Ediţia a VI‑a,
6-10 mai 2015

Festival dedicat
actorului George Mihăiţă

„Am înţeles că trebuie
să mă bucur de fiecare zi,
pentru că poate fi ultima”

„Filmul Reconstituirea
este un film erou”
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„Am fost foarte bucuroasă
să îi ţin de mână pe Mihăiţă
şi pe Găitan, să vedem
filmul toţi trei de mână”

„Cred că atunci era mai
multă sensibilitate, acum
e prea mult Facebook”

Interviu cu actriţa
Ileana Popovici		

Interviu cu actriţa
Teodora Mareș		
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Artişti, emoţii, speranţă

De la Iaşi, pentru întreaga Românie
Andrei Giurgia

E

moţii, suspans, aplauze,
bucurie, entuziasm, volun
tari, echipă, pictură, cărţi,
aer liber, aeroport, interviuri,
gală, lacrimi de bucurie, promi
siuni, invitaţi, filme. Prin aceste
cuvinte‑cheie s‑ar putea carac
teriza ediţia de anul acesta a Fes
tivalului Serile Filmului Româ
nesc TIMPUL. Pe parcursul celor
cinci zile de festival, Iașul a res
pirat filme românești, vibrând la
producţii care au marcat gene
raţii și generaţii, dar și la peli
cule noi, lansate și premiate în
străinătate. Ne‑am propus, ală
turi de invitaţii noștri, să recon
stituim anumite momente din
cinematografia românească și
tindem să credem că am reușit
acest lucru.
După zeci de ani, am reușit
să‑i aducem la Iași, în aceeași
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formulă, pe George Mihăiţă,
Ileana Popovici și Vladimir
Găitan. De activitatea celor trei
actori se leagă cel mai bun film,
așa au decis peste 40 de critici,
din cinematografia românească:
Reconstituirea. Creaţia lui Lucian
Pintilie, apărută oficial în 1968,
nu s‑a bucurat de o adevărată pre
mieră, date fiind vremurile. Cu
emoţie, amintiri de la filmări și o
serie întreagă de simboluri pre
zente în film, cei trei colegi de
platou au recunoscut că adevă
rata premieră a filmului Recon
stituirea a avut loc la Iași, pe data
de 6 mai 2015, la Festivalul Serile
Filmului Românesc TIMPUL.
Gala de deschidere a adunat
la Teatrul „Luceafărul” noi gene
raţii de tineri curioși să afle cât
mai multe despre film, despre
perioada în care el a apărut, dar
n
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n
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să vadă și ce fac în prezent, după
47 de ani de la apariţie, cei trei
protagoniști. A fost un moment
plin de emoţie pentru toţi cei
prezenţi, iar personajul princi
pal al ediţiei de anul acesta, ac
torul George Mihăiţă, a primit
un premiu din partea Institutu
lui Cultural Român (ICR) pen
tru activitatea artistică de până
acum. Mesajul președintelui ICR,
Radu Boroianu, a fost citit de
Irina Margareta Nistor, consul
tantul cinematografic al festi
valului de anul acesta. George
Mihăiţă a recunoscut că nicăieri
în România nu a mai fost apre
ciat așa cum s‑a întâmplat la Iași.
Accident, Reconstituirea, Veronica
și Undeva la Palilula au fost fil
mele care au creionat activitatea
cinematografică a lui George
Mihăiţă, prin roluri de referinţă
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în cinematografia românească.
Pe lângă proiecţiile de la Casa
de Cultură a Studenţilor, anul
acesta am propus ieșenilor și
proiecţii în aer liber. Chiar dacă a
fost frig, cei prezenţi în Grădina
Palas au stat până la finalul fil
melor și s‑au bucurat de întâlni
rile cu Tudor Giurgiu, Emilian
Oprea sau Dorian Boguţă.
Ediţia de anul acesta s‑a în
cheiat cu o altă premieră, Gala
Declaraţie de dragoste 30. Filmul,
în regia lui Nicolae Corjos, a fost
lansat în 1985 și a influenţat ge
neraţii la rând, reprezentând și
astăzi un reper pentru cei tineri.
O parte dintre protagoniștii pe
liculei, Teodora Mareș, Adrian
Păduraru (care a îndeplinit, cu
maxim succes, și rolul de amba
sador cultural al Festivalului),
Andrei Duban sau Ion Nedelcu,

Se distribuie în reţeaua

s‑au reîntâlnit la Iași și au stat la
povești cu cei care se pregăteau
pentru o declaraţie de dragoste.
Este foarte frumos și măgu
litor să fii martor la aceste reîn
tâlniri, să simţi emoţia din gla
sul actorilor și să‑i vezi cum se
bucură de astfel de momente
ale recunoștinţei. Cu siguranţă,
de astfel de episoade vor mai
avea parte ieșenii și la ediţiile
viitoare. Ne dorim ca toată lu
mea să conștientizeze că Iașul
are un festival de film româ
nesc unic în România, care ne
oferă prilejul de a ne aprecia și
iubi adevăratele valori. Nicio
dată nu trebuie uitate, iar astfel
de întâlniri ne fac să credem că
nu suntem pierduţi, că mai avem
o șansă. Una a respectului faţă
de adevăratele repere ale cine
matografiei românești.

www.revistatimpul.ro
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estivalul Serile Filmului Românesc TIMPUL a ajuns la ediţia a VI‑a. Construit din bucăţi mici
și mari, în jurul unei Reconstituiri, festivalul a adus la Iași actori din toate colţurile lumii filmului
românesc. George Mihăiţă a fost personajul principal al ediţiei, întreg festivalul fiindu‑i dedicat.
Timp de două zile, publicul ieșean s‑a bucurat de prezenţa iubitului actor.

ala de deschidere a Fes
tivalului Serile Filmu
lui Românesc TIMPUL
a început cu unul dintre cele
mai iubite filme în care a jucat
George Mihăiţă. Filmul Acci
dent, în regia lui Sergiu Nico
laescu, a creat în sală o atmo
sferă specifică unui film poliţist.
Alături de George Mihăiţă, pe
scena Teatrului „Luceafărul”
au trăit emoţii unice Vladimir
Găitan și Ileana Popovici, pre
cum și criticul de film Irina
Margareta Nistor.

Avem frumuseţea
în noi şi‑n filmele
româneşti
„Avem frumuseţea în noi,
dar cât de orbi suntem! Mulţi
oameni privesc minunile aces
tei lumi și par să nu vadă nimic.
Orice clipă trăită este un mo
ment nou și unic al Universu
lui, un moment care nu a mai
existat niciodată și care nu se
va mai întoarce în veci”, au fost
cuvintele lui Adrian Păduraru,
ambasadorul festivalului, care
l‑a citat pe Pablo Casals pentru
a‑și exprima întreaga emoţie.
Încă de la început, actorul a
mulţumit tuturor celor care au
organizat Festivalul, în special
voluntarilor. Pe scena Teatrului
„Luceafărul” au pășit, pe rând,
Andrei Giurgia, directorul fes
tivalului, Daniel Șandru, direc
torul revistei Timpul, și Irina
Margareta Nistor, consultant
cinematografic în cadrul fes
tivalului. Doamna filmelor tra
duse în România și‑a exprimat
bucuria întâlnirii cu protago
niștii filmului Reconstituirea,
mărturisind că dintotdeauna și‑a
dorit să revadă acest film într‑o
sală plină de oameni.

Revederi filmice,
după 47 de ani
Publicul i‑a primit cu aplau
ze pe cei trei actori: Ileana
Popovici, Vladimir Găitan și
George Mihăiţă. Amintind fap
tul că au trecut 47 de ani de la
realizarea filmului Reconstitui
rea, Ileana Popovici și Vladimir
Găitan, aflat pentru a doua oară
la acest festival de film, au îm
părtășit aceeași curiozitate: cum
va fi privit acest film de către
tinerii aflaţi în sală. Sfatul lui
Vladimir Găitan pentru gene
raţia tânără a fost un apel la
memorie: „Să avem grijă ca is
toria să nu se repete!”
„Mă uitam la imaginile din
Reconstituirea și din BD și aveam
senzaţia că era fiul meu”, a afir
mat George Mihăiţă. Începând
cu seara de 6 mai, orașul Iași a
ajuns pe locul întâi în sufletul
actorului. El a mărturisit că nici
Bucureștiul nu l‑a omagiat așa
cum au făcut‑o ieșenii. Pentru
tot ceea ce a făcut pentru filmul
românesc, George Mihăiţă a pri
mit trofeul Festivalului Serile Fil
mului Românesc TIMPUL. Radu
Boroianu, regizor de teatru și
președintele Institutului Cultu
ral Român, a transmis un mesaj
care a însoţit distincţia oferită
de ICR actorului: „(...) La marii

artiști, conotaţia de lejeritate a
jocului se află într‑o deplină ar
monie cu o profundă seriozitate,
iar George Mihăiţă este o astfel
de personalitate exemplară atât
în prestaţiile sale scenice și ci
nematografice, cât și în ceea ce
întreprinde dincolo de lumina
reflectoarelor. Harul și dăruirea
demonstrate de George Mihăiţă
de‑a lungul carierei sale artistice
excepţionale, ca actor, dar și ca
manager și iniţiator de proiec
te culturale, își merită cu priso
sinţă omagiul. [...] George, te
rog să ne bucuri în continuare
cu același talent, entuziasm și
spirit mereu tânăr.”
După vizionarea filmului Re
constituirea, în regia lui Lucian
Pintilie, film care a fost desem
nat de Asociaţia Criticilor Ro
mâni de Film drept cel mai bun
film românesc din toate timpu
rile, cei trei actori au avut un
viu dialog cu publicul. Pentru
Ileana Popovici, seara de des
chidere a Festivalului a consti
tuit și adevărata premieră a fil
mului. „22 august 1968. Atunci
a început acest film. Sub presiu
nea acelor evenimente, filmul a
început să se construiască. Știu
că vă este greu să credeţi că
toate lucrurile s‑au întâmplat. [...]
Noi stăteam la coadă pentru un
pachet de unt. Este povestea tine
reţii părinţilor voștri”, a povestit

Ediţia de anul acesta a Festivalului Serile Filmului Româ
nesc TIMPUL a debutat cu o conferinţă de presă, desfășurată
la Cărturești Palas. Tot aici s‑a lansat și cartea Dramele ado
lescenţilor, semnată de George Mihăiţă.
George Mihăiţă: „Am avut în viaţă șansa de a întâlni oa
meni foarte importanţi. Această întâlnire este foarte impor
tantă pentru mine, una de suflet. Îi felicit pe studenţii jurna
liști și mă bucur că au avut o nuanţă de atenţie pentru mine.
Adevărata premieră a filmului Reconstituirea este astăzi. Noi
nu am avut premiera filmului.”

Vladimir Găitan. La rândul său,
George Mihăiţă a arătat că în
treg filmul este plin de simbo
luri, înţelegându‑l doar cei care
„au citit măcar o carte”.

Amintiri de pe
platourile de filmare,
cu nostalgii
Vladimir Găitan și‑a amin
tit că în perioada filmărilor se
asculta Radio Europa Liberă și
se vorbea numai despre fap
tul că în următoarele 24 de ore
România urma să fie ocupată.
Șansa acestui film a fost, după
părerea actorului, că Nicolae
Ceaușescu era la începutul con
ducerii sale, astfel explicându‑se
acordul dat în privinţa Recon
stituirii. Acest film a reprezen
tat „mica dizidenţă” a tinerilor,
„singurul lor strigăt de libertate”.
Dar timpul parcă a trecut prea
repede și „parcă prea devreme
am sărit din Dacie în ultimul
model de BMW”, a fost de pă
rere Vladimir Găitan. Mai mult,
actorul a considerat că în pro
fesia de actor este foarte impor
tantă șansa de a fi lângă cine
trebuie în momentul potrivit.
Nostalgia lui Vladimir Găitan
pentru acea perioadă este, de
fapt, dorul de sentimentele de
atunci, cu toată puritatea aces
tora: „Mi‑e dor să mă plimb cu
o fată de mână. Să aștepţi trei
zile să o săruţi! Să înnebunești
dacă nu o ţii de mână! Din acest
fapt se nășteau poveștile aces
tea minunate, pe care eu cred
că voi nu le mai trăiţi”.
La final, actorii au primit
câte o distincţie pentru întreaga
lor activitate dedicată filmului
românesc și au părăsit scena
încărcaţi de emoţie.
A consemnat
Cezara Maria Enea
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Interviu cu actorul Vladimir Găitan

„Am înţeles că trebuie să mă bucur de fiecare zi,
pentru că poate fi ultima”

P

rezent pentru a doua oară în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc TIMPUL, Vladimir Găitan a transmis cinefililor
și acum, ca și la a treia ediţie, aceeași emoţie. Amintirile și imaginile care i s‑au lipit de suflet l‑au făcut să întâmpine altfel
fiecare dimineaţă. Crede în frumuseţile și în urâţeniile cu care destinul îmbracă întâmplări și oameni. Amintirile copilăriei
îi sunt legate de Cetatea de Scaun a Sucevei, de închisoarea din centrul orașului și de tatăl despre care a crezut multă vreme
că plecase să înveţe carte, și nu spre umilinţă și suferinţă.

Care vă sunt imaginile co‑
pilăriei?
Făceam foarte mult sport.
Venise un profesor foarte bun de
la Iași, culmea, cu un aer proas
păt și dornic să ne miște într‑un
orășel de provincie prăfuit și cu
o pușcărie odioasă, în centrul ora
șului, înconjurată de cel mai fru
mos parc, unde azi e Consiliul
Judeţean. Când au început să se
construiască blocuri în jurul

Consiliului, ne urcam pe scări
și ne uitam la nefericiţii de deţi
nuţi care se plimbau în cerc și
vedeam cum erau bruscaţi de
gardieni. Aceste amintiri ne sunt
scrijelite în memorie. Am copilă
rit într‑o zonă cu o încărcătură
istorică și religioasă absolut uni
că. Noi, copiii, am fost o genera
ţie traumatizată de poveștile pă
rinţilor noștri sau de poveștile
lor nespuse. Foarte târziu am

aflat că tata a fost închis. Știam
că e la o facultate, undeva, eram
protejat.
Cât de importantă credeţi că
este educaţia primită acasă?
Cred în ideea de educaţie, de
constrângere. În Suceava, liceul
cel mai sever era „Ștefan cel
Mare”, unde erau mulţi profesori
de formaţie germană, ce impu
neau disciplina și ordinea. Mama
a fost înfiată de o familie de nemţi
care a iubit‑o foarte mult și care
i‑a impregnat această educaţie
germană, care înseamnă curăţenie,
punctualitate. Uneori, se crede că
ar fi vorba de o aroganţă din par
tea bucovinenilor când li se spu
ne că sunt moldoveni, iar ei răs
pund: „Noi suntem bucovineni”.
Sub ocupaţia austriacă, am evo
luat. S‑au săpat fântâni, au dispă
rut bolile. Toate acestea fac o dife
renţă între Bucovina și Moldova,
care pleacă de la un cuvânt simplu:
educaţie. Mă rog la Bunul Dumne
zeu ca într‑o zi sudul României
să fie ocupat de câţiva nemţi și
peste câţiva ani să vrem să mer
gem și în sudul ţării, nu numai în
Maramureș sau Bucovina.

Cum primiţi dimineţile în
viaţa dumneavoastră?
Eu, acum 30 de ani, am fost
diagnosticat cu o boală care în
cepe cu „c”, de la credinţă, copi
lărie, de la tot ce vrei. Un medic
francez mi‑a spus, la 40 de ani, că
mai am maximum 10 ani de trăit.
Pot să spun că am un antrenament
de invidiat, pentru că am înţeles
că trebuie să mă bucur de fiecare
zi, pentru că poate fi ultima. Sunt
unul dintre puţinii supravieţui
tori ai acestui diagnostic și merg
înainte.

Cât de importantă este
emoţia pentru un actor?
E o chestiune de viaţă și de
moarte. Este o emoţie construc
tivă, cum spunem noi, actorii.
Când bate gongul acela și știi că
sunt 500 de oameni care te aș
teaptă la cotitură, să greșești sau
să tragi o bâlbă... E o bătălie pe
care tu trebuie să o duci, e un
consum nervos extraordinar și,
când descoperi încet, încet că ei
sunt cu tine și că tu ţi‑ai dominat
emoţia, ești cel mai fericit om.
A consemnat Anca Scutelnicu

Lansare de carte
Vladimir Găitan
Oltiţa Cîntec: „E o carte din categoria aceea în care la fi
nal îţi pare rău că ai încheiat‑o și te simţi îmbogăţit, chiar
dacă e o carte foarte personală, cu o tentă diaristică.”
George Mihăiţă: „Poate că unii dintre voi aţi citit această
carte, dar eu am trăit‑o. Poate că am trăit și ceea ce nu s‑a
scris. Vladimir mi‑a arătat dintotdeauna o prietenie pe care
i‑am înapoiat‑o cu iubire.”

Interviu cu actriţa Tania Popa

„Nici o secundă nu m‑au dărâmat laudele”

A

flată pentru prima dată în cadrul festivalului de film Serile Filmului Românesc TIMPUL, Tania Popa a molipsit publicul
ieșean cu râsu‑i colorat. Se bazează mereu pe instinct, fără a despica firul în patru. Cu toate că prin rolurile jucate
pe scenele teatrelor a îmbrăcat sufletele în hainele bucuriei, marea ei dorinţă este aceea de a primi aprecieri și la sfârșitul
unei prezentări de modă semnate de ea.

Pe lângă umorul din America, venim!, filmul are și o
notă tragică. Aprecierile pu‑
blicului compensează munca
actorilor?
Acum lucrurile nu se întâm
plă chiar așa. Sigur, am evoluat.
Îmi place că ai sesizat că în film
există o notă tristă, parcă îţi vine
să zici: „Săracii actori!” Compen
sează bucuria publicului, dar, sin
cer, asta doar pe moment. Când
vezi că publicul te aplaudă, te
felicită, când vezi încântarea în
ochii spectatorilor, desigur că îţi
crește sufletul. Asta este mese
ria noastră, noi din asta trăim.
Ceea ce lumea uită.
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Cât de mult vă bazaţi pe
instinct?
Tot timpul. Eu lucrez numai
cu instinctul, așa funcţionează
la mine. Când mă gândesc prea
mult, deja nu e bine. Trebuie să
fac lucrurile pe negândite.
Care a fost primul gând pe
care l‑aţi avut la întâlnirea cu
Bucureștiul?
Prima dată când am ajuns
în București și am auzit un ha
mal care spunea „Pardon, par
don!” prin Gara de Nord, am zis:
„Oh, sunt la Paris!” Pentru mine,
pardonul era un cuvânt franţu
zesc.

Cât de important credeţi
că este pentru un actor să nu
se lase condus de succes?
Eu m‑am întâlnit cu succesul
de la primul rol pe o scenă profe
sionistă. Nu vorbesc de Ondine,
unde am avut rolul principal și cu
care am debutat la Teatrul Na
ţional din București, vorbesc de
Antigona, unde am fost nomina
lizată la Premiile Uniter. Nici o
secundă nu m‑au dărâmat laudele.
Pentru mine este mult, mult mai
important ce spune publicul. Noi
pentru ei facem teatru, și nu pen
tru critici.
A consemnat
Anca Scutelnicu
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Interviu cu actorul

George
Mihăiţă

E

ste mereu cu zâmbetul pe buze și îţi transmite o anumită stare de bine.
De‑a lungul anilor a legat relaţii frumoase de prietenie cu adolescenţii,
iar prin intermediul revistei Salut, un reper în gazetăria anilor ’90,
a încercat să le răspundă și să găsească soluţii la problemele lor.
Recunoaște că‑i place mult mai mult teatrul decât filmul, deoarece interacţiunea
și comunicarea cu publicul sunt directe. Spune că a avut o mare șansă atunci când
regizorul Lucian Pintilie l‑a nominalizat pentru a juca în filmul Reconstituirea,
considerat de peste 40 de critici de specialitate cel mai bun film din cinematografia
românească. În prezent, are o activitate intensă pe scena de teatru și este directorul
Teatrului de Comedie din București. Ediţia de anul acesta a Festivalului Serile
Filmului Românesc TIMPUL i‑a fost dedicată, iar Institutul Cultural Român
(ICR) l‑a premiat pentru activitatea de până acum. Actorul George Mihăiţă
trece în revistă cele mai importante momente din cariera sa artistică.
Cum ar trebui să vadă publicul tânăr
de astăzi filmul Reconstituirea și cum
credeţi că a fost perceput după proiecţia
de la Festivalul Serile Filmului Românesc
TIMPUL?
Există în ţară un public inteligent și do
ritor de filme. Publicul care vine la primele
spectacole, la primele filme este unul care a
citit o carte, două, trei. Este unul căruia îi
place să scormonească în viaţă. Faptul că
spectatorii au urmărit filmul cu sufletul la
gură și că aproape respirau o dată cu noi, cei
de pe ecran, a fost un lucru îmbucurător. În
tâlnirea de la final, întrebările pe care le‑au pus
m‑au făcut să cred că putem avea speranţe,
iar acest public tânăr va fi viitorul României
într‑un fel sau altul. Am mare încredere în
genul de tineri prezenţi în sală.

Dacă ar fi fost să fac
numai două filme la
viaţa mea, m‑aș fi oprit
la Reconstituirea și
Undeva la Palilula.
Sunt mândru de me
seria asta.
www.revistatimpul.ro

Când s‑a filmat Reconstituirea eraţi
student. Cum aţi perceput dumneavoastră
acest film atunci?
Pe moment nu am conștientizat. După
ce am filmat, chiar îi spuneam domnului
Lucian Pintilie: „Bun, am filmat, dar când o să
am și eu un rol așa ca să simt că joc?” El râ
dea de ţărănușul de la Moreni și mi‑a spus:
„Stai să vezi premiera!” Premiera nu a mai
avut loc, dar filmul l‑am văzut. Nu realizam
atunci cât de important este acest film pen
tru cinematografia română, pentru poporul
nostru. În timp, intrând foarte adânc în me
seria pe care o fac, realizând și alte roluri,
mi‑am dat seama că foarte greu ajungi la o
asemenea performanţă la care am ajuns eu
în Reconstituirea. La fel și Găitan.
Este nevoie și de șansă pentru ase
menea momente...
Cum spunea și Vladimir Găitan. Dacă
atunci când a venit Lucian Pintilie în institut
noi chiuleam, nu mai aveam această șansă.
Noi nu eram genul de studenţi care să chiulim.
Părinţii îmi spuneau că este bine să fiu pre
zent la facultate, cu toate că nu mă urmă
reau, eram copilul care voia să înveţe ceva.
Și așa am avut șansa să joc în Reconstituirea.

Pentru cei care nu știu, atunci când mi s‑a
dat să citesc scenariul, în dreptul rolului
meu era trecut Sebastian Papaiani sau Virgil
Ogășanu, iar la Vladimir Găitan era Dan
Nuţu. Mi‑am dat seama după că, probabil,
Lucian Pintilie scrisese așa ceva pentru apro
barea scenariului, dar el căuta figuri noi
pentru cinematografie. Cei care au văzut
filmul și‑au dat seama că trebuiau două fi
guri necunoscute, doi obișnuiţi. Pe când
Dan Nuţu și Papaiani erau mari vedete. În
film trebuia să apară doi oarecare și așa a
fost: eu și Vladimir Găitan.

„...filmul trebuie închis într‑o
cameră şi înghiţită cheia”
De acolo a plecat prietenia care vă
leagă de Vladimir Găitan?
Acela a fost punctul de plecare și punc
tul de întoarcere atunci când am mai avut
dispute. Ne‑am dat seama că ne leagă un
lucru profund pentru noi. Ne leagă o mare
realizare, practic devenirea noastră. Acum
trei săptămâni am fost la Sinaia, acolo unde
s‑a filmat Reconstituirea, împreună cu Tele
viziunea Română, exact pe pământul în care
am filmat. Am simţit că aș fi vrut să iau în
braţe pământul, dacă se poate spune așa
ceva. Am pus mâna pe el pentru că a fost un
pământ dumnezeiesc. Acel pământ m‑a lan
sat pe orbita artistică în România. Eu am
călcat pe acel pământ și de acolo am zburat.
Valea de acolo se numește Valea Rea, care a
fost bună cu noi.
Ce vă gândeaţi că se va întâmpla cu
acest film după ani și ani?
Întrucât filmul nu a avut premiera, ne‑am
gândit că nu va avea un viitor fericit. Auzi
sem că în momentul în care a fost vizionat de
tovarășii de atunci, unul dintre ei a spus că
filmul trebuie închis într‑o cameră și înghi
ţită cheia. Asta era la mintea ăluia, dar mi‑am
dat seama cât de gravă era pentru film jude
cata celor care ne judecau. Neavând o pre
mieră, mi‑am dat seama că va avea un sfârșit.
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„Filmul Reconstituirea
este un film erou”
A fost practic retezat, dar cred că acest
lucru i‑a crescut aura în timp. Este exact
ca un personaj în viaţă, alungat dintr‑o
societate nedreaptă, care, atunci când re
vine, devine erou. Filmul Reconstituirea
este un film erou. Sunt multe filme cu sec
venţe care îţi reamintesc de Reconstitui
rea. Poate fără să vrei, poate tinerii regi
zori, ca un omagiu adus celui mai bun
film românesc, au fost marcaţi de acest
film și în acest mod au recurs la scene
asemănătoare. E o bucurie și o satisfacţie.
Mereu aţi fost atașat de tineri și lu‑
crul acesta s‑a văzut prin tot ceea ce
aţi făcut până în prezent (teatru, film,
presă). Tinereţea lui George Mihăiţă
cum a fost?
Perioada adolescentină a fost cea mai
proastă din viaţa mea. Puteam să visez
fără să mă întrebe cineva: „Hei, de ce vi
sezi?” Asta m‑a marcat. Pe dealuri mi‑am
petrecut copilăria și acea verdeaţă mi‑a
pătruns în suflet și a rămas până în zilele
noastre. S‑a mai întâmplat un lucru: me
seria asta a noastră are foarte multe mo
mente de pauză, sincope și atunci mă
gândeam ce trebuie să fac. Eram obișnuit
cu munca, eram tipul de om care muncea
și simţeam că stau. Și m‑am hotărât să
comunic și altfel cu spectatorii. Așa am
avut rubrică în ziarul Scânteia Tineretu
lui. Acolo mi‑am făcut mâna. Începeam
să primesc multe scrisori de la tineri, de
la adolescenţi. Așa s‑a născut un soi de
prietenie, o dragoste reciprocă. Eu le
scriam, le răspundeam. Eu eram fratele
mai mare, părintele sau profesorul. Din
toate câte ceva. La o clasă mi s‑a spus că
diferenţa dintre mine și un profesor este
foarte mare: eu nu am catalog.

„În film nu avem timp
să aprofundăm rolul
aşa cum avem în teatru”
Aţi afirmat că rolurile din seria
Brigada Diverse (BD) nu au fost pe pla‑
cul dumneavoastră și nu v‑au făcut
plăcere. De ce?
Nu mi‑au plăcut pentru că sunt filme
de recreaţie. Atât de mult mi se vorbește
de BD‑uri, mai ales de oamenii simpli pe
care îi iubesc, pentru că și eu am fost un
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om simplu la viaţa mea, încât mă întreb
dacă societatea a devenit atât de superfi
cială încât BD‑urile sunt rostite și difu
zate cel mai des, iar un film ca Reconstitui
rea nu are loc, nu te mândrești tu, Românie,
cu un film reprezentativ. V‑aţi gândit voi să
ne faceţi o premieră la Iași. La București
nu interesează pe nimeni. Am o vorbă:
când ai marfă și n‑o vinzi, e mare păcat.
Aș vrea ca toţi cei care îmi spun de BD
să‑mi spună și de Reconstituirea. Pe mine
acest film mă definește. BD‑urile au fost o
joacă. Pentru toţi cei din film asta a fost: o
joacă. Ne putem juca în fiecare zi. Dacă se
vrea, putem merge doar în bulevardiere,
dar nu asta ne‑am dorit. Am reușit în film,
dar și în teatru să abordez roluri diverse.
Eu aș vrea să mi se vorbească despre Re
constituirea, Omul zilei, Accident, Undeva
la Palilula, dar este foarte greu, pentru că

BD‑urile aduc audienţă TV. Dacă ar fi fost
să fac numai două filme la viaţa mea,
m‑aș fi oprit la Reconstituirea și Undeva
la Palilula. Sunt mândru de meseria asta.
Cele două filme au fost realizate la o dis
tanţă de 50 de ani. Este bine ca publicul
să vadă Reconstituirea, dar mă bucur să
vadă și ceva nou, din prezent, cum este
filmul lui Silviu Purcărete. Noi trăim în
prezent și de aceea mă bucur că în teatru
am reușit performanţe multe. Acum am
cu ce mă mândri în faţa spectatorilor.

am spus da. Simţeam că eu sunt persona
jul. Cu ceea ce am acumulat eu, cu ceea ce
sunt, cu structura mea interioară am sim
ţit că eu sunt Cocoșilă. Pentru Undeva la
Palilula am dat probe, am așteptat câteva
zile și abia apoi mi‑a spus că am luat rolul.
Atunci i‑am spus că acel personaj sunt eu
și, drept dovadă, Silviu Purcărete mi‑a fă
cut un compliment și la postsincron mi‑a
spus: „Ai trecut pe locul întâi”. Eu eram
rolul patru‑cinci în această producţie.
Compliment mai mare nu se putea.

Cum vă simţiţi în teatru?
Cel mai bine. Acolo este reacţia ime
diată a publicului. Respiri odată cu el. Fil
mul este rece. Oricât am încerca noi să‑l
încălzim, să‑l mimăm, pentru că filmul se
mimează de foarte multe ori cu naturale
ţea pe care o ai, dar mimezi anumite stări:
pornim, hai, vii, intri, ieși, ţi‑a murit cine
va, joci. De asta se și spune: „Dacă ai ta
lent, faci, dacă nu, nu”. Munca de la teatru
este mult mai intensă. Se muncește mult
mai mult, se repetă. Treci prin rolul re
spectiv. Îl duci de la cap la coadă. Nu‑l
duci ca la filmare: filmăm acum prima
scenă și tot acum scena 14 pentru că este
în același loc de filmare. În aceste situaţii
te mulezi. În film nu avem timp să apro
fundăm rolul așa cum avem în teatru. De
aceea sunt mari performanţe aici. Unele
scenarii de film sunt atât de bine scrise,
încât înţelegi personajul de la început și
ţi‑l asimilezi. Dacă personajul are scăpări
și din scriere, lucrul acesta se simte și în
interpretare. Vă dau un exemplu din teatru.
Joc acum, alături de Marcel Iureș, într‑un
spectacol‑eveniment după Moromeţii. I‑am
spus regizorului Alexandru Dabija: vreau
să citesc întâi scenariul, ca să văd dacă re
zonez cu personajul. După ce l‑am citit,

Are nevoie filmul românesc de ast‑
fel de evenimente?
Dacă aţi avea vârsta mea, voi nu aţi
mai face acest festival. Este atât de multă
muncă, atât de multă umilinţă! Entuzias
mul vârstei voastre ţine acest festival.
Vorbeam de tineri, de viitor. Pentru mine,
voi, cei care organizaţi acest festival, sun
teţi viitorul nostru pe niște segmente. E
admirabil ceea ce aţi făcut. Cum spuneam:
voi, în loc de BD, aţi oferit publicului Re
constituirea, sau Accident, sau Palilula.
Eu am realizat aceste filme cu gândul de
a fi văzute. Ele au fost văzute de o comu
nitate, nu din București, ci din ţară, dato
rită unor oameni care au dorit mai binele
României. Dacă fiecare ar dezvolta em
brionii care există, poate altfel ar arăta
această ţară. Văd bucuria oamenilor după
ce ies de la festival. Mai este un lucru. Nu
este vorba doar de vizionarea într‑o sală a
filmului. Este vorba despre ecourile care
se duc în mass‑media, în toată ţara. Voi
m‑aţi luat în seamă anul acesta mai mult
decât alţii. Mă simt pe locul întâi și cel
puţin două zile am fost mândru de mese
ria pe care o fac.
A consemnat Andrei Giurgia
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Interviu cu actriţa Ileana Popovici

„Am fost foarte bucuroasă să îi ţin de mână pe Mihăiţă
și pe Găitan, să vedem filmul toţi trei de mână”

D

e obicei, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, dar poate fi mai folositoare. Norocul a purtat‑o pe căi pe care
nu le‑ar fi bănuit, iar simţul deosebit al regizorului Lucian Pintilie a adus‑o în lumea cinematografiei. După 47 de ani de la
lansarea filmului Reconstituirea, Ileana Popovici s‑a întâlnit la Iași, în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc TIMPUL,
cu prietenii săi de suflet, pentru adevărata premieră a filmului, după cum au recunoscut și actorii.

Cum v‑a marcat și v‑a in‑
fluenţat în carieră primul rol
pe care l‑aţi jucat?
M‑a influenţat esenţial. Din
1968, chiar de când am făcut fil
mul Reconstituirea, cu toate că
în ’67 mai făcusem un film, Zodia
fecioarei, în regia lui Manole
Marcus, aveam un rolișor acolo.

Lucrurile astea au mers în para
lel și pe amândouă le‑am iubit.
Fiecare mi‑a deschis un drum
extraordinar de frumos. Am avut
o viaţă extraordinar de activă
și de frumoasă. Am fost încon
jurată de foarte multă afecţiu
ne, am avut colegi buni, parte
neri extraordinari, cu care m‑am

înţeles foarte bine. Eu, Mihăiţă
și Vladimir suntem prieteni de o
viaţă. A fost o lume pe care o cu
nosc și de aceea o iubesc și o
apreciez foarte mult. Poate acum
mai mult decât oricând.
Atât dumneavoastră, cât și
George Mihăiţă aţi obţinut rolu
rile din Reconstituirea printr‑o
întâmplare norocoasă. Credeţi
că și acest film a fost o întâm‑
plare norocoasă?
Da, bineînţeles. Și pentru
faptul că am avut și noi ceva de
spus, pentru că s‑a dovedit că
avem un pic de talent. Distribu
ţiile erau deja făcute la film. Dacă
Pintilie s‑a întors din drum, el,
care e un tip foarte tenace și pre
cis la lucru și nu face lucrurile
de mântuială, înseamnă că a vă
zut ceva în noi. Sigur că a fost
meritul lui că a sesizat ceea ce
avem mai bun, dar și al nostru,
pentru că am știut să îl dăm.

Ne‑a marcat pentru toată viaţa,
întrucât toată lumea ne recunoș
tea după rolurile din film. Spu
neau „A, copiii ăia din Reconsti
tuirea!”. Am avut o carte de vizită
extraordinară, cu toate că filmul
nu a fost vizionat de foarte multă
lume, însă a fost văzut de cine
trebuie. Și s‑a dus zvonul.
Ce părere avea tatăl dum‑
neavoastră, care era preot, des
pre apariţia dumneavoastră în
Reconstituirea?
Nu știa precis ce fac acolo,
așa că a venit la filmări, să vadă
ce face fata lui. Când m‑a văzut
dezbrăcată, mi‑a spus: „Te‑mbraci
imediat și vii acasă. Ce, n‑ai ce să
mănânci?” I‑am explicat atunci
că facem un film și e un rol. Bine
înţeles, am început să plâng că
nu vin acasă, că stric filmul dom
nului Pintilie, că pentru mine
e o șansă. Nu a fost întru totul
de acord, dar a înţeles că este

drumul meu, talentul pe care mi
l‑a dat Dumnezeu și șansa de a
intra în lumea filmului, îndru
mată de o mare personalitate ca
Lucian Pintilie.
După vizionarea filmului
Reconstituirea, George Mihăiţă
a spus că s‑a văzut pe sine, cel
din tinereţe, ca și cum ar fi co‑
pilul său. Dumneavoastră pe
cine aţi văzut?
Eu m‑am văzut pe mine.
Multe gesturi și obiceiuri mi‑au
rămas de atunci. Eu m‑am întors
în timp și am fost foarte bucu
roasă să îi ţin de mână pe Mihăiţă
și pe Găitan, să vedem filmul toţi
trei de mână. Mi s‑a părut un lu
cru extraordinar de frumos pe
care ni l‑aţi oferit voi, cu foarte
multă generozitate: respect pen
tru ceea ce a făcut Pintilie, în pri
mul rând, și pentru cinemato
grafia românească.
A consemnat Ancuţa Ciocoiu

Interviu cu regizorul Tudor Giurgiu

„Filmul ăsta arată o pagină de istorie de care cred că
e bine să ne îndepărtăm și să fim foarte distanţi”

F

ilmele se fac din dureri, zbateri și din nevoia de a respira un aer mai curat, iar atunci când intri în cursa celui
mai neconvenţional război, riști. Tudor Giurgiu a riscat pentru dreptatea unui om din generaţia sa, iar proiecţia
în care a turnat povestea a ridicat controversate probleme actuale, inclusiv sub aspect politic. Prin De ce eu?,
regizorul a riscat drumul înapoi, pavat cu minciună și groază, pe care s‑ar putea întoarce generaţiile viitoare.

Cum comentaţi sursa asta
infinită de inspiraţie, care sur
vine din corupţia existentă în
România de‑a lungul timpului?
Nu cred că România este sin
gurul loc, ori singura ţară, sin
gurul teritoriu care produce su
biecte de acest gen, pentru că, din
păcate, tot Estul produce tipul
ăsta de subiecte. Rusia, cel puţin,
fosta Iugoslavie și așa mai de
parte. Cred că foarte specific rea
lităţii românești e faptul că,
după o perioadă foarte lungă în
care regizorii au trăit într‑o bulă,
preferând subiecte, de cele mai
multe ori, inspirate din războaie,
socialul și politicul revin printre
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preocupările noastre, iar eu, unul,
mă bucur.
Aţi obţinut premii și apre‑
cieri în urma filmului. Ca regi‑
zor, probabil aţi fost mândru.
Dar ca român?
E o chestie care pe mine nu
mă afectează absolut deloc, pen
tru că tot timpul spun că, fie fil
me bune, fie filme proaste, pre
miile se dau și aprecierea vine
după ce filmul respectiv reușeș
te să te emoţioneze, să miște
ceva în tine. Nu cred că filmul
ăsta vorbește de rău România,
ci, dimpotrivă, arată o pagină de
istorie de care cred că e bine să

ne îndepărtăm și să fim foarte
distanţi, să privim cu foarte mare
luciditate la lucrurile prin care
am trecut.
„Salvaţi marele ecran!”
este un strigăt pe care l‑am
auzit la dumneavoastră. Cum
aţi găsit cinematografele din
România?
E o situaţie atât de aiurea,
încât nici nu știi ce să mai faci
sau să mai zici. Ești mut. Aveam
sentimentul, când mă dusesem
cu filmul în orașe mici, că oa
menii nu mai văzuseră un film
la cinema de ani de zile. În ace
lași timp, simţi ce bătaie de joc

imensă s‑a produs în acești
25 de ani, când, de fapt, toate
cinematografele au fost tratate
ca un mare business imobiliar,

indiferent de partid politic și
putere.
A consemnat
Cristieana Puravu
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De la artişti adunate

N

u accidental s‑a făcut o reconstituire a proiecţiilor difuzate în ediţia a VI‑a, din cadrul Serilor Filmului Românesc
TIMPUL. Toată povestea acestui proiect a făcut să se reîntâlnească oameni care au creat adevărate pagini de istorie
în cinematografia românească. Gala ce a marcat startul evenimentului a fost un adevărat prilej de aducere‑aminte
a momentelor de acum 47 de ani, când s‑a filmat Reconstituirea, în regia maestrului Lucian Pintilie. A fost consimţit
în unanimitate artistică faptul că adevărata Gală de lansare a filmului a avut loc pe 6 mai 2015, la Iași, chiar dacă pentru acesta
a trebuit să treacă peste patru decenii de viaţă.

George Mihăiţă, actor
„Am primit întâmpinarea
Iașului cu cea mai mare satisfac
ţie. Nu există bucurie mai mare
pentru un actor decât să fie vă
zut de către spectatori vechi și
noi. Și am fost văzut de oameni
care m‑au urmărit și în alte filme,
dar și în alte spectacole de teatru
cu care am mai venit la Iași, iar
asta a fost o mare bucurie pen
tru mine. Nu am mai fost nică
ieri omagiat așa cum am fost la
acest festival.”

Vladimir Găitan, actor
„Văd cu cei mai buni ochi
iniţiativa voastră, a studenţilor,
de a mări acest festival de la an
la an. Credeţi‑mă că sunt cu trei
ani mai îmbătrânit, mai obosit,
fiecare drum este un efort pe care
îl fac tot mai greu, iar dacă l‑am
făcut, asta dă dovadă că vă pre
ţuiesc această muncă și această
dorinţă de a face ceva pentru
filmul românesc.”

Adrian Păduraru,
ambasador cultural
al festivalului
„Titulatura mea de ambasa
dor al acestei ediţii e speranţa
mea că pot ajuta acest Festival să
crească și să devină unul foarte,
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foarte important. E o bucurie să
mă întâlnesc cu oameni de mare
valoare din profesia mea, e o bucu
rie să văd că oamenii sunt inte
resaţi de filmul românesc și mă
bucur de speranţa că acest fes
tival poate determina creșterea
numărului de cinematografe în
România.”

Adriana Nazarciuc,
director general
Adenium (producătorul
festivalului)
„A fi producător implică o res
ponsabilitate de nebănuit, pen
tru că îţi revine sarcina să trans
pui în viaţă, dându‑le culoare și
strălucire, ideile unor oameni mi
nunaţi, așa cum sunt organiza
torii acestui festival. Aceștia fiind
tineri, iar ideile lor, printre cele
mai îndrăzneţe, unui producător
nu îi este deloc ușor, mai ales că
standardele sale sunt deosebit
de înalte.”

Ileana Popovici, actriţă
„Această primă seară a fost
una lăsată de Dumnezeu, așa, cu
mult har, cu multă iubire, cu o
stare și o încărcătură emoţională
extraordinar de pozitivă. Am fost
foarte, foarte bucuroasă să văd fil
mul de la cap la coadă cu Mihăiţă

și cu Găitan de mână și am con
siderat că abia aceasta a fost pre
miera filmului Reconstituirea, iar
pentru asta vă mulţumesc din
suflet.”

a fost realizat, precum și impor
tanţa menţinerii unui permanent
dialog între cinefili și personali
tăţile de prim rang ale cinema
tografiei noastre.”

Irina Margareta Nistor,
consultant
cinematografic
al festivalului

Puşa Darie, actriţă

„Mă întreb ce o să mai facă
acești studenţi la anul, după ce,
acum, au realizat o combinaţie de
carte, pictură și filme vechi și noi.
Dacă o ţin tot așa, vor merge în
progresie geometrică, cu mine în
frunte, înfiată de ambasadorul
acestei ediţii.”

Daniel Şandru,
directorul revistei
TIMPUL
„O privire de ansamblu îmi
arată că cea de a șasea ediţie
a Serilor Filmului Românesc
TIMPUL a fost un regal artistic,
reușind să «reconstituie» directa
legătură dintre tradiţia cinema
tografică autohtonă și valorile,
deopotrivă regizorale, scenogra
fice și actoricești, ale «noului val».
Remarc, de asemenea, interesul
crescut al publicului pentru fil
mul românesc de bună calitate,
indiferent de epoca în care acesta

„Este senzaţional. Sunteţi
niște oameni minunaţi, meritaţi
toate aplauzele pentru munca de
pusă și vă mulţumesc tare mult
pentru invitaţie. Sper ca acest
Festival să devină o tradiţie.”

Andrei Duban, actor
„În trecut am apărut în mai
multe filme și, de eram chemat pe
undeva, mi se părea ceva normal,
dar acum am spus: «Wow! În
ziua de astăzi există oameni în
România, și mai ales studenţi,
care să organizeze festival de
film!» Sincer să fiu, mi s‑a părut
ireal, dar m‑a bucurat foarte tare.”

Emilian Oprea, actor
„Am primit cu mare bucurie
invitaţia la acest festival, îl cu
noșteam pe Andrei Giurgia. Noi
am mai venit aici, de vreo două
ori, cu proiecţii. Sper ca cei care
pleacă de la film să își pună niște
întrebări și să nu vorbească prea
mult. Generaţia mea este destul
de amorţită. Nu știu de ce. Și
noi ne întrebăm de multe ori,

pentru că probabil suntem o ge
neraţie aparte, eram copii în co
munism, a venit revoluţia, am
fost destul de dezorientaţi. Am
avut un moment de mare spe
ranţă în ’96, mă refer la genera
ţia mea, ’77‑’78. A venit apoi multă
dezamăgire și cred că asta ne‑a
făcut cumva să nu ne mai intere
seze aspectul social‑politic din
ţară. Acum, probabil că, alături
de generaţia mai tânără, o să ne
dezmorţim și noi.”

Dorian Boguţă, actor
„Sunt trei grupuri de cuvin
te ce definesc experienţa trăită
aici, la Serile Filmului Româ
nesc TIMPUL: revederea cu Iașul,
public tânăr și multă baftă”.

Teodor Corban, actor
„Sintagma «covorul roșu» e
o vorbă. Important e că sunt co
voare preţioase, în sensul că fes
tivalurile au o cotă foarte mare și
mai important pentru cinemato
grafia română este că unele filme
sunt confirmate la festivalurile
de afară. Actorii sunt precum
caii. Ei dorm, se știe, în picioare.
Actorul, la fel, câtă vreme e în
picioare și nu se lasă copleșit de
probleme, este încă valid.”
Pagină realizată de
Cristieana Puravu
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Interviu cu actriţa Teodora Mareş

„Cred că atunci era mai multă sensibilitate,
acum e prea mult Facebook”

T

eodora Mareș este una dintre cele mai apreciate actriţe din România, recunoscută pentru rolul din
Declaraţie de dragoste, dar și ovaţionată pentru zecile de roluri jucate pe scenele marilor teatre din București.
Elegantă, modestă și sensibilă, fascinează prin puterea sa de expresie minţile tinerilor artiști și actori.
La Gala Declaraţie de dragoste 30 a radiat de elan tineresc și și‑a amintit de evenimente marcante din viaţa sa.

În ce măsură a contat fap‑
tul că aţi crescut la ţară?

Care sunt cele mai fru‑
moase amintiri din timpul fa‑
cultăţii?

Dacă aș fi fost un copil cres
cut la oraș, cu cheia la gât, cred
că aș fi fost un om complet dife
rit faţă de ceea ce sunt acum. E
bine că am fost un om cu picioa
rele pe pământ, descurcăreţ, adi
că sunt. Știu să mă comport cu
animalele, cu păsările, cu natura,
pe care le și iubesc foarte mult.
Am făcut de toate. O viaţă ade
vărată, am trecut prin toate.
Ce v‑a determinat să daţi
la Facultatea de Actorie?
A fost o întâmplare. N‑aș
putea să spun că îmi doream
foarte mult, nici nu îmi trecuse
prin cap, dar s‑a produs o întâl
nire între mine și un om care făcea
meseria asta. E vorba despre un
actor care pregătea în fiecare an
copii pentru Facultatea de Teatru.

Nu prea am amintiri frumoa
se din timpul facultăţii, pentru
că am muncit foarte mult. Fiind
din provincie, stăteam în cămin.
Căminul era la etajul al patrulea
al facultăţii și clasa o aveam la
etajul al treilea. Pot să spun că
în primii trei ani de facultate am
ieșit foarte rar din clădirea aia.
Acolo stăteam, acolo făceam de
mâncare, acolo învăţam. Am
muncit. Ne spălam la lighean și
învăţam la lumânare. A fost greu!
A rugat o colegă mai mare să re
marce la liceu o fată și un băiat,
mai deosebiţi. A venit la mine și
la colegul meu de bancă. Ne‑am
dus să vedem despre ce e vorba.
Am rămas să fac pregătirea mai
departe, colegul meu nu.

De ce rol vă simţiţi mai
atașată?
Vreau, nu vreau, trebuie să
spun că sunt atașată de rolul din
Declaraţie de dragoste. Sau el e
atașat de mine. Nu am să scap
de el toată viaţa.

Lectura a avut un rol deci‑
siv în viaţa dumneavoastră?
Dacă un actor nu citește, nu
prea are de ce să mai treacă pe
la teatru. Eu sunt tristă când văd
că tinerii nu mai cumpără carte,
se citește pe tabletă, pe telefoane

și e mare păcat, e o mare tristeţe.
E o plăcere nemaipomenită să
intri într‑o librărie, să răsfoiești
o carte, să‑ţi alegi o carte, să te
duci cu ea acasă, să aștepţi să o
deschizi.
Cum vedeţi acum, după
30 de ani, filmul Declaraţie de
dragoste?
Mă încearcă o oarecare tris
teţe, nostalgia timpului care a
trecut. Nu e ușor să te vezi după
30 de ani. Îmi amintesc cu drag
de întâmplările de la filmări, de
oameni.
Consideraţi că este numai
povestea tinerilor din perioada
’80‑’90?
Cred că atunci era mai multă
sensibilitate, acum e prea mult
Facebook.
A consemnat Bianca Vieru

În loc de încheiere, până la alte reconstituiri,
o declaraţie de dragoste

F

U

ltima zi a Festivalului Serile Filmului Românesc TIMPUL i‑a strâns pe ieșeni într‑un colţ cu iarbă verde și actori
români. Ultima proiecţie le‑a amintit celor mari de vremurile adolescenţei, iar pentru cei mai mici a fost o comparaţie
semnificativă între ce a fost cândva și ce se întâmplă acum. Peste 450 de oameni s‑au bucurat de ultimul film
din cadrul ediţiei a VI‑a a festivalului. Declaraţie de dragoste a ţinut publicului ieșean și de cald, și de amintiri.

ilmul Declaraţie de dra
goste a împlinit vârsta de
30 de ani. Pentru a săr
bători cele trei decenii ale peli
culei, Festivalul Serile Filmului
Românesc TIMPUL a încheiat
cea de a VI‑a ediţie cu proiecţia
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filmului regizat de Nicolae Corjos.
Evenimentul a fost realizat îm
preună cu revista VIP, lansată în
cadrul festivalului, astfel că, în
faţa publicului ieșean, au fost
prezenţi actorii Adrian Păduraru,
Teodora Mareș și Andrei Duban,

scenograful Ion Nedelcu, dar și
Gianina Corondan, însoţită de
membrii redacţiei revistei VIP.

O declaraţie de
dragoste cât o viaţă
„Tot înapoi, din partea tovară
șilor!”, a fost îndemnul Gianinei
Corondan, care și‑a amintit de
vremurile adolescenţei. Aceasta
a încurajat publicul să scrie la
tablă și a considerat că cea mai
bună temă a serii poate fi „o oră
de română cu declaraţie de dra
goste”. Alături de vedetă au ve
nit și o parte din membrii redac
ţiei revistei VIP. „30 de ani de la
premiera filmului Declaraţie de
dragoste. Ne‑am oprit nostalgic
la filmul acesta și l‑am adus în
prezent. I‑am reîntâlnit, unul cu
celălalt, pe cei doi actori. Așa
arată ediţia de primăvară a re
vistei VIP. Mă uitam în timp ce

făceam pozele pentru copertă și
mă gândeam: 30 de ani de la
love story‑ul celebru”, au fost cu
vintele lui Radu Buzăianu, redac
tor‑șef adjunct, ca mesaj adresat
ieșenilor.

Ne vedem şi peste alţi
30 de ani!
Încă de la primele cuvinte,
Teodora Mareș și‑a exprimat
bucuria pentru participarea la
festival, dar și pentru faptul că
se reîntâlnește la Iași cu Adrian
Păduraru: „Mă bucur că ieșenii
au ieșit din casă pentru a veni la
film”. Mai mult, protagonista
love story‑ului românesc a măr
turisit că a acceptat cu greu să
apară pe coperta revistei VIP, su
bliniind însă că nu regretă, câtă
vreme imaginea sa și debutul
actoricesc sunt legate de aceas
tă producţie cinematografică.

Discuţia care a avut loc între in
vitaţii speciali s‑a purtat fără re
ţineri și cu mult entuziasm. Spre
deosebire de Andrei Duban, sce
nograful Ion Nedelcu a declarat
de la început că vorbește puţin și
că resimte entuziasmul în cadrul
acestei „ieșeli la Iași”: „Acum 30 de
ani am venit la o gală a filmului
la Iași. Mă bucur că am prins încă
o gală a filmului, după 30 de ani.
Ne vedem peste 30 de ani!”
Publicul ieșean a urmărit,
timp de 95 de minute, o poveste
de dragoste românească. La sfâr
șit, actorii au răspuns la întrebă
rile venite din partea cinefililor.
„Oamenii se duc, filmul rămâne”,
au fost cuvintele Teodorei Mareș,
cuvinte care ne‑au rămas în suflet
și care vor motiva filmul românesc
să lupte pentru frumuseţea și dra
gostea pe care le poate exprima.
A consemnat
Cezara Maria Enea
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