caracterul lui clar electoral, propagandistic, de interes imediat?
G.F.: Din prezentarea voastră, cumva cred că voi îi atribuiți niște valențe moderniste, prin faptul că actorul vorbește direct
cu camera, că se sparge această convenție; pe de altă parte, mie mi s-a părut un film realizat mult mai imediat, care îl
ia pe acest actor care trebuie să joace un țăran convingător și cumva mi s-au părut și comice reacțiile. Există această
mizanscenă cu el în mijloc și pe margine doi alți plugari în pridvor, care reacționează câteodată - au mai degrabă o funcție
ornamentală.
A.R.: Da, dar nu-i foarte bizar faptul că zâmbesc în continuu când el spune toate ororile alea? E la prim-plan și e montat
alături de cei care zâmbesc în timp ce el povestește despre cum au fost exploatați, zâmbesc non-stop. E ceva bizar în
chestia asta.
G.F.: Mie mi s-a părut că susțin mai degrabă, nu sunt în răspăr…
A.R.: Asta clar, și sunt momentele, cadrele în care el interacționează cu el și ei sunt puși să zică „Da, să trăiți!”. Dar în rest
mai sunt niște cadre cu ei zâmbind într-un mod foarte neverosimil în raport cu ce spune el, pentru că el spune „ne-au
asuprit, ne-au omorât” și normal ar fi fost ca ceilalți să fie neutri, adică sobri cumva.
G.F.: Pe de altă parte, mi se pare important, cum zicea Mihai la începutul discuției, că pune prima oară problema asta,
vorbește despre revolta din 1907 și e convingător. Cred că discursul acesta, prin mijloace cinematografice, cu toate că
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actoria acestui actor e foarte bună și face un fel de tur de forță, e foarte ritmat, cumva te prinde, cu toate că în unele
momente poți să ieși și să zâmbești, cumva e convingător.
A.S.: Dar sunt acele reprezentări, care mie mi-au plăcut cel mai mult, ale răscoalei din 1907, m-au impresionat foarte tare.
A.R.: Reconstituirile?
M.B.: Alea cu coasele?
A.S.: Da, alea cu coasele. Mi se pare o sinteză vizuală foarte bună; când eram în liceu și am învățat despre răscoala din
1907, a fost un eveniment care m-a marcat ca copil și a avut și o importanță ulterioară pentru mine, a fost ca ancoră în
climatul care prolifera în anii ’90, de idealizare a monarhiei și a perioadei interbelice. Imaginea asta m-a lovit, mi s-a
părut foarte convingătoare și puternică în cadrul acela artificial de studio. Mi se pare că efectul e modernist, nu știu dacă
intențiile lui erau moderniste, dar efectul chiar e, aspectul acesta de revelion TVR, dar unde se spun lucruri serioase și
într-un fel dure, și sunt și puțin lipite cu scotch-ul la montaj, cum povestea Andrei despre cadrele la prim-plan cu ei și
reacțiile lor.
M.B.: Filmul cred că e realizat la câteva luni de zile de la marcarea evenimentului în Parlamentul României, în adunarea
deputaților, în primăvara lui 1946 când se împlinesc 39 de ani de la răscoală și apoi an de an, până în 1989, s-a marșat
foarte mult pe memoria acestui eveniment istoric. Să nu uităm că a fost construit în piața Obor, care astăzi a ajuns undeva
în parcul Pantelimon, undeva dosit, și după Revoluție memoria acestui eveniment a început să scadă. Cum ar veni, cam ca
în interbelic: dacă în interbelic nu se pomenea niciodată și autoritățile statului nu comemorau niciodată acest eveniment
istoric, așa s-a întâmplat și după Revoluție. Această răscoală a început ușor-ușor să piară din memoria colectivă. Și cel
mai bun exemplu este mutarea acestui monument de lângă halele Obor în Pantelimon, nici măcar postament nu mai are.
A.R.: Mie mi se mai pare ceva interesant totuși, în 12 minute amestecă tot felul de tipuri de materiale, de la materiale de
arhivă, la tipul acesta care monologhează într-un decor butaforic, apoi cadrele cu cei cărora li se adresează copiii din jur,
mamele care sunt de fapt din prezent, amestecul acesta dintre trecut, prezent, apoi finalul - pare ceva foarte dezordonat.
Voi cum ați citit acel final, acea ieșire din decor, despre care am vorbit mai devreme, ieșirea din butaforic în natură?
G.F.: Poate și prin filmele realizate un pic mai târziu, mi se pare că e un final apropiat de finalul din În sat la noi (Victor Iliu,
Jean Georgescu, 1951), unde nu există prezență umană, după secvența nunții ai doar un final cu cadre cu holde, cu copaci
în bătaia vântului.
M.B.: Tractoarele în zare.
G.F.: Da, i s-a reproșat că nu sunt și tractoare, dar e promisiunea acestei lumi și acestui pământ pe care îl vor lucra și ale
cărui beneficii le vor culege oamenii de rând. Cred că nu e complet desprins din același tipar.
M.B.: Dar aici narațiunea, expunerea țăranului are un fundament, este fundamentată pe un fapt real, faptul că reforma
agrară a fost legiferată în România în martie 1945, cu două luni înainte să se termine Marea Conflagrație, este un lucru
cât se poate de adevărat și de validat istoric. Deci principala revendicare vehiculată în film, începând cu 1907, are un fapt
solid ca element central al expunerii. Care, probabil, va fi retras peste trei ani de zile.
A.S.: Da, exact, care n-o să mai fie niciodată la fel de convingător, argumentul acesta despre 1907 pare că se varsă cel
mai bine în momentul respectiv, este un argument bun pentru momentul când se dau pământurile țăranilor și peste trei
ani când li se iau înapoi, răscoala de la 1907 nu mai are aceeași greutate propagandistică în raport cu ceea ce cereau la
momentul respectiv.
A.R.: Aș mai vrea să te rog un singur lucru, Gabriela, să vorbim pe scurt despre faptul că Jean Mihail a mai realizat niște
filme de ficțiune în anii 1950 și importante pentru noua școală de film de ficțiune de după din perioada asta, Brigada lui
Ionuț (1954) și Râpa dracului (1957).
G.F.: Și mai este și mediumetrajul pe care l-am văzut împreună cu Ana în masa de montaj, Bulevardul fluieră vântul (1950),
o satiră.
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A.R.: Sunt filme de propagandă. Râpa dracului eu n-am văzut, e similar cu Brigada lui Ionuț, e tot un film din etapa asta
a cinemaului de actualitate?
G.F.: Nu, nu este din etapa asta, este realizat un pic mai târziu, cred că este filmat în 1956 și lansat în 1957, deci cumva este
diferit, dar e cam neîndemânatic, cum aș zice că sunt filmele lui de ficțiune în anii ’50. Mie îmi plac din anumite motive,
am o fascinație pentru filmele astea, dar cred că, poate și stând deoparte atâția ani, dar ficțiunile lui din anii ’50 nu mi se
mai par reușite. Chiar și în registrul acesta al filmelor realizate până în 1954, în care mesajul politic este mai apăsat, mai
puternic; Brigada lui Ionuț de exemplu, este printre cele mai stângace. E fascinant, pentru că e aproape un musical, sunt
oamenii aceștia atât de binevoitori și aproape că se cântă, își cântă Bună dimineața!, se trezesc în familie, peste tot, în
colectiv. Mai sunt sabotorii, care nu sunt la fel de luminoși, dar toată lumea este bine dispusă. Cumva, filmele lui Victor
Iliu, Paul Călinescu sau chiar Jean Georgescu cred că sunt un pic mai meșteșugite.
A.R.: Din ce povestești, pare că poate fi recuperat într-un registru camp.
G.F.: Brigada lui Ionuț are șanse, da.
A.R.: Am văzut un film sovietic din anii ’40, regizat de Ivan Piriev, un musical cu tractoriști. Cum se chema?
G.F.: Tractoriștii, cred.
A.R.: Tractoriștii veseli.
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GEO BOGZA
Filme în cineclub:
Tăbăcarii (1963)
Însemnări de reporter (1967)
Biografie:
Scriitor și publicist, teoretician al avangardei românești, este considerat unul dintre cei mai influenți reprezentați ai
suprarealismului din România. Editează revista Urmuz și colaborează la revistele Unu, Integral și Bilete de papagal,
inclusiv cu publicistică cinematografică, creează scandal cu debutul său literar și este închis pentru obscenitate. Având
cunoscute simpatii de stânga încă dinaintea războiului (în 1937 este reporter pe frontul spaniol), în timpul regimului
comunist cunoaște consacrarea, atât pe plan literar, ca scriitor și autor de reportaje care definesc un nou standard în
jurnalismul de actualitate, cât și în ceea ce privește recunoașterea publică, în 1952 devenind deputat în Marea Adunare
Națională, apoi în 1955 membru al Academiei Române. Publică volume de poezie ca «Jurnal de sex»,»Cântec de revoltă,
de dragoste și de moarte» sau «Orion», și numeroase colecții de reportaje printre care «Cartea Oltului», «Țări de piatră,
de foc, de pământ», «Oameni și cărbuni în Valea Jiului».
Este cooptat în funcții de conducere inclusiv la nivelul cinematografiei de stat: începând din 1946 este membru în
Comitetul de Direcție al Oficiului Național al Cinematografiei, iar în 1950 este numit consilier artistic al Studioului
Cinematografic București. În toată acestă perioadă semnează scenarii și comentarii pentru filmele documentare produse
de ONC, Romfilm și ulterior de Studioul «Alexandru Sahia».

Filmografie:
Anul 1848, realizat după stampele vremii (1948), regia Jean Mihail, Victor Iliu, comentariu Geo Bogza
Lunca Prutului (1948), regia Puiu Constantinescu, comentariul Geo Bogza
Aspecte de la serbările centenarului anului revoluționar 1848 (1948), regia Jean Mihail, scenariu Geo Bogza
Petrolul (1949), regia Jean Georgescu, comentariu Geo Bogza
Aniversarea lui Pușkin (1950), regia Jean Mihail, scenariu Geo Bogza
Repubica Populară Română (1954), regia Leonid Varlamov, scenariu Geo Bogza
Tăbăcarii (1963), regia Mirel Ilieșiu, după un text de Geo Bogza
România pe meridianele lumii (1964), regia Florica Holban, scenariu Geo Bogza
Însemnări de reporter (1967), regia Pantelie Tuțuleasa, comentariul Geo Bogza
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NINA CASSIAN
Filme în cineclub:
În țara lui Mură-n gură (1956)
Tehnica nouă, oameni culți (1963)
Biografie:
Poetă, scriitoare, compozitoare și publicistă, Nina (Renée Annie) Cassian are încă din adolescență preocupări artistice
polivalente: studiază la București pictura cu Georg Löwendal și M. H. Maxy, armonia cu Mihail Jora, compoziția cu
Constantin Silvestri și urmează cursuri de artă dramatică cu Al. Finți și Beate Fredanov. Traduce Shakespeare, Bertolt
Brecht, Heine, Molière, Christian Morgenstern sau Paul Celan și inventează printre altele o nouă limbă poetică, limba
spargă. Colaborează încă din primul an de înființare cu Studioul „Alexandru Sahia” și mai târziu și cu Studioul „Animafilm”,
ca scenarist, autor de comentarii, compozitor și textier. În anii ‚60, publică constant cronici și eseuri despre cinema în
revistele Film, Gazeta literară, Cinema, și semnează câteva proiecte de scenarii de ficțiune care nu ajung să fie realizate
(„Cuțitul fratelui meu”, „Florile”, „Zimbrii de oțel”, „O femeie dumineca”).
Susținută de interesele sale multilaterale se implică activ în viața culturală din România socialistă, ca autoare a a mai
mult de 50 de cărți de poezie, proză și eseuri, printre care se numără «Poeme la scara 1/1», «Disciplina harfei», «Povetea
a doi pui de tigru numiți Ninigra și Aligru», «Atât de grozavă și adio. Confidențe fictive», «Avangarda nu moare și nu se
predă» sau paginile de jurnal «Memoria ca zestre». În 1985 se stabilește în SUA.

Filmografie:
Luptăm pentru pace (1950), scenariul Nina Cassian, Veronica Porumbacu, Mihu Dragomir
Critica de jos (1955), regia Severin Picker, textul Nina Cassian, Animafilm
Pe muntele Retezat (1956), regia Erwin Szekler, comentariul Nina Cassian
În țara lui Mură-n Gură, din Jurnalul Pionierul nr. 3/1956, text de Nina Cassian
Pe drumurile României (1959), regia Mirel Ilieșiu, textul cîntecelor Nina Cassian
Uzina (1963), regia Slavomir Popovici, comentariul Nina Cassian
Tehnica nouă, oameni culți (1963), reigia Alex. Sîrbu, cîntecele Nina Cassian
Costinești la Marea Neagră (1975), regia Ada Pistiner, textul cîntecelor Nina Cassian
Penelopa și cele nouă muze (1978), regia Luminița Cazacu, textul Nina Cassian, Animafilm
Metafora (1980) - regia Mihai Bădică, textul Nina Cassian, Animafilm
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RADU COSAȘU
Filme în cineclub:
Adevărata putere (1963)
3 x 3 = ? (1963)
Biografie:
Scriitor, scenarist, cronicar sportiv și critic de cinema, din 1964 Oscar Rohrlich publică constant cronică de film sub
pseudonimul Radu Cosașu în revista Cinema (unde semnează printre altele rubricile La ordinea zilei: documentarul
Contracronica, Actualitatea, Filmul, document al epocii; Documentul, sursa filmului sau Lupta cu șabloanele), România
literară, și mai târziu în revistele Dilema și Dilema veche. Începând din 1953, participă în calitate de scenarist sau autor
al comentariului la o serie de filme documentare produse la Studioul „Alexandru Sahia”, unde, în decursul anilor ‚60,
colaborează cu regizorii Gabriel Barta, Mirel Ilieșiu sau Paul Barbăneagră. În 1967 semnează scenariul lungmetrajului
de ficțiune „Un film cu o fată fermecătoare” regizat de Lucian Bratu, care este interzis la patru zile după premieră și al
cărui final este remontat pe cheltuiala autorilor. După acest episod, Radu Cosașu se retrage din activitatea de scenarist,
continuând să publice critică de film, dar și volume de proză autobiografică printre care se numără „Maimuțele personale”
din 1968, „Un august pe un bloc de gheață” din 1971 sau ciclul „Supraviețuiri”. O selecție a articolelor sale despre cinema
de-a lungul timpului sunt reunite în cele două volume „Viața în filmele de cinema” (1972) și „O viețuire cu Stan și Bran”
(1981).

Filmografie documentar:
1 Mai 1953 (1953), regia Herman Rabinovici, comentariu Radu Cosașu
Cei mici despre lumea mare (1960), regia Gabriel Barta, comentariu Radu Cosașu
Trei strigăte pe Bistrița (1962), scenariul Radu Cosașu și Mirel Ilieșiu, regia Mirel Ilieșiu
3 x 3 = ? (1963), scenariul Radu Cosașu și Gabriel Barta, regia Gabriel Barta
Adevărata putere (1964), regia Paul Barbăneagră, comentariul Radu Cosașu
România orizont ‚64 (1964) regia Al. Boiangiu, Virgil Calotescu, Iancu Moscu, comentariu Radu Cosașu
Printre lebede și baloane (1965), scenariul Radu Cosașu și Gabriel Barta, regia Gabriel Barta
Fotbaliști, nu uitați copilăria (1965), scenariul Radu Cosașu și Gabriel Barta, regia Gabriel Barta
Buenos Aires - România (1978), regia Mirel Ilieșiu, comentariu Radu Cosașu

Text curatorial:
Programul al patrulea propus de Cineclubul OWR e dedicat unor scriitori – Nina Cassian, Radu Cosașu și Geo Bogza –
foarte activi în primele decenii ale regimului comunist, în ceea ce privește definirea importanței scenariului cinematografic
în cadrul proiectelor naționale de film. Toți trei au participat, în anii ‘50 și ‘60, la colocvii organizate de comunitatea
cineaștilor și de forurile culturale oficiale, au scris despre filme (Cosașu chiar frecvent și cu pasiune) și au încercat, în
forme diverse și dintre cele mai ingenioase, să contribuie la progresul formulelor narative cinematografice prin scenariile
pe care le-au conceput.
Mai ales Nina Cassian și Radu Cosașu par cuprinși de o efervescență creativă pe care o aplică documentarelor la care au
colaborat, încercând constant să experimenteze și să propună structuri inedite, îndepărtate de realismul socialist ce
marcase cultura primilor ani ai epocii comuniste din România. Geo Bogza pare, mai curând, o unealtă importantă pentru
regim, prin prisma celebrității sale literare câștigate în perioada interbelică, și e mai adesea folosit drept protagonist al
unor filme documentare ambițioase estetic, și mai rar pare el însuși cuprins de dorințe inovatoare scenaristice.
Programul include câte două documentare scrise sau la care au participat fiecare dintre aceștia. Filmele ni s-au părut
incitante, uneori de-a dreptul surprinzătoare, deoarece se aventurează în căutarea de noi formule de exprimare ale unor
idei angajate politic și social. Caracterul propagandistic inerent al acestor filme este, de multe ori, eclipsat de calitățile
lor estetice, îmbinând registre și tonuri atât de eclectice, încât rezultatele propun elemente asociate în mod uzual atât
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cu filmul de ficțiune, cât și cu filmul documentar. Sunt fie feerii, fie satire la adresa unor deprinderi greșite ale societății
contemporane lor, fie eseuri care trasează evoluțiile sociale din era comunistă – de multe ori, toate în cadrul aceluiași
film.
Un loc aparte în program îl ocupă „Însemnări din călătorie. Cu trăsura prin New York”, care documentează sub forma
unor notițe de călătorie plăcerea descoperirii metropolei americane de către Geo Bogza și de către Pantelie Tuțuleasa.
De asemenea, am inclus ca bonus un foarte scurt subiect extras dintr-o ediție a „Jurnalului Pionierului” ce ilustrează o
faimoasă poezie pentru copii, „În Țara lui Mură-n Gură”, scrisă de Nina Cassian. Nici unul dintre aceste două filme nu au
contribuit, din motive diferite, la crearea unor tradiții documentare, dar reflectă contribuția autorilor lor la imaginarul
epocii.
Radu Cosașu, cineast din alt film
de Victor Morozov
Poate n-ar strica să reamintim din capul locului că scriitorul și gazetarul Radu Cosașu și-a regăsit deplinătatea mijloacelor
artistice, de-a lungul anilor șaizeci, prin prisma cinemaului. Până să demareze o activitate cu normă întreagă la Revista
„Cinema”, cândva la finele decadei, Cosașu își încearcă mâna artistică dinainte vreme, de o parte și de cealaltă a studioului
de filmare: în 1963-1964, anii din cariera autorului care ne preocupă în eseul de față, îl regăsim pe Cosașu pe genericul
unor filme documentare de scurtmetraj realizate în cadrul Studioului „Sahia”, dar și – simultan – în cuprinsul Revistei
„Cinema”, unde semnează editoriale și cronici dedicate cu precădere aceluiași gen cinematografic. Viața de publicist și
cineast a lui Cosașu se găsește în acel moment în plină ascensiune: ani mai devreme, în 1956, pe când participa la un
congres scriitoricesc, autorul comisese o „gafă” – în ochii Partidului –, cerând avântat transparență și intransigență din
partea jurnaliștilor. Ca urmare, fusese exclus din comitetul redacțional al „Scânteii Tineretului” și, după cum mi-a mărturisit
într-o comunicare personală, „12 ani am fost nepotul mătușii mele. Mi-a dat să mănânc.” 12 ani sau nu, cert e că scriitorul începe
lungul proces de reabilitare, după cum anunțam, chiar dinaintea lui 1968, parcurgând drumul înapoi spre activitatea literară,
de unde fusese tras pe linie moartă fără preaviz. De altfel, o simplă analiză cantitativă la prima vedere demonstrează aceeași
tendință ascendentă: Cosașu semnează un singur articol în Revista „Cinema” de-a lungul întregului an 1963 (an în care se reia
apariția publicației, sub direcția Ecaterinei Oproiu), articol dedicat tratării prezentului prin film, unde acesta reunește referințe
diverse precum Bresson, Chaplin sau Iulian Mihu. Pe de altă parte, pentru anul 1964 regăsim numele lui Cosașu în 9 dintre
numerele publicate, iar subiectele tratate par să avanseze de la stadiul de interes difuz, eminamente personal și centrifug pentru
mecanismele generale ale cinemaului, înspre cel de arie preponderentă de expertiză: filmul documentar. În mod similar, Radu
Cosașu avea să își croiască drum spre o mai mare vizibilitate ca cineast, ajungând să semneze în anul 1966 scenariul unicului
lungmetraj la care a colaborat în mod direct, „Un film cu o fată fermecătoare” de Lucian Bratu8.
Subiectul central al acestui articol îl reprezintă scurtmetrajele „3X3” și „Adevărata putere”, la care Cosașu realizează comentariul
de voiceover și/sau scenariul în anii deja menționați. Fiind vorba, în cazul său, de un creator excentric și polivalent, aluziile la
scrierile lui din aceeași perioadă, împrăștiate prin numerele Revistei „Cinema”�, au părut firești și necesare. Ca și cum practica –
un fel de a face să vorbească imaginea – și teoria – un fel de a-i prelungi sensurile prin scris – ar întreține o corespondență, o sursă
de alimentare reciprocă. Cel mai adesea, ecarturile dintre filmele la care lucrează și temele despre care scrie sunt, bineînțeles,
considerabile. Dar există și anumite pasaje – tratate mai jos – în care acestea ajung să se sprijine unul pe celălalt, de parcă
Cosașu ar aplica, în opera sa de creator, ipotezele vehiculate în calitate de teoretician al filmului, sau, în sens invers, de parcă ar
profita de lansarea în lume a acestor scurtmetraje documentare – care, e de la sine înțeles, beneficiau de o mai mică expunere în
defavoarea „blockbusterelor” istoriei naționale, cu ale căror începuturi au fost contemporane – pentru a realiza un lung proces
de (auto)critică a industriei autohtone.
E de remarcat, bunăoară, felul în care Cosașu își începe articolul dedicat tratării prezentului în cinema (10/1963): „Problema
principală a scenaristicii noastre cred că este reflectarea expresivă (expresiv estetică) și interesantă (interesant umană) a realităţii
noastre socialiste.” Sub aparența unui imbold la creații care să reflecte complexitățile contemporane ale regimului socialist
se ascunde, mai cu seamă, îndemnul „atemporal” spre expresivitate. Comentariul din „Adevărata putere” restituie plauzibil
încercările gazetarului de a insufla expresivitate (lingvistică) unei structuri formale cât se poate de rigide și convenționale, aceea
a filmului de propagandă. Pornind în nota naționalistă obligatorie a odei închinate marilor creatori din regiune – filmul descrie
progresele de dată recentă înregistrate în nordul Moldovei –, vocea din off instituie dintru început o serie de clivaje bruște,
care subminează armonia liniară a locurilor comune nechestionate. Chiar în urma schiței hagiografice de portret dedicate lui
Eminescu, „cel care avea să scrie pentru prima dată în limba română: «sara pe deal, buciumul sună cu jale...»”, vocea racordează
cu o schimbare de tonalitate: „mulți ani, realitatea a îndreptățit tristețea sublimă a poetului”, conchide aceasta aproape
melancolic, afirmație secondată, la nivel vizual, de statistici alarmante privind numărul analfabeților, rata mortalității infantile
etc.
8

Cu scopul de a fluidiza lectura textului, citatele extrase din Revista „Cinema” au fost indexate sumar, între paranteze, și nu prin
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Sigur, aceste fluctuații ale stării de spirit triumfaliste omniprezente în filmul de propagandă trebuie mereu luate cum
grano salis: atunci când ele nu servesc, ca aici, pentru a înfiera regimul precedent, care contrastează cu reușitele mărețe
ale prezentului, ele au rolul inofensiv al unei inside joke, al unei bătăi pe umăr, al unei negații care să confirme adevărul
întregului. Să zicem însă că aici se afirmă, în stare embrionară, gustul scriitorului – pe care îl va cultiva și rafina în anii
următori, transformându-l într-o trăsătură specifică – pentru calamburul lingvistic, pentru truvaiul frazeologic, pentru
o limbă vie, solicitată neîntrerupt în posibilitățile sale expresive depline. În tot cazul, chiar dacă sintaxa sclerozată a
formatului filmului propagandistic de actualitate permitea o infimă marjă de manevră, comentariul lui Cosașu poate
fi considerat, pe bună dreptate, drept gest minor de a induce filmului, dacă nu o poziție de rezistență, atunci măcar un
indiciu de personalitate. Cum e de pildă această replică, oarecum decalată prin raportare la petrecerea câmpenească
înregistrată de aparatul de filmat, care poate trece, la limită, ca veritabilă marcă auctorială: „Putem face economie de
imaginație, cu-atât mai mult cu cât vom mai avea nevoie de ea.”
Ușor anterior „Adevăratei puteri”, „3X3” este, paradoxal, un film mai complex și mai ingenios. Acolo unde „Adevărata
putere” avea recurs la melodramă pentru a transpune în termeni inteligibili din punct de vedere cinematografic
transformările socio-economice care măturau țara – vezi racordul didactic dintre teancurile de manuale de muzică și
cărămizile cimentuite în prim-plan –, „3X3” este, forțând puțin nota, o comedie de moravuri care face desuetă distincția
dintre spot publicitar și pancartă brechtiană. Scenariul semnat de Cosașu împreună cu Gabriel Barta surprinde raportul
triunghiular dintre părinți, copii și profesori și nu lasă pe nimeni să scape nevătămat: cei dintâi o pățesc cel mai rău,
cu-acest machiavelic instinct de protecție al odraslei, care parcă anunță delirul din „Babardeală cu bucluc sau porno
balamuc” al lui Radu Jude; cei din urmă sunt lipsiți de voce, prinși la mijloc în ițele acestui conflict de interese; în timp
ce copiii sunt ei înșiși portretizați la oarecare distanță de imaginea convențională a izvorului de puritate, trop comod
aflat la lucru în finalul „Adevăratei puteri”, când o horă de copii care fredonează un cântec despre degetele mâinii e
întreruptă de cadre cu prim-planurile degetelor la care se face referire pe rând, aparținând acum unor mâini de adult care
muncesc pentru patrie... Dimpotrivă, în „3X3” copiii au aerul unor ștrengari cât se poate de conștienți de capacitatea lor
de manipulare, mici păpușari într-un conflict al adulților, bineînțeles dezamorsat de mizanscena comică și de voiceoverul duios. Discutând, în Revista „Cinema” (10/1964), documentarul „Marile emoții mici sau Micile emoții mari” de Doru
Segal, Cosașu pare să surprindă întocmai decalajul dintre aceste două strategii de reprezentare: „Noutatea [filmului
regizat de Segal], după părerea mea, consistă în farmecul cu care sunt surprinşi «oamenii mari» în preajma copiilor. Linia
banală, facilă, ar fi pretins exploatarea chipului pueril, cu surâsul şi spontaneitatea sa veşnic ispititoare, atotnăscătoare
de «succes sigur» şi clişee la fel de sigure. Dar creatorii au evitat şabloanele de acest tip și au întors aparatele spre cei
care de prea multe ori au fost lăsaţi în planul doi – «tata şi mama» – consideraţi, pe baza acelorași şabloane, ca «ştiuţi»
, «cunoscuţi», «banali». Am auzit pe cineva imputând filmului că faţă de «drăgălăşenia copiilor», părinţii nu-s «prea
frumoşi», nu-s adică «drăguţi». Când se va isprăvi cu trivialitatea «drăguţului» în artă?”
Direct și indirect, Cosașu participă, așadar, la valul de reînnoire a documentarului: îndemnul său către expresivitate este
acompaniat în mod natural de dorința unui cinema care să se muleze mai atent pe realitate și să îmbrățișeze asperitățile
existente în lume – să nu le mai ignore, pretinzând că acestea nu există, din nevoia de a consola spectatorul și a „face
frumos”. Pe de altă parte, Cosașu rezolvă această dilemă adiacentă – aceea a înfrumusețării realității, care mereu a dat
târcoale genului documentar – în modul cel mai elegant cu putință. Acesta susține că „documentarul e chemat – prin
forța cu care poate selecta și impune realitatea, stricta realitate – să atingă nu Ficțiunea (încercare vană), ci emoțiile
Ficțiunii.” Coerent cu propriul demers – acela al unui plus de expresie artistică –, Cosașu înțelege să nu limiteze, printr-o
definiție negativă, posibilitățile nesfârșite ale documentarului, nici să le pună sub spectrul limitativ și problematic al
ficțiunii și al ficționalizării. Mai degrabă, astfel de înfloriri ale comentariului din off – care nu se mai mulțumește doar să
descrie neutru, statistic, cele arătate, ci glosează polemic-hazos pe marginea lor –, sunt parte a aceleiași strategii de a
suscita emoție în spectator. În „3X3”, satira socială a scenariului dezvoltă o splendidă dezinvoltură: remarcabil e acest cor
de adulți așezat cuminte în băncile sălii de clasă, care strigă: „Copiii noștri sunt geniali!” Cum remarcabilă e și vocea care
rostește, suveran-ironic: „Chiar dacă nu înțelegi, nota contează! Altfel cu ce să se mândrească mămica?” Iar în secvența
bucolică fâsâită repede printr-o rafală de dialog sarcastic nu putem recunoaște decât mâna scriitorului Cosașu: „Dar
norul din față știi cu ce seamănă?”, întreabă tatăl, în timp ce spectatorii descoperă un nor fără nicio formă. „Cu o porție
de orez cu lapte în colonie la Eforie!”, răspunde copilul. „Exact!”, conchide entuziast tatăl.
Se întâmplă uneori – mai precis, în două ocazii – ca publicistul să facă aluzie explicită la filmele pentru care a colaborat
pe partea de text. Dar acest lucru nu trebuie să ne plaseze automat pe pista neglijenței deontologice, care ar amesteca
nediferențiat și confuz compartimente destinate altminteri unei demarcații clare – ci, dimpotrivă, este menit să sublinieze
întocmai relativa autonomie a acestor câmpuri de activitate prin care Cosașu se mișcă mai mult sau mai puțin liber;
„liber” în toate sensurile, chiar și în acela de freelancer precar, de colaborator punctual care lucrează la comandă, fără
obișnuitele note de subsol.
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acces la angrenajul exclusivist al deciziilor finale, ci solicitat să onoreze o comandă prestabilită – să se achite de sarcină.
Ceea ce nu înseamnă deloc că lucrătura lui Cosașu n-ar fi mai mult decât onorabilă, pe modelul acelor artizani ai marilor
studiouri americane de odinioară, care – a fost marea descoperire a teoriei „politicii autorilor” – știau să-și impună cu
panaș viziunea personală tocmai prin adaptarea la constrângerile producțiilor de tot felul.
La un moment dat (08/1964), criticul de film face elogiul producției documentare recente, reunind în aceeași enumerație
titluri aparținând unor Paul Barbăneagră („George Georgescu”), Titus Mesaroș („4000 de trepte spre cer”), Sergiu
Nicolaescu („Memoria trandafirului”) sau Slavomir Popovici („Uzina”), precum și „eseul” „3X3”. Ce apropie aceste realizări
e, în viziunea lui Cosașu, un „același și același nucleu director: omul creator, omul constructiv.” Și, continuă el, e vorba,
prin această alăturare, de o „reflectare îndelungă, pasionată a construcției noastre socialiste [care] stă la baza „școlii”
documentarului nostru.” La aproape un an de la acel apel pentru expresivitate în cinema, care ar trebui să conducă firesc
spre o mai pertinentă tratare a prezentului socialist în film, se poate afirma că gazetarul constată evidente îmbunătățiri:
emergența unei adevărate „școli” a documentarului, preocupată de elanul creator al omului socialist. Stă mărturie chiar
comentariul lui Cosașu pentru „Adevărata putere”, care se mulează sugestiv pe tranziția bruscă de la bogata istorie a
Bucovinei, cu oamenii ei de cinste și natura ei milenară, înspre realizările noului regim comunist: imagini care astăzi
ne fac să zâmbim contrariați la contactul cu urâțenia lor seducătoare, înfățișând cartiere de blocuri și mari combinate
industriale, apar atunci pe ecran pentru a demonstra grija Partidului față de oamenii muncii.
Într-un text dedicat „glasului” în cinema (07/1964), Cosașu alege să descrie, drept exemplificare a argumentației sale,
chiar o secvență din „Adevărata putere”, acest film „imperfect sudat”: „aceea a unui interviu luat în direct unei perechi de
tineri colectiviști ieșiți cu familiile respective de la ofițerul stării civile. Bătrânul [...] ridică desigur problema fundamentală
a pământului, a zestrei în hectare. Cuvintele aleargă odată cu aparatul pe dealurile sucevene, pe marile întinderi
colectivizate. Totul capătă dimensiune, aer, pistă pentru decolarea semnificațiilor.” Se vede cum Cosașu amplifică liric,
prin puterea expresivității literare, o secvență altminteri destul de scurtă. Secvență stranie, totuși, în care sensul „corect”
al interpretării se dovedește foarte alunecos, căci tânărul, întrebat despre căsătorie, mărturisește – paradoxal – că a
făcut pasul înaintea „bătrânului” său, la 21 de ani, și nu, așa cum poate era de așteptat, mai târziu decât strămoșii lui. Din
acest bizar sens al proeminenței muncii dincolo de viața personală se degajă totuși și un comic aparent involuntar, când,
întrebat care pământuri sunt mai fertile, tânărul ezită: ce poate răspunde în fața unei camere de filmat intimidante,
pentru a intra în așteptările și grațiile autorităților, decât că peste tot se cultivă și se culege (aproape) la fel de bine?
Radu Cosașu avea să petreacă mai mult timp comentând de pe margine cinemaul decât lucrând în miezul său: abia în
1988 va părăsi, pentru pensionare, redacția Revistei „Cinema”. Dar cu siguranță că verva sa creatoare, șugubăț-tandră,
nu va fi scăpat observatorilor atenți. O arată acest scurt și peremptoriu pasaj dintr-un text semnat de Iulian Mihu
(01/1964), pentru care iscusința lui Cosașu într-ale filmului apare de timpuriu ca fiind de ordinul evidenței: „Cu toate
că încă nu este autorul unui scenariu în toată deplinătatea cuvântului [aveau să mai treacă doar doi ani până în acel
moment], Radu Cosașu știe ce-i aia cinematograf și se exprimă ca atare. El este pentru originalitate, atât în teorie, cât și
în practica filmului, deci susține o artă cinematografică și nu un surogat.” Originalitatea lui Cosașu va fi fost, într-adevăr,
să acompanieze cinemaul în toate manifestările care i-au fost accesibile în România comunistă, sub permanența vie a
unui prezent continuu.
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ADA PISTINER
Filme în cineclub:
Costinești la Marea Neagră (1975)
Nu lăsați totul în grija Samanthei! (1976)
O echipă de tineri... și ceilalți (1976)
Un cămin cultural (1977)
Aritmetică realistă la Seini (1981)
Răspunderea pentru calitate (1984)
Biografie:
Ada Pistiner s-a născut la Iași în 1938. În 1960, odată cu absolvirea studiilor Facultății de Filologie de la Universitatea
din București, este angajată ca documentarist la Arhiva Națională de Filme, iar din 1963 lucrează ca redactor la Studioul
„Alexandru Sahia”. Colegă de generație cu cineaști ca Radu Gabrea, Iosif Demian sau Mircea Moldovan, în anul 1968 Ada
Pistiner absolvă la cursurile de regie de film de la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, avându-i ca profesori
pe Mircea Drăgan și pe Iulian Mihu, în prima promoție după zece ani în care cursurile Facultății de Film fuseseră sistate.
După terminarea facultății își continuă activitatea la Studioul «Alexandru Sahia» în calitate de regizor de film documentar.
Pe lângă numeroasele filme utilitare pe care le-a realizat (în principal filme de protecția muncii, dar și filme publicitare
sau tehnice), Ada Pistiner se remarcă printr-o serie de reportaje cu un aer democratic, care obțin consecutiv, între 1977 și
1981, premiul ACIN («O echipă de tineri…și ceilalți»,»Un cămin cultural», «Și…», «Aritmetică realistă la Seini»). În 1979
regizează singurul ei film de ficțiune, «Stop-cadru la masă», un lung metraj inedit în peisajul epocii, recompensat tot de
ACIN cu premiul Opera prima. Continuă să realizeze filme documentare până în anul 1986, când emigrează în Israel.
Revenită în țară, după Revoluție, Ada Pistner mai realizează câteva documentare pentru Studioul Sahia și filmează pe
video «Performance» și «Contemporani în București».

Filmografie documentar:
Trei accidente (1970)
Corespunzator la toate tipurile de autovehicule (1970)
Lucrări în cariere (1971)
Vine un tren (1971)
Accident la Corabia (1973)
Aprecierea ritmului de muncă la o operatie de ștanțare (1974)
Organizarea locului de munca la operatiile de ștanțare (1974)
Costinești la Marea Neagră (1975)
Respectarea normelor de protecția muncii la mașinile de presat și debitat (1975)
Ceramica (1975)
Iia (1975)
Pentru siguranța dumneavoastră (1975)
Storck (1975)
Muzeul Storck (1975)
Accidentele pot fi evitate (1976)
Nu este de ajuns să știi (1976)
Nu lasati totul în grija Samanthei (1976)
O echipa de tineri … și ceilalți (1976)
CIAT România - Autovehicule românești și aria competitivității (1977)
Intervenții prompte (1977)
Lucrări de extindere a liniilor și stațiilor electrice (1977)
Prevederea inlatura accidentul (1977)
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Măsuri de protecția muncii la construcții de linii (1977)
Un cămin cultural (1977)
Și … (1978)
Vacanța (1978)
Tehnologii actuale în execuția tunelurilor feroviare (1978)
Filmați la noi (1979)
Electrificarea căilor ferate I (1980)
Electrificarea căilor ferate II (1980)
Fundații din pereți turnați în teren (1980)
Activitatea în depozitele de șantiere (1981)
Aparate de masură și control (1981)
Aritmetica realistă la Seini (1981)
Dulce mama (1981)
Protecția muncii la construcții din betoane (1981)
Utilizarea corectă a energiei electrice în șantierele de construcții (1981)
Măsuri de protecția muncii în pregătirea betoanelor (1982)
Tehnologia de execuție a pereților subțiri (1982)
Tehnologia de execuție a digurilor în centralele electrice în cascadă (1982)
Tehnologia de excavare în carierele de arocamente și depuneri în baraje (1982)
Tehnologia de executare a digurilor (1983)
Accidentarea unui maistru (1983)
Aparatajul electric? Nu am auzit (1983)
Ne interesează calitatea (1983)
Răspunderea pentru calitate (1984)
Un an ceva mai lung (1991)
Protecția cui? (1992)
Performance - video (1994)
Contemporani în București - video (1995)

Text curatorial:
Cele șase filme scurte cuprinse în programul dedicat Adei Pistiner reprezintă o parte mică a realizărilor uneia dintre
documentaristele cele mai riguroase și mai dedicate ale deceniilor al VIII-lea și al IX-lea ale secolului trecut. Opera ei
cinematografică se împarte, în linii mari, între documentare de protecția muncii și unele în tradiția cinéma vérité, în care
prezintă diverse categorii de persoane, oferindu-le și lor o voce prin care să se autoreprezinte. Ambelor direcții cărora li
s-a dedicat artistic, Pistiner pare că le-a acordat importanță egală, în ciuda faptului că filmele de protecția muncii aveau
o soartă mai curând marginală, neregăsindu-se decât sporadic în programele cinematografelor, în recenziile criticilor sau
în palmaresurile din epocă.
E surprinzător, aproape film după film, cât de precis și de migălos și-a gândit autoarea din punct de vedere cinematografic
documentarele ce prezintă diverse pericole la care se supun tot felul de categorii de muncitori dacă nu respectă regulile
specifice domeniilor lor de activitate. „Nu lăsați totul în grija Samanthei”, digitalizat special cu această ocazie, e unul din
aceste exemple, poate cel mai ingenios ca abordare narativă dintre toate documentarele sale de protecția muncii și o
dovadă a imaginației cu care Pistiner ajunsese să abordeze subiecte aparent restrictive din punct de vedere creativ.
Celelalte filme cuprinse în program se împart între reportaje deja prezentate public de Adina Brădeanu în cadrul
proiectului „Sahia Vintage”, curatoriat de ea („Răspunderea pentru calitate” sau „Un cămin cultural”) și unele digitalizate
special cu această ocazie („Aritmetica realistă la Seini” sau „O echipă de tineri și ceilalți”). Mai ales acestea două din
urmă ne-au surprins plăcut prin modurile în care, pe subiecte în mod cert comandate, ce aveau toate șansele să conducă
la structuri și la discursuri simpliste, regizoarea reușește să conceapă abordări inedite, permițând protagoniștilor lor să
transpară într-o complexitate rar întâlnită în filmele epocii, fiind schițați și prin detalii aparent nerelevante în raport cu
temele principale abordate de ea.
În fine, „Costinești la Marea Neagră. Tabăra de Tineret” e o bizarerie, pornind de la o imagistică în aparență convențională
a tineretului socialist, dar complicându-i semnificațiile prin modul în care îi suprapune coloana sonoră, compusă dintr-o
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melodie propagandistică scrisă de Nina Cassian, reluată de suficient de multe ori încât să pară, spre final, o placă stricată
lipsită de substanță – întocmai cum sunt și înșiruirile de ipostaze bucolice ale tinerilor surprinși în planul vizual.

Nu lăsați totul în grija istoriei: documentarele uitate ale Adei Pistiner
de Liri Alienor Chapelan
S-ar putea afirma că există un „caz Ada Pistiner”, nu doar ca o referință ludică la documentarele-anchetă pe
care ea însăși le-a realizat, ci și pentru că circumstanțele carierei ei și mai ales ale receptării operei sale în contextul
succesiunilor și permutărilor ideologice care s-au desfășurat în spațiul românesc din anii ‘70 - când a debutat cineasta
- până astăzi sunt deopotrivă specifice și reprezentative, în sensul în care se dovedesc prielnice amorsării unor discuții
mai cuprinzătoare despre istoriografia și ierarhiile cinematografice. Astfel, opera Adei Pistiner se află la confluența mai
multor strategii de invizibilizare, care au vizat diferite părți din aceasta în funcție de imperativele momentului. Luând-o
în ordine cronologică inversă, constatăm că actualmente, singurul lungmetraj de ficțiune al lui Pistiner, „Stop-cadru la
masă”, îi pune în umbră întreaga producție non-ficțională, realizată la studioul Sahia timp de două decenii. Nu asistăm
aici doar la persistentul dezechilibru între atenția acordată genului ficțional și celui documentar în istoria cinematografiei,
dezechilibru de altfel care se află în răspăr cu ponderea reală a celor două în cadrul imaginilor de toate felurile generate
de societățile moderne, și cu atât mai mult hipermoderne, dacă punem la socoteală imaginile științifice, militare, cele
produse și interpretate de inteligența artificială etc. Al doilea substrat al acestei atitudini parțiale îl constituie asocierea
covârșitoarei majorități a filmelor non-ficționale realizate sub regimul comunist cu comanda politică - excepție făcând
poate doar cele semnate de cineaștii recunoscuți astăzi ca fiind disidenți, de pildă „Apa ca un bivol negru” al membrilor
așa-numitei generații ‘70: Pița, Veroiu, Demian. Dar nici măcar lungmetrajul de ficțiune a lui Pistiner nu este disident în
sensul activ, agresiv al termenului; iar documentarele sale de la Sahia, cu toate că sunt de multe ori inventive pe plan
formal și narativ, pot pretinde cu atât mai puțin la această etichetă. Chiar și relativa recunoaștere de care beneficiază
Pistiner pentru „Stop-cadru la masă”, pe care critica o motivează cel mai adesea prin considerente slab politizate, cum
ar fi abilitatea cineastei de a reda detaliile cotidianului și de a îmbina mizanscena cu șuvoiul realului în scenele de stradă
de pildă, se află sub semnul unei alte ierarhii implicite: cea dintre sexe. În ciuda criticilor și tentativelor de echilibrare
din ultimii ani, istoria filmului românesc rămâne în continuare preponderent masculină - iar cinemaul de ficțiune nu
este un material suficient de ofertant pentru a permite o rescriere a acesteia în coordonatele egalității de gen care să nu
basculeze totuși într-un partizanat exagerat. Figurile feminine din istoria cinemaului național vor rămâne puține cât timp
se continuă marginalizarea filmului documentar și concentrarea atenției pe regizori, în defavoarea restului profesiilor din
domeniu.
Așadar, după obișnuitele opreliști puse în cale de un sistem de cenzură acționând de multe ori arbitrar la toate
etapele producției cinematografice, care au împiedicat confirmarea Adei Pistiner ca regizor de filme de ficțiune în anii
‘80, astăzi observăm efectele unei forme de nepăsare, chiar de suspiciune față de corpusul de documentare pe care
l-a realizat în cadrul studioului Sahia. S-ar putea afirma polemic că rezultatul controlului autoritar și al libertății unei
elite intelectuale de a decide ce opere merită valorificate este unul și același, și anume blocarea accesului la titlurile
neconforme. Soarta întregii producții a studioului Sahia înainte de intervenția salvatoare a Adinei Brădeanu și echipei
sale ilustrează de altminteri la perfecție despotismul acestei variante democratice de cenzură pe care o constituie
scrierea ideologizată a istoriei (culturale, dar nu numai) în urma unei schimbări de regim politic. Iar intersecția dintre
caracteristicile materiale ale obiectului film și virajul tehnologic abrupt pe care l-a antrenat revoluția digitală investește
cu și mai multă autoritate acest proces selectiv de valorificare: orice produs cinematografic trebuie conservat în condiții
optime specifice, chiar dacă nu i se acordă privilegiul de a fi restaurat și accesibilizat, cel puțin pentru a i se da șansa să fie
reevaluat de o generație ulterioară.
Revenind la cazul Adei Pistiner, acesta este, în această privință, unul mai curând fericit: „Răspundere pentru
calitate” (1984) a fost inclus încă din 2016 în a doua serie de DVD-uri Sahia Vintage, alături de primul documentar semnat
de cineastă după revoluție și după revenirea ei din Israel, „Protecția cui” (1992). Deși nu au integrat colecția de DVD-uri,
alte trei filme ale lui Pistiner au fost proiectate public în cadrul eforturilor Adinei Brădeanu: „Costinești la Marea Neagră”
(1975), „O echipă de tineri ... și ceilalți” (1976) și „Un cămin cultural” (1977). În sfârșit, cu ocazia celei mai recente ediții a
cineclubului One World Romania, au fost digitalizate încă două titluri inedite, „Nu lăsați totul în grija Samanthei” (1976)
și „Aritmetica realistă la Seini” (1981). În comparație cu întreaga activitate a lui Pistiner, care cuprinde peste patruzeci
de titluri, numărul filmelor ei care sunt accesibile unui public larg poate părea o picătură într-un ocean. Totuși, dacă
adăugăm și „Stop-cadru la masă”, obținem nu doar o imagine destul de precisă și nuanțată a vocii artistice a lui Pistiner,
ci putem și să deslușim contururile unui proiect social, chiar politic, pe care cineasta pare să-l fi purtat în filigranul poziției
ideologice oficiale pe care producțiile sale erau nevoite s-o promoveze.
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Și în acest punct, cazul Ada Pistiner își relevă complexitatea, fiindcă nu avem de-a face cu o simplă opoziție
la regimul autoritar comunist, manifestată ori prin intermediul unei critici frontale, ori sub forma binecunoscutelor
(și deseori neverificabilelor) „șopârle”, ci cu o adecvare măcar parțială între viziunea autorului și structura teoretică și
conținutul valoric al unui sistem pe care totuși îl fentează în forma sa instituționalizată. Într-un interviu din 1982 cu Eva
Sîrbu9, Pistiner acuza aproape fără ocolișuri forurile decizionale ale industriei de film și anevoiosul proces de aprobare
prin care erau nevoite să treacă proiectele; se știe de asemenea că, pentru „Stop-cadru la masă”, monteuza filmului,
Maria Neagu, a recurs la mascarea cu bandă netransparentă a anumitor sunete de ambianță în copia destinată comisiei
de vizionare.10 Dincolo însă de aceste puseuri contestatare, opera lui Pistiner, sau cel puțin imaginea fragmentară
a acesteia pe care ne-o furnizează cele câteva titluri mai lesne accesibile, nu pare să renege valorile ostensibile ale
doctrinei socialiste. Două dintre cele șase filme menționate anterior, „Răspundere pentru calitate” și „Nu lăsați totul
în grija Samanthei”, funcționează pe structura documentarului-anchetă (cu toate că spiritul ludic din cel de-al doilea
reconfigurează granițele genului); un al treilea, „Aritmetica realistă la Seini”, adoptă de asemenea un format investigativ.
Acestea nu critică cât susțin o reformă profundă, și nu atât a sistemului în constituția lui instituțională, ci a fibrei lui
morale. Nuanța poate părea nesemnificativă, mai ales în condițiile ideologice ale perioadei, când dezaprobarea explicită
față de putere risca oricând să fie asimilată cu un delict capital. Dar fondul argumentelor lui Pistiner este prea coerent
ca s-o putem suspecta de servilitate, de ipocrizie ori de camuflare abilă a opiniilor reale sub un strat de limbaj de lemn,
fie că ne referim la cel verbal sau la cel cinematografic. Observăm în filmele cineastei un interes constant pentru viața
cotidiană ca o agora, o arenă unde începe și se termină politicul, și, prin urmare, pentru relațiile dintre individ și cercul
lui restrâns ca model miniatural al oricăror forme de organizare societale. Acestea sunt dublate de o fascinație pentru
generația tânără, acești oameni „de tip nou” care, dincolo de fantezia ideologică care îi asediază, trebuie să trăiască în
comunism, nu să-l imagineze, nici măcar să-l clădească, ci să-l îmbrace ca pe o haină de zi cu zi. Mai întâi in sotto voce, cu
„Costinești la Marea Neagră”, apoi mai explicit, cu „O echipă de tineri ... și ceilalți” și „Aritmetica realistă la Seini”, Pistiner
comentează rolul complex al tinerilor, aflați la intersecția dintre mitologii concurente venite din Vest și Est, și dintre
coloraturile conservatoare și progresiste existente în ambele. „Costinești la Marea Neagră” mizează pe dimensiunea
sonoră pentru transmiterea mesajului, însă nu pe vocea din off convențională, devenită sinonim cu documentarul de
propagandă incapabil să-și lase privitorii să se orienteze neînsoțiți în inevitabila pluralitate semantică a imaginilor pe
care le întrebuințează. Coloana sonoră a scurt-metrajului lui Pistiner constă într-o repetiție a unui cântec scris de Nina
Cassian de către corul liceului de muzică „George Enescu”, punctată regulat de criticile profesoarei. Versurile zugrăvesc
o imagine idilică a tinereții, oscilând între extaz și gravitate, totul fiind impregnat de grandilocvență; profesoara, ale
cărei intervenții nu sunt niciodată dirijate către execuția muzicală în sens strict, ci către modul de frazare al versurilor, este
o figură a autorității care își extinde dominația atât asupra formei, cât și asupra fondului așa-zisului elan tineresc. Rebeliunea
tinerilor în fața acestei tentative de confiscare este sugerată (ori chiar construită) de Pistiner prin opoziția dintre sunet și imaginile
deseori mundane, lipsite de solemnitate, al căror singur lustru este vitalitatea neafectată a subiecților prinși în activități
tipice taberelor de vară: sporturi, plimbări, distracții diverse. În „O echipă de tineri ... și ceilalți”, motivul omniprezent
al muncii socialiste este transformat din punct de gravitație în simplu pretext pentru a observa cu o privire aproape
antropologică manifestările unor tineri extrași din mediul lor social de origine și plasați împreună într-un spațiu neutru,
așteptând să fie construit. Această neutralitate este de fapt mai curând o construcție narativă menită să pună în valoare
comportamentul tinerilor muncitori asupra cărora se concentrează filmul - rolul bătrânei țărănci care le este gazdă este
strict decorativ, aproape pitoresc în duioșia cu care îi privește pe băieții veniți să-i modernizeze ținutul. Și în această formă
benignă se poate citi un decalaj între generații care amintește unui privitor actual, familiarizat cu povestea abuzurilor
comuniste, de colectivizarea forțată a agriculturii; dar imaginile însele vorbesc doar de clădirea unei comunități, unui
simț de apartenență bazat pe efortul fizic și, oarecum abstract, pe o cauză comună, pentru care vechile conflicte și excese
ideologice nu sunt decât o îndepărtată pânză de fundal. Această perspectivă asupra tinerilor oglindește construcția
personajului Drina, fiica arhitectului Halunga din „Stop-cadru la masă”, care este pragmatică, lucidă și aproape maternă,
în locul mamei sale zdruncinate de abandonul soțului, plecat cu o femeie mai tânără. Lipsa de interes a lui Pistiner pentru
locuitorii de baștină ai amplasamentelor marilor șantiere comuniste este compensată într-un film ulterior, „Un cămin
cultural”, al cărui accent cade pe dialogul cultural și schimbul de valori imateriale. Communicare cursivă, desfășurată
pe picior de egalitate între generațiile reunite în jurul activităților căminului cultural poate fi pusă în opoziție cu relația
implicit ierarhică dintre sociologi și țărani în „Stop-cadru la masă” care, deși nedezvoltat, servește drept fundal nefericirii
soției delăsate a lui Halunga, dar și a șederii lui Halunga și Nușa la casa țărănească - și a cărui aparență idilică se va
9
Eva Sîrbu, „Regizorii noştri – Ada Pistiner”, Cinema, nr. 7, iulie 1982, disponibil pe www.aarc.ro/articol/regizorii-nostri-adapistiner, consultat pe 8 octombrie 2021
10
Adrian Epure, „Din culisele cinematografiei. Filmul procesului Mareşalului Antonescu, refăcut în plină glorie a «Epocii de
Aur»: Într-o cabină izolată, mă aşteptau doi «tovarăşi» şi câteva cutii!”, Adevărul.ro, 17 iunie 2018, disponibil pe www.adevarul.ro/
entertainment/film/din-culisele-cinematografiei-reconditionat-monteuza-maria-neagu-filmul-procesului-maresalului-antonescu-plinaglorie-epocii-aur-1_5b26a441df52022f753c6a62/index.html, consultat pe 8 octombrie 2021
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dovedi înșelătoare. Cu „Un cămin cultural”, Pistiner susține nu doar egalitatea economică dintre oameni, ci mai ales
egalitatea culturală, cea din urmă fiind la fel de importantă pentru a putea edifica o societate fără clase. Dar strategia ei
nu constă în a suprima arta așa-zis înaltă, burgheză, ci de a o asocia altor forme și conținuturi populare, pentru a produce
scurtcircuitarea ambelor categorii; și aici, „Stop-cadru la masă” este titlul care afișează nivelul cel mai ridicat de șlefuire
a acestei metode exersate în „Costinești la Marea Neagră” și „Un cămin cultural”, în relația dintre muzică și situațiile
narative.
În sfârșit, atât „Nu lăsați totul în grija Samanthei” cât și „Răspundere pentru calitate” sunt piese importante
în puzzle-ul perspectivei lui Pistiner asupra societății, așa cum se degajă aceasta din producția ei de la Sahia. Ambele
filme investighează neregulile care se petrec în procesul muncii: într-o autobază de transport auto, respectiv în
producția de bunuri uzuale. Tonul este ludic, mai mult mustrător decât inchizitor, dar filtrează totuși o preocupare reală
pentru pericolul pe care îl reprezintă iresponsabilitatea și nerecunoașterea vinei individuale pentru corpul colectiv. În
„Răspundere pentru calitate” - de altminteri ultima realizare a lui Pistiner înainte de emigrarea în Israel - cineasta merge
dincolo de formatul filmului anchetă, care este oricum diluat de structura în lanț (clientul nemulțumit pe bună dreptate
de calitatea îndoielnică a produselor fiind apoi el însuși surprins în postura de făuritor al altor produse, de asemenea
imperfecte). Ne este zugrăvită o societate de producători - opusă în toate privințele societății de consum din Occident.
În acest organizare, individul nu suportă doar efectul activității de producție, ci este simultan și motorul acesteia. Filmul
afirmă că ceea ce împiedică funcționarea corectă a întregului sistem este lipsa de solidaritate și incapacitatea atât a unor
muncitori, cât și a diferitelor corpuri decizionale de a-și reprezenta această relație reticulară care unește toate domeniile
de activitate socialiste.
Pistiner ezită însă să plaseze filmul pe același rang cu celelalte mărfuri a căror fabricare îi constituie tema,
înlocuind de pildă critica unei „consumatoare” - o muncitoare care a fost întrebată ce crede despre filmele ieșite de la
Sahia - cu o porțiune muzicală. În mod regretabil, întocmai această reducție s-a operat după Revoluție: filmele nonficționale ale lui Pistiner au fost desconsiderate în bloc, în calitate de produse ale fostului regim, și la fel s-a întâmplat cu
modelul - nedogmatic și prozaic - de societate socialistă pe care îl propuneau.
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FLORICA HOLBAN
Filme în cineclub:
Însămânțări artificiale la taurine (1965)
Copiii... iar copiii (1966)
Să treacă vara (1972)
Biografie:
Născută în 1928 la București, Florica Holban este prima femeie operator de imagine din România, absolventă în 1951, în
prima generație de cineaști cu diplomă a Școlii de Specializare Cinematografică din cadrul Institutului de Artă Teatrală
și Cinematografică. Încă din 1949 lucrează ca redactor la jurnalul de actualități produs de Romfilm și apoi de Studioul
„Alexandru Sahia”, iar odată cu absolvirea facultății este angajată ca operator și filmează timp de zece ani peste 500 de
subiecte de jurnal.
Începând din 1962 se specializă în regie de film, fiind timp de doi ani asistenta regizorului Mirel Ilieșiu (inclusiv la filme
ca „Tăbăcării”). În 1963 regizează primul său film documentar, „Oameni și măști”, după un scenariu scris în colaborare cu
Virgil Calotescu, iar în 1965 filmul „A cui e vina?” este premiat la Festivalurile de Film de la Leipzig și Mamaia.
Pe parcursul următorilor 20 de ani, Florica Holban semnează regia și scenariul a peste 100 de filme documentare,
reportaje, anchete, filme comandă (în special filme de protecția muncii și, mai târziu, filme reclamă), având o predilecție
pentru tematica socială și în special pentru subiectele legate de creșterea și educația copiilor, cărora le este dedicată o
mare parte din filmografia sa. De-a lungul timpului și alte documentare regizate de Florica Holban sunt premiate de
ACIN („Să treacă vara”), la Festivalul de la Mamaia („Copiii… iar copiii”), la Festivalul de Film de la Leipzig („Noi unde
ne jucăm?”) sau la Festivalul de Film de la Oberhausen („Mi-a spus o vecină”). În 1982 i se dedică Premiul ACIN pentru
întreaga activitate.
Filmografie:
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Bucureștiul de ieri și de azi (1959) - imagine
O călătorie de neuitat (1960) - imagine
Pe ogoarele din jurul capitalei (1962) - imagine
Oameni și măști (1963)
România pe meridianele lumii (1964)
Însămânțări artificiale la taurine (1965)
A cui e vina? (1965)
Rășinari (1965)
Copiii…iar copiii (1966)
Adăposturi igienice la animale (1966)
Ameliorarea si valorificarea terenurilor nisipoase (1966)
Mama lui Adrian (1967)
Meșterii pămîntului (1967)
Ziua recoltei (1967)
Trei greșeli (1968)
Prepararea nutrețurilor (1968)
Noi unde ne jucăm? (1968)
Prelucrarea nutreturilor combinate (1968)
Paulești (1969)
Retorte și giganți (1969)
Este necesară mișcarea la copii? (1969)
Adolescența (1969)
Mi-a spus o vecină (1970)
Alo, pompierii! (1970)
Întâi copiii (1970)
Sportul și școala (1970)
Institutul de proiectari al industriei usoare (IPIU) (1971)
Răspundem la întrebare? (1971)
Sportul, prietenul elevilor (1971)
Magdalena Popa (1972)
Hora talentelor (1972)
Să treacă vara … (1972)
Bucuria succesului (1972)
A treia componentă -Timpul liber (1973)
Cartea de vizită (1973)
Tractorul articulat forestier TAF 650 (1973)
Măiestrie (1974)
O întâmplare? (1974)
Consulting, engineering în automatizări (1974)
Cântec de leagăn (1974)
O zi obișnuită (1975)
Stop abaterilor! (1975)
Descoperirea universului (1975)
Cântece de dragoste (1975)
În fiecare zi (în fiecare dimineață) (1975)
Iar a bătut vântul (1976)
Un pictor al omului (Corneliu Baba) (1976)
Tinerii nostri părinți (1976)
Școala de pe Arieș (1976)
Ulciorul nu merge de multe ori la apă (1976)
Din nou acasă (1976)
A fost de-ajuns doar odată (1977)
Ștafeta (1977)
Pechea în mers (1977)
Elevul uzinei (1977)
Procesul minutelor (1977)
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Universul produselor metalo-chimice (1978)
Pe gustul tuturor. Agro-alimentare (1978)
Fără accidente (1978)
Tipografii (1978)
De la vis la împlinire (Dorin Pavel) (1978)
Noi nu avem tată (1978)
Eleganță și bun gust - atribute definitorii (textile - încălțăminte) (1978)
Oameni, hai să creștem oameni (1979)
Tot mai sus (1979)
Conducerea proceselor tehnologice prin tehnca de calcul (1979)
Acționări reglabile - referințe (1979)
Automatizarea mașinilor unelte - referințe (1979)
Engineering automatizări industriale - referințe (1979)
Echipamente de telecomunicații și aparate telefonice- referințe (1979)
Prezența IPA TCT la EREN și TEHNO-EXPO ‚79 (1979)
Mi-a murit un tovarăș (1979)
Lasă că știu eu mai bine (1980)
Invitație… invitație…invitație (1980)
Din nou de la capăt (1980)
Să nu mai greșim / Mi l-a furat pădurea (1980)
Surpriza (cofetării - laboratoare) (1980)
IPA TCT la TIB ‚80 (1980)
Fabrici de ciment la cheie (1980)
Turceni (1981)
Cu ce venim de acasă (1981)
Mai sînt încă destule accidente (1981)
Oameni in prim plan (Cu cele mai moderne mijloace) (1981)
Sus la munte…sus la munte… (1981)
Prezența testoarelor (1981)
Mașini de confecționat anvelope pentru autocamioane și autoturisme (1982)
Elemente de legătură și capace ambutisate (1982)
Părinți, aveți grijă! (1982)
Autoutilarea în Intreprinderea de Utilaj Chimic Făgăraș (1982)
Intreprinderea de Mecanică Fină Sinaia (1982)
Intreprinderea de Mecanică Fină Sinaia (1982)
Copii minune? (1982)
Depinde de noi (Primărița de la Chișcani) (1982)
Din proprie inițiativă (1983)
Accident de pădure (1983)
Combinatul Celostuf (1983)
Text curatorial:
Acest extrem de succint program dedicat Floricăi Holban cuprinde trei documentare relevante pentru opera unei
realizatoare extrem de prolifice, a cărei carieră se întinde pe durata a patru decenii – în calitate de directoare de imagine
și de regizoare. Holban e, de altfel, prima operatoare femeie a cinematografiei din România. În zecile de filme vizionate
la masa de montaj am putut constata o predilecție a cineastei pentru subiecte moralizatoare, mai ales pentru unele
având în prim-plan copii, tineri și relația acestora cu părinții și cu diverse instituții ale statului. Două dintre filmele
programului – „Copiii…iar copiii” și „Să treacă vara” – sunt elocvente în aceste sensuri, ambele putând șoca azi audiența
prin virulența cu care stigmatizează anumite atitudini sau practici neconforme cu normele corecte stabilite de statul și
de societatea epocii lor. Nonșalanța cu care își arogă o voce autoritară, îndreptățită să împartă dreptatea, e mai degrabă
un loc comun al multora dintre documentarele vremii. Dar pasiunea și seriozitatea cu care Holban pare să-și fi însușit
rolul de a reprezenta și de a ilustra această perspectivă normată în filmele sale merită mai multă atenție și o mai adâncă
cercetare decât până în prezent.
Cel de-al treilea film al programului, „Însămânțarea artificială la taurine”, proaspăt digitalizat pentru această ocazie, e
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mai curând o excepție în cariera realizatoarei. E unul dintre puținele filme tehnice pe care le-a abordat, cu scopul de a
populariza metodele de însămânțare artificială extrem de evoluate din industria cărnii. Dar, prin natura temei abordate
și a manierei directe și lipsite de pudibonderii la care apelează, documentarul are un potențial real de a surprinde și de a
amuza audiențele contemporane, mai ales că Holban nu se limitează la o reprezentare seacă a procesului, ci îl tratează
apelând și la elemente ludice.

MIRCEA SĂUCAN
Filme în cineclub:
Alerta (1967)
Dosare deschise (1975)
Biografie:
Regizor, scenarist și scriitor, născut la Paris în 1928, Mircea Săucan își petrece copilăria la Praga și apoi revine împreună
cu familia sa în România. La vârsta de 24 de ani se numără printre primii absolvenți români ai cursurilor de regie de la
Institutul Unional de Cinematografie din Moscova (VGIK), unde studiază cu Alexandr Dovjenko și îl are printre colegi pe
Serghei Paradjanov.
În cei 10 ani care preced debutul său în lungmetraj de ficțiune, Mircea Săucan este angajat ca documentarist la Studioul
«Alexandru Sahia», unde regizează reportaje pentru jurnal, scurtmetraje și o serie de lungmetraje de montaj, «Pagini de
vitejie - Contribuția armatei române în războiul antihitlerist» și ocupă o vreme funcția de secretar de partid.
În 1960 realizează la Studioul Cinematografic «București» primul său film de ficțiune, «Când primăvara e fierbinte»,
care în urma recepției nefavorabile este retras din difuzare, urmat în 1961 de un al doilea lungmetraj, «Țărmul n-are
sfârșit», care, fiind acuzat de formalism, nici nu primește avizul pentru distribuție. Angajat până în 1970 la Studioul
Cinematografic «București», Mircea Săucan mai regizează «Meandre», care are premiera în abia în 1967, după doi ani
de la finalizarea filmărilor și filmul de protecția muncii «Alerta», o comandă a Ministerului Chimiei. În urma scandalului
declașat de lungmetrajul său «Suta de lei», Mircea Săucan revine în 1974 la studioul «Sahia», unde realizează documentare
industriale, medicale și de protecția muncii. În 1987 emigrează în Israel.
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Filmografie documentar:
Sărbătoarea alegerilor /Noiembrie 1952 (1953)
Pe drumul libertății (1955)
Aspecte de la sărbătoarea zilei de 23 August 1955 (1955)
Reportaj pe Marea Neagră (1956)
Casa de pe strada noastră (1957)
Pagini de vitejie/Contribuția Armatei Române în Războiul Antihitlerist (1958), lungmetraj, film de montaj
Pagini de vitejie II (1959) lungmetraj, film de montaj
Alerta (1967) lungmetraj, produs de Studioul Cinematografic București
Activitati I.C.P.M.M.A. (1974)
Ziduri si maini (1974)
Dosare deschise (1975)
Impresii din copilarie (1975)
Un sul de ceara (1975)
Invatatura uitata (1977)
Prudenta (1977)
Evaluarea timpului de munca, (1978)
Medicamentul azi in Romania (1978)
Organizarea rationala a locului de munca (1978)
O boală vindecabilă (1978)
Organizarea rationala a ritmului de munca la operatiile de asamblare (1978)
Fumati ?! (1979)
Si totusi sa ne dam mana (1979)
Stafeta - Viitorul începe ieri (1980)
Tutunul sau sanatatea…alegeti ! (1980)
Alcool? (1980)
Asa da, asa nu !(1981)
Orasul si sanatatea I (1981)
Orasul si sanatatea II (1981)
Linia de cale ferată Brad-Deva (1983)
Linia nouă Curtea de Argeș - Rîmnicu Vîlcea (1983)
Viaductul Topolog II Elevantiile (1983)
Atenție laminăm (1983)
Metode noi de împușcare (1983)
Viaductul Topolog I Fundațiile” (1983)
Explozii dirijate (1984)
Text curatorial:
Destul de mulți dintre cineaștii importanți activi în comunism au realizat, la un moment dat sau altul al carierei,
filme documentare. Mulți au debutat în astfel de ipostaze, alții au fost preocupați, în paralel, atât de ficțiune, cât și
de non-ficțiune. Dar ce au toți aceștia în comun e că, de cele mai multe ori, critica de film contemporană și chiar, în
mod surprinzător, istoria filmului național le menționează doar în treacăt opera documentară, de parcă ar fi periferică
celei de ficțiune. Prea puține filme non-ficționale de-ale acestor artiști au fost digitalizate și lansate pe diverse suporturi
accesibile publicului larg, așa că, și să fi dorit cercetătorii, criticii și cinefilii să le probeze importanța în cadrul filmografiei
regizorilor respectivi, ar fi fost extrem de complicat.
Programul al șaselea al Cineclubului e dedicat câtorva cineaști deveniți celebri pentru filmele lor de ficțiune. În primul
rând, Mircea Săucan e protagonistul episodului de față, opera sa documentară fiind una dintre cele mai consistente
și mai admirabile, existând, în unele cazuri, legături profunde cu filmele sale de ficțiune. „Alerta (1967)”, de pildă,
despre care s-a scris mai mult decât despre alte filme non-ficționale de-ale cineastului, e, din multe puncte de vedere, o
continuare a preocupărilor din „Țărmul n-are sfârșit” (1962) sau din „Meandre” (1966), atât din punct de vedere tematic,
cât și stilistic. De fapt, se află la granița dintre documentar și ficțiune, pornind de la pretextul unui film de protecția
muncii privind acordarea primului ajutor la locul de muncă, dar sfârșind prin a fi – precum întreaga operă ficțională
a lui Săucan – o deconstrucție modernistă a mecanismelor narative și stilistice de factură clasică. Spre deosebire de
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celelalte titluri menționate, însă, „Alerta” are o aparență și mai experimentală, poate datorată minimalismului structurii
narative și cvasi-absenței dialogurilor. De asemenea, faptul că subiectul îi fusese impus de comanditari și că sfera uzuală
de desfășurare a documentarelor de protecția muncii era extrem de limitată, mecanismele subversive la care apelează
realizatorul sunt mai pronunțate, mai vizibile și cântăresc mai mult, de unele singure, în construcția audio-vizuală a
filmului. Același lucru e valabil și pentru celălalt documentar de protecția muncii regizat de Mircea Săucan și cuprins în
programul dedicat lui, „Dosare deschise” (1975), doar că mult mai condensat, datorită duratei foarte a acestuia (are sub
zece minute).
Ce au în comun toate filmele programului e că pot fi considerate, din multe puncte de vedere, în egală măsură documentare
și experimentale, fapt care poate părea surprinzător, la o primă vedere. Mai ales în cazul filmelor de protecția muncii
există o lungă tradiție a snobării, a minimizării importanței lor, prin prisma prejudecății de natură tematică, considerată,
în acest caz – pe scară largă, mai ales aplicând filtre auteuriste – prea impersonală și de un interes circumstanțial și
imediat. Or, în realitate, devine tot mai clar pe măsură ce parcurgi tot mai multe filmografii complete ale unor artiști care
au realizat astfel de documentare că, din contră, tocmai restricțiile inerente genului pot conduce, uneori, la rezultate
dintre cele mai spectaculoase și mai valoroase, cel puțin la nivel stilistic.
Alerta (1967)
produs de Studioul cinematografic „București”, regia Mircea Săucan, după un scenariu de Dumitru Cămîrzan și Mircea
Săucan, imaginea Nicolae Mărgineanu (student anul III IATC), sunet Leonid Strașun, montaj Erika Aurian, consultant
științific dr. C. Dimitriu, consultant tehnic ing. I. Bacal, cu Gabriela Alexandru și Mihai Creangă, comanda Ministerului
Industriei Chimice
„Alerta” e unul dintre cele mai bizare filme de protecția muncii care se pot închipui. De fapt, funcționează mai degrabă
ca o deconstrucție a tiparului acestei specii cinematografice, caracterizată, în general, prin claritate, prin didacticism și
printr-o retorică pronunțată. Or, singura parte care funcționează aici conform acestor principii e genericul de început,
restul construcției fiind un fel de poem cu tente onirice sau suprarealiste, în care granița dintre realitate și ficțiune, dintre
universul exterior și cel interior ale personajelor e atât de fină, încât devine, până la urmă, imposibil de identificat.
Realizat de Mircea Săucan în colaborare cu foarte tânărul (student la IATC, la acel moment) director de imagine Nicolae
Mărgineanu, „Alerta” cuprinde exclusiv cadre elaborate, gândite pentru a conține cel puțin câte un element spectaculos,
moment după moment. Dacă nu se rotește aparatul de filmat, împreună cu cei doi protagoniști, sau imaginea nu e
redată cu susul, în jos, atunci sigur cadrul respectiv e conceput în așa fel încât să fie evidentă o mizanscenare atentă, care
potențează frumusețea dezolantă a uzinei unde se petrece „acțiunea”. Practic nu există niciun moment de respiro pe
durata desfășurării filmului - ochiul este invitat în permanență să observe, să admire, iar mintea să rămână activă pentru
a încerca să lege fragmentele lapidare ale narațiunii.
Inspirat de modernismul cinematografului european de artă al anilor 1960 (în primul rând, de stilurile lui Resnais,
Antonioni sau Skolimowski), filmul e împărțit în patru capitole, având în prim-plan un cuplu format dintr-un băiat (Mihai
Creangă) și o fată (Gabriela Alexandru), care când par doi îndrăgostiți, când personaje ale unui film de protecția muncii
despre importanța acordării primului ajutor la locul de muncă. În această încrengătură de ipostaze narative, respirația
gură la gură se confundă cu un sărut pasional, iar primul ajutor e, de fapt, un ritual amoros. La fel, starea de comă a fetei
aruncate de la înălțime, în urma unui conflict de cuplu, se poate foarte bine transforma într-o transă senzuală, în care
cei doi fac dragoste într-o biserică. Iar puținele cuvinte schimbate de protagoniști - repetate, precum anumite imagini
laitmotiv, în diverse momente ale narațiunii - pot fi înțelese în chei multiple, fiind la fel de ermetice precum întreaga
structură a acestui documentar-eseu.
În acest context diafan, inserturile scrise, conținând tot felul de informații de instruire în acordarea primului ajutor,
și incluse, din timp în timp, într-un mod agresiv amintind de tacticile constructiviste, își pierd orice fel de concretețe insitența și repetarea lor par, mai curând, bucăți ale unei farse dadaiste. Nici lipsa de convingere a băiatului, atunci când
redă monoton o serie de interdicții menite să-l protejeze pe cetățeanul cuminte, nu ajută prea mult în conturarea unui
discurs care s-ar vrea descifrat și înțeles. Și toate astea, pentru că Mircea Săucan pare că nu a avut nici cea mai mică
intenție de a realiza cu adevărat un film utilitar, de protecția muncii, ci o reflecție lirică asupra mediului cinematografic.
Rezultatul e foarte posibil să fie o capodoperă.
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Dosare deschise (1975)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, regia Mircea Săucan, imaginea Horia Bolboceanu, muzica Ion
Dumitrescu, sunet ing. Maia Stepanenco, redactor Marion Ciobanu, cu Ion Ispas, Ion Marin, Maria Marin, aranjament
muzical Theodor Mitache, au mai colaborat Iosif Sas, Wanda Justwan, film realizat la cererea Ministerului Industriei
Construcțiilor de Mașini
Această scurtă bijuterie, realizată la comanda Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, e o dovadă că spiritul rebel
și viziunea iconoclastă ale lui Mircea Săucan au continuat să marcheze o parte a operei autorului și în ultimii ani ai carierei
sale din România, după blocajele și problemele întâmpinate de faimoasele sale lungmetraje de ficțiune, „Țărmul n-are
sfârșit” (1962), „Meandre” (1966) sau „100 de lei” (1973).
Pentru un film de protecția muncii, semnalând pericolele la care se expun muncitorii dacă nu respectă regulile interne
de bune practici, „Dosare deschise” e complet neobișnuit. În primul rând, vocea din off omni-prezentă în acest tip
de documentare lipsește aproape cu desăvârșire, apărând, pentru câteva zeci de secunde, doar în final. Apoi, în linia
stilisticii predilecte a lui Săucan, coloana sonoră e la fel de importantă precum imaginea, muzica amenințătoare, plină de
stridențe, compusă de Ion Dumitrescu potențând construcția vizuală ce amestecă - într-un montaj amintind de școala
avangardistă sovietică a anilor 1920 - tot felul de tehnici de filmare și de asocieri ale cadrelor. Dacă iconografia folosită de
Săucan și de directorul de imagine Horia Bolboceanu e tipică documentarelor de protecția muncii din epocă (reconstituiri
cu muncitori surprinși în timp ce utilizează în moduri necorespunzătoare echipamentele de lucru sau chiar manuscrise
ale dosarelor deschise pentru elucidarea accidentelor produse în urma unor asemenea comportamente), modalitatea
de construcție narativă și vizuală sunt cât se poate de particulare. În lipsa unui comentator care să ghideze atenția
privitorilor și să le indice înțelesurile narațiunii, montajul expresiv, ce alătură anumite fotograme-laitmotiv - precum
prim-planul bărbatului cu ochiul drept însângerat, cel mai probabil o trimitere directă la una dintre cele mai celebre
imagini ale istoriei cinematografului, din „Crucișătorul Potemkin” (1925), al lui Sergei Eisenstein - cu tot felul de filmări
cu femei și bărbați aflați în timpul orelor de lucru, induc, împreună cu muzica din fundal, o neliniște continuă, o stare de
disconfort maxim asociate pericolului de moarte la care se supun protagoniștii. Spre deosebire de majoritatea filmelor
de protecția muncii vizionate de noi, „Dosare deschise” nu își propune să personalizeze în niciun fel personajele, acestea
fiind mai curând pretexte pentru a crea o atmosferă angoasantă generalizată, de film horror. Cadrele sunt scurte, uneori
până la limita inteligibilității, iar în unele cazuri se revine - prin transfocalizări repetate - la aceleași și aceleași imagini, de
multe ori prim-planuri acuzatoare ale acestora. Precum pionierii avangardei cinematografice sovietice, Mircea Săucan și
colaboratorii săi sunt mai interesați să construiască un discurs agitatoric bazat pe stimularea senzorială a spectatorilor,
în detrimentul cerebralității didactice specifice genului.
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SLAVOMIR POPOVICI
Filme în cineclub:
Uzina (1963)
Romanțe aspre (1966)
Soarele negru (1968)
Dincolo de poartă e șoseaua (1974)
Geneze (1974)
Spații periculoase II (1980)
Nuntă pe Valea Carașovei (1983)
Biografie:
Regizorul de origine sârbă Slavomir Popovici s-a născut în 1930 la Vîrșeț, în Yugoslavia. Membru al Partidului Comunist încă
din adolescență, în 1949, în urma conflictului dintre Tito și Stalin, este nevoit, din cauza convingerilor sale politice, să se
refugieze în România. La București este admis la secția de regie de film a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică,
pe care o absolvă în 1956, în cadrul singurei promoții din istoria institutului care a avut ca opțiune specializarea în film
documentar.
Imediat după absolvire este angajat la studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, unde, de-a lungul carierei sale regizează
mai mult de cincizeci de filme documentare, multe dintre ele scrise în colaborare cu soția sa, Gabriela Ionescu. Interesul
său pentru experimentul estetic în scurtmetraje ca „Uzina”, „Romanțe aspre” sau „Soarele negru” nu este bine primit de
forurile superioare, regizorul fiind obligat în mai multe rânduri să-și remonteze filmele. Acestea sunt selecționate însă în
cadrul unor festivaluri internaționale de film ca Obserhausen („Romanțe aspre” în 1965 și „Letopisețul lui Hrib” în 1973),
Cracovia, Leipzig sau Florența („Bun ca ziua” în 1974), iar în 1969 obține premiul pentru cel mai bun film documentar la
Festivalul Internațional de Film din Panama.
Filmografie:
Mamaia (1959)
Drumurile Crișanei (1961)
Mamaia (1962)
Cum circulăm? (1963)
Uzina (1963)
Centenarul CEC (1964
Romanțe aspre (1966)
Io Ștefan Voievod (1967)
450 de ani de la tîrnosirea bisericii mînăstirii Argeș (1967)
Folosirea rațională a sistemului de irigații (1968)
CAROM - Cauciucul românesc (1968)
Soarele negru (broderii) (1968)
Pericole - Minimizarea pericolelor în industrie (1969)
București - 1944 (1969), produs de TVR
Parisul de altă dată (1969), produs de TVR
Trenuri și gări de altă dată (1969), produs de TVR
Victime și vinovați (1970)
Alba, ilustrație pentru un ghid (1970)
Focul deschis (1971)
Pământul și șarpele (ornament) (1971)
Semnul bradului (1971) Semne - ciclu etnografic (1971-1978)
Mamaia (1972)
Litoralul (1972)
Eforie (1972)
Expoziția permanentă UCECOM (1972)
Letopisețul lui Hrib (1973)
Procesul din Dealul Spirii (1974)
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Bun ca ziua (1974)
Dincolo de poartă e șoseaua (1974)
Geneze (1974)
Oscar Han (1975)
Trei neamuri (1975) - ciclul „Chipuri și icoane”
Despina Doamna și Floarea lui Toma (1975) - ciclul „Chipuri și icoane”
Atenție acid ! (1976)
Cuvânt de învățătură (Către toată țara) (1976)
Pictura votivă brîncovenească (1976)
Verificarea (D.D. în acțiune) (1976)
Abateri și întrebări (1977)
Cinci întrebări (1977)
Io Petru Voievod (1977)
Maistrul I (1978)
Maistrul II (1978)
Hora (1978)
Pictorul Aurel Ciupe (1978)
Semnul omului (1978) Semne - ciclu etnografic (1970-1978)
Holde (1979)
Raport de cercetare (1979)
Semne ornamentale (1979)
Strunguri grele (1979)
Turnătoria Întreprinderii Mecanice de Piese pentru Mașini - Unelte, Alba Iulia (1980)
Spații periculoase I (1980)
Spații periculoase II (1980)
Grîu (1980)
Deprinderi elementare (1980)
Mașini de prelucrat prin presare, debitare, ambutisare (1981)
Oprește-te (Oprește-te trecătorule) (1981)
Întrebări (1981)
Spații periculoase III (1981)
Mutarea bisericii Olari (Proiect nr. 15.505) (1982)
Întreprinderea „Electromotor” Timișoara prezintă robotul industrial „REMT 1” partea I-a (1982)
Întreprinderea „Electromotor” Timișoara prezintă robotul industrial „REMT 1” partea II-a (1982)
Romconsult - Servicii de consultanță în domeniul medical (1982)
Nunta pe Valea Carașovei (1983)
Text curatorial:
Slavomir Popovici a fost unul dintre cei mai prolifici documentariști din România anilor ’60 – ’80. În acest interval, a
realizat zeci de scurtmetraje, unele dintre ele apreciate în cel mai înalt grad de criticii acelor vremuri și aplaudate de
colegii de breaslă. A fost, de asemenea, unul dintre gânditorii cinefili cei mai intenși ai generației sale, reflecțiile despre
specificul filmului documentar ale acestuia numărându-se printre scrierile despre cinema consistente și încă relevante
publicate în perioada respectivă.

A murit tânăr, când abia trecuse de puțin timp de vârsta de 50 de ani, iar multe dintre documentarele mai curajoase
formal semnate de el au întâmpinat diverse tipuri de probleme, suferind modificări nedorite de autorul lor, situație care,
cel mai probabil, l-a determinat să se refugieze în realizarea unor filme mai puțin ideologizate decât primele din cariera
sa de la „Sahia”. Printre numeroasele genuri de documentar abordate de Popovici, cel etnografic pare să-i fi fost în mod
deosebit drag. De asemenea, e unul dintre cineaștii ce par că s-au apropiat cu interes și cu seriozitate de un gen – filmul
de protecția muncii – pe cât de frecvent întâlnit în producția vremii, pe atât de puțin valorizat de comunitatea artistică
locală.
Indiferent, însă, de temele și de tipurile de documentare abordate la un anumit moment sau altul al carierei sale, Slavomir
Popovici a fost interesat de forme și de structuri narative experimentale, repetându-se rareori, din aceste puncte de
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vedere, de la un film la altul. De asemenea, o dată cu trecerea timpului documentarele lui sunt tot mai marcate de un
soi de spiritualizare, fiind impregnate în moduri complexe – uneori explicit, cel mai adesea, implicit – de credința într-o
energie care transcede materialitatea realității.
Programul pe care i-l dedicăm surprinde diversitatea formelor cinematografice dragi realizatorului, precum și evoluția
stilului și preocupărilor sale de la unul dintre primele documentare – „Uzina” (1963) – și până la ultimul său film, „Nuntă
pe Valea Carașovei” (1983). Cuprinde șapte filme foarte diferite, doar două fiind larg accesibile anterior, grație proiectului
„Sahia Vintage”, coordonat de Adina Brădeanu. Patru dintre ele – „Dincolo de poartă e șoseaua” (1974), „Geneze” (1974),
„Spații periculoase II” (1980) și „Nuntă pe Valea Carașovei” (1983) – au fost digitalizate special cu această ocazie, fiind
până în prezent dificil de vizionat.
Uzina (1963)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, scenariul și regia Slavomir Popovici, imaginea Constantin Ionescu
Tonciu, Claudiu Soltescu, comentariu Nina Cassian, muzica Anatol Vieru, montaj Anton Belici, sunet Simion Zaharia, albnegru
Unul dintre cele mai faimoase documentare românești ale epocii sale, „Uzina” pare puternic influențat de construcțiile
audio-vizuale experimentale ale mișcării avangardiste sovietice din anii 1920. Punând laolaltă tot felul de fragmente și de
motive relevante pentru viața de zi cu zi a clasei muncitoare din primele decenii comuniste, filmul creează un colaj în care
exemplele individuale se îmbină cu descrierea lirică, marcată de accente formale constructiviste, a realității fabricilor
moderne. Plin de vervă, de optimism și de poftă de a experimenta, Slavomir Popovici se dovedește, încă din această
etapă de început a carierei sale cinematografice, un artist preocupat de formule narative și conceptuale ieșite din tiparele
uzuale.
Romanțe aspre (1966)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, scenariul Slavomir Popovici, Gabriela Ionescu, regia Slavomir
Popovici, imaginea Carol Kovacs, Vasile Mînăstireanu, Petre Gheorghe, Vasile Nițu, muzica Anatol Vieru, text Ștefan
Augustin Doinaș, montaj Livia Bica, sunet Jean Lăzăroiu, alb-negru
În acest film poem elegiac, trenurile sunt martorele vremurilor trecătoare, îndeosebi ale schimbărilor politice dramatice
care au marcat prima jumătate a secolului al XX-lea. Slavomir Popovici pornește de la un montaj cu imagini de arhivă, din
perioada interbelică și din timpul Războiului, însoțind narațiunea cu o voce a unui comentator implicat emoțional, al cărui
rol este de a prezenta evenimentele istorice importante traversate de protagonistele pe șine. De la sinteza trecutului se
ajunge la prezentul socialist, revoluționar și conotat pozitiv, în care aceste vestigii ale unor alte vremuri sunt înlocuite cu
ansambluri de trenuri mai noi și mai performante, la fel precum societatea suferă transformări remarcabile, sub atenta
coordonare a regimului comunist.
Soarele negru (1968)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, scenariul Gabriela Ionescu, Slavomir Popovici, regia Slavomir
Popovici, imaginea Doru Segall, montaj Anton Belici, sunet Simion Zaharia, aranjament muzical Radu Zamfirescu,
consultant Corina Niculescu, color
Scurt eseu care prezintă detalii din diverse splendide broderii medievale românești conținând scene biblice (mai precis,
unele legate de moarte), „Soarele negru” se înscrie parțial în destul de vasta tradiție a documentarelor despre artă,
utilizate de artiști din întreaga lume pentru a deconstrui analitic stilurile unora dintre cei mai importanți pictori ai
tuturor timpurilor. Slavomir Popovici și co-scenarista Gabriela Ionescu compun un text liric elegiac destul de ermetic,
prin care vocea narativă ce însoțește imaginile face referiri în egală măsură la tehnicile creatorilor anonimi ai broderiilor,
la tematicile lor cristice, ca și la vremurilor istorice cărora le aparțin. În acest timp, la nivel vizual, filmul pornește de
la reprezentări ale întregului pentru a-l descompune în tot felul de fragmente sugestive, însă nu neapărat pentru a-i
revela secretele de funcționare, ci mai curând pentru a-i potența misterul și bogăția de semnificații și de implicații
contemporane.
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Dincolo de poartă e șoseaua (1974)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, scenariul Gabriela Ionescu, regia Slavomir Popovici, imaginea Ion
Bîrsan, Constantin Teodorescu, Petre Gheorghe, montaj Teodora Albici, sunet Vasile Constantin, Romulus Stoenescu,
redactor Viorel Bindea, consultant lt. col. Gheorghe Ene, alb-negru
Un film cu o evoluție dramaturgică neașteptată, „Dincolo de poartă e șoseaua” începe pe un un ton șugubăț, prezentând
o comunitate rurală a cărei viață de zi cu zi a fost dată peste cap de apariția șoselelor asfaltate. Localnicii nu sunt obișnuiți
să respecte semnele de circulație nou apărute în calea lor, iar Slavomir Popovici creează adevărate momente burlești din
întâlnirile inopinate ale acestora cu tot felul de vehicule masive. Ba chiar potențează impresia inițială că asistăm la un
documentar mai curând etnografic prin surprinderea detaliilor unei nunți, așa cum o făcuse anterior în alte filme de acest
fel. Doar că, brusc, întreaga construcție narativă e răsturnată de o tragedie petrecută în sat, din cauza neatenției unui
bărbat, lovit mortal cu o zi în urmă de o mașină căreia i-a ieșit în cale. Nunta se transformă într-o înmormântare în toată
regula, iar registrul inițial tonic, plin de vitalitate, e înlocuit de unul elegiac și de formule didactice prin care se atrage
atenția privitorilor că nerespectarea regulilor de circulație pe străzile satului poate conduce la moarte.

Geneze (1974)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, scenariul Gabriela Ionescu, regia Slavomir Popovici, imaginea Ion
Bîrsan, Constantin Teodorescu, Petre Gheorghe, montaj Teodora Albici, sunet ing. Maia Stepanenco, aranjament muzical
Theodor Mitache, redactor Viorel Bindea, consultant prof. dr. Cezar Lăzărescu, color
După toate probabilitățile influențat de stilistica specifică „simfoniilor orașului”, „Geneze” sintetizează, în puțin peste zece
minute, procesul impresionant de realizare a Sălii Polivalente, din București, unul dintre proiectele cele mai ambițioase ale
arhitecturii naționale din perioada comunistă. Ca în multe alte ocazii, comentariul narativ e folosit minimal de Slavomir
Popovici, în primul rând pentru a orienta inițial privitorii și pentru a le explica, succint, contextul documentat. Preocuparea
principală a realizatorului e să surprindă energia și ritmul lucrărilor, precum și acțiunea umană, asociată cu o esență aproape
miraculoasă, de a crea, de la zero, ceva atât de măreț și de înălțător.

Spații periculoase II (1980)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, scenariul Gabriela Ionescu, regia Slavomir Popovici, imaginea Carol
Kovacs, montaj Teodora Apolozan, sunet ing. Maia Stepanenco, I. Chiriță, color
„Spații periculoase II” face parte dintr-o trilogie realizată de Slavomir Popovici la începutul anilor 1980 și centrată pe discuții
ale colectivelor unor secții unde avuseseră loc accidente mortale. Spre deosebire de alte documentare de protecția muncii,
care au tendința de a reconstitui prin înscenări și din tot felul de fragmente accidentele și de a reitera explicit regulile de
bune practici în domeniile industriale respective, filmul lui Popovici e compus aproape exclusiv din înregistrarea unor ședințe
ale colegilor celor decedați. Aceștia își prezintă punctele de vedere cu privire la contextul producerii tragediei, depistând o
serie de probleme - nu toate legate, însă, de neglijența în serviciu, ci, în mod surprinzător, unele derivând din neajunsuri
sistemice. Sunt cu toții vizibil marcați de moartea colegilor lor, în spatele argumentelor expuse pedant, cu conștiința
evidentă a faptului că sunt filmați, fiind destul de transparente tristețea și neliniștea interioare ale fiecăruia dintre ei.
Realizatorul îi surprinde în planuri strânse, potențând astfel apropierea de ei și evidențiindu-le trăirile de moment, iar din
off le acompaniază mărturisirile cu o coloană muzicală pe cât de discretă, pe atât de tulburătoare.
Nuntă pe Valea Carașovei (1983)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, scenariul Gabriela Ionescu, regia Slavomir Popovici, imaginea Cristian
Perianu, Doru Segall, montaj Elisabeta Dragomir, sunet ing. Maia Stepanenco, consultant ing. Mitică Leuca, color
Ultimul film realizat de Slavomir Popovici, înaintea morții sale premature, e cât se poate de solar. E un documentar etnografic
despre o comunitate de sârbi de pe Valea Carașovei care, cu mic, cu mare, sărbătoresc nunta a doi tineri. Fără a apela la
prea multe comentarii din off și fără a oferi, deci, numeroase explicații, „Nuntă pe Valea Carașovei” prezintă pregătirile și
fragmente ale petrecerii, făcând diverse asocieri ludice între forme și obiecte specifice ceremonialului. Se încheie, astfel,
printr-o incursiune cu implicații autobiografice, un ciclu de documentare etnografice prin care Popovici și-a adus contribuția
la cercetarea detaliată a frumuseții și complexității ritualurilor unor comunități diverse din spațiul românesc.
p——
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MÁRTA MÉSZÁROS
Filme în cineclub:
Să zâmbească toți copii (1957)
Femeile zilelor noastre (1958)
Schimbul de mâine (1959)
Text curatorial:
Una dintre cele mai importante cineaste europene ale anilor ’70 – ’80, Márta Mészáros a petrecut doi ani în România,
între 1957-1959, pe vremea când încă nu împlinise 30 de ani, fiind una dintre primele regizoare femei ale studioului
„Alexandru Sahia”. Înainte cu un deceniu de a-și face debutul, în Ungaria natală, în lungmetrajul de ficțiune, Mészáros
realiza cinci documentare de scurtmetraj în limba română, exersând deja unele dintre tehnicile narative recurente ale
carierei ei viitoare.
În primul rând, în ciuda temelor-comandă ale filmelor sale românești, structura lor e nu de puțin ori complicată de
trecerile de la un protagonist la altul, de trimiterile și revenirile succesive de la timpul prezent spre timpul trecut (și
invers), sau de schimbările de ton de la o secvență la alta. Din multe puncte de vedere, toate aceste caracteristici se vor
regăsi, în formule și mai complexe, în majoritatea filmelor sale de ficțiune de mai târziu, unele bucurându-se de un succes
remarcabil. Tipurile de personaje predilecte ale documentarelor sunt, de asemenea, întâlnite mai târziu în lungmetrajele
lui Mészáros, copiii și femeile aflându-se – în feluri diferite – în prim-planul preocupărilor sale de maturitate.
Sunt cu atât mai interesant de vizionat documentarele programului cu cât au fost realizate de cineastă în imediata
apropiere temporală a perioadei rememorate de ea în faimoasa trilogie autobiografică a „jurnalelor” („Jurnal pentru
copiii mei”, din 1984, „Jurnal pentru iubiții mei”, din 1987, și „Jurnal pentru mama și pentru tata”, din 1990). Două dintre
filme – „Femeile zilelor noastre” (1958) și „Schimbul de mâine” (1959 – au fost digitalizare special cu ocazia aceasta,
fiind greu accesibile până acum, iar „Să zâmbească toți copiii” (1957) a făcut parte, în urmă cu câțiva ani, dintr-un DVD al
seriei „Sahia Vintage”, coordonată de Adina Brădeanu. Ni se pare un moment important acesta în care o parte destul de
puțin cunoscută și analizată a carierei unei mari cineaste devine accesibilă, putând intra de acum mai ușor în exegezele
dedicate Mártei Mészáros.
Să zâmbească toți copii (1957)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, scenariu și regia Marta Meszaroș, imaginea Dorian Segall, text Eva
Sîrbu, comentariu muzical Eugen Popescu, sunet Vasile Nițu, montaj Anton Belici, alb-negru
„Să zâmbească toți copiii” pornește de la câteva cazuri de copii orfani instituționalizați de Casa de copii nr. 6 din București
pentru a puncta intervenția benefică a statului comunist în existența lor și a multor altora ca ei. Precum în majoritatea
documentarelor realizate de Márta Mészáros în scurta ei colaborare cu „Sahia”, dramaturgia nu e liniară, comentariul
scris de Eva Sîrbu propunând tot felul de trimiteri și de reveniri de la timpul prezent al vieții protagoniștilor la timpul
trecut. E, de asemenea, pregnant registrul cald, pozitiv al expunerii narative, marcat și prin tonul tandru, drăgăstos al
vocii feminine din off. Din când în când, copiii întrerup muzica și discursul naratoarei pentru a performa în fața camerei,
dar niciodată pentru a ne vorbi direct sau pentru a comunica între ei. Sunt părți ale unei construcții narative precis
articulate, atât stilistic, cât și ideologic, dar și exponenți ai unei situații sociale dramatice prea puțin prezentate în filmele
perioadei, a copiilor rămași orfani în timpul Războiului încheiat cu un deceniu în urmă.
Femeile zilelor noastre (1958)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, scenariu și regia Marta Meszaroș, imaginea Constantin Tonciu,
comentariu Ioana Drăgan, aranjament muzical Eugen Popescu, sunet Dumitru Popescu, montaj Eugenia Gruici, alb-negru
Realizat cu ocazia zilei de 8 martie, „Femeile zilelor noastre” prezintă o serie de portrete succinte de femei, din diverse
domenii profesionale, de vârste și chiar de etnii diferite, punctând beneficiile pe care organizarea comunistă le adusese
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vieților lor de zi cu zi. Un accent deosebit e pus pe statutul lor de mame și pe rolul creșelor și al grădinițelor socialiste nu
doar în a le ușura existența, ci și în a le oferi timpul necesar pentru a-și construi o carieră. O altă preocupare a realizatoarei,
pornind de la cazul concret al uneia dintre protagoniste, este să evidențieze diferențele dintre prezentul fericit și trecutul
nu foarte îndepărtat în care cineva cu statutul ei social ar fi trebuit să se dedice exclusiv creșterii copiilor, în condiții
igienice și de trai extrem de dificile.
Schimbul de mâine (1959)
produs de studioul cinematografic „Alexandru Sahia”, scenariu și regia Marta Meszaroș, imaginea Dorian Segall, comentariu
Dan Deșliu, comentariu muzical Eugen Popescu, sunet Jean Lăzăroiu, montaj George Preda, alb-negru
Abordând un registru narativ mai puțin personalizat decât celelalte filme ale programului, „Schimbul de mâine” prezintă
mai mulți tineri proveniți din mediul rural pe care noul regim comunist i-a ajutat să se integreze în câmpul de muncă
al statului socialist, rupând astfel tradiția strămoșească. Cu o construcție ghidată de o voce masculină având un ton
hotărât tipic pentru filmele vădit ideologizate ale perioadei, filmul conține mai multe dintre laitmotivele realizatoarei
de origine maghiară. În primul rând, se oprește asupra câtorva dintre protagoniști, construindu-le o biografie suficient
de consistentă pentru a crea un atașament direct între ei și privitori, dar, în același timp, suficient de generică încât să
poată funcționa și ca exponenți ai unei categorii întregi de tineri din România. Apoi, înscenează episoadele din trecut,
opunându-le celor din prezent, pentru a potența contrastul dintre viața lor idilică din societatea socialistă și traiul
meschin pe care li l-ar fi oferit extinctele regimuri burghezo-moșierești. E, în esență, o pledoarie pentru grija purtată de
tânărul stat comunist pentru la fel de tinerii săi cetățeni, importanți tocmai pentru că sunt prima generație formată și
educată exclusiv în sânul acestei ideologii.
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