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Interviu cu operatorul, producãtorul ºi realizatorul de filme V.D.V.:

„Momentul fabulos actual al filmului românesc a fost
pregãtit de un lung ºir de realizatori de excepþie” (II)
Artist al imaginii, operator, producãtor ºi
realizator de filme, Vivi Drãgan Vasile a
lucrat cu mulþi dintre colegii sãi de generaþie,
dar nu numai, fiind alãturi de Stere Gulea, la
„Moromeþii” (1987), dar ºi la douã din
filmele acestuia de dupã 1989. S-a aflat, apoi,
printre semnatarii imaginii la trei dintre
filmele româneºti sau strãine (în coproducþie)
ajunse la Cannes: „ªi va fi...” (1993, regia Valeriu Jereghi) ºi „Secþia” (1995, regia Peter Gothar). A colaborat, de asemenea, cu
Cristian Mungiu la lungmetrajul de debut al
acestuia - „Occident”. Experienþa lui Vivi
Drãgan Vasile conþine multe momente
demne de a fi reþinute ºi despre care acest
adevãrat artist al imaginii a vorbit într-un
amplu interviu, din care publicãm, astãzi,
cea de-a doua parte.
Ioan LAZÃR
Cum s-a derulat relaþia dintre un
operator cu multã experienþã ca dvs. ºi
un regizor care se afla la debut, Cristian
Mungiu?
Eu încercam sã complic. El voia
simplitate. Eu încercam sã-i ofer variante,
mai multe duble, ca sã aibã de unde alege
la montaj. El mã trãgea înapoi, cu o
timiditate sigurã. În final, m-a surprins.
Obþinuse expresivitãþile necesare fãrã
complicaþiile discursului clasic. Nu preþuia
amorsa, de pildã. El nu voia sã se vadã
toate acele subtilitãþi regizorale,
considerîndu-le inutile.
„Occident” este altminteri un film
deosebit de ambiþios. Trei povestiri în
spaþii diferite, ce se adunã apoi.
Are un fel anume de a valorifica spaþiile
în folosul naraþiunii. În „4 luni, 3 sãptãmîni ºi
2 zile” sînt doar cîteva: camera de hotel,
baia, casa bãiatului.
Se remarcã, de asemenea, în filmul
premiat la Cannes, articularea epicã a
povestirii, într-o formulã tradiþionalã,
clasicã.
Construcþia era imaginatã ºi controlatã
ca de un absolvent de filologie. Se simte
apetenþa pentru subiect. De fapt, el este ºi
un bun scenarist.
Se vede lucrul acesta în filmele
proprii, dar ºi atunci cînd colaboreazã cu
alþi regizori din generaþia sa. Mã gîndesc
la „Canton” de Constantin Popescu, dar
ºi la scheciurile din „Amintiri din Epoca
de Aur”.
Cristi este ºi un fin psiholog. Se
bazeazã pe spectaculosul din interiorul
personajului, iar aceasta vine din educaþia
lui umanistã. Se simte cã este un om care
are o... bibliotecã în cap. Primeazã modelul
literar la el, în sensul cã efectul constructiv
emanã din relaþiile dintre personaje, ºi nu
din întîmplãri. ªtie sã evite impresia de
teatru filmat printr-o tensiune a raporturilor
dintre personaje, fãrã a uita sã adãugãm
aici umorul situaþiilor.
„Occident” a fost, de fapt, al treilea
film intrat la Cannes ºi la care dvs. aþi

Expoziþii
estivale,
la Muzeul
de Artã
Mirela STÎNGÃ
Muzeul de Artã le propune iubitorilor de
frumos care îi trec pragul, pe lîngã colecþiile
permanente, cu lucrãri ale maeºtrilor, douã
expoziþii cu caracter temporar care aduc în prim
plan specificul artei contemporane. În sala care

semnat imaginea.
Da. Am început, în 1993, tot la
Quinzaine..., cu „ªi va fi...”, prezentat în
festival cu un alt titlu - „Presentimentul”.
A fost o colaborare între studiourile de
la Buftea ºi „Moldova” de la Chiºinãu.
Regizorul Valeriu Jereghi a luat ºi un
premiu important la Costineºti, pesemne la
ultima ediþie a acestui festival de care, din
pãcate, multã lume nu vrea sã-ºi mai
aminteascã.
A fost un succes, iar selecþia la Cannes
a confirmat acest lucru.
A fost, mai ales, o experienþã specialã
pentru mine, ca operator. Atît cerinþele de
esteticã a imaginii, cît ºi filmarea, turnajul
propriu-zis, au avut ceva de excepþie.
Putem aduce cîteva exemple ca
argumente în sprijinul a ceea ce
mãrturisiþi acum?
Filmul are un puternic accent metaforic,
alegoric. Este povestea unei femei ºi a unui
copil care asistã la renaºterea planetei,
dupã un cataclism. Acest „no man’ land”
înseamnã a te lipsi la filmare de repere
certe ºi de a folosi lumina într-un fel special.
Regizorul, sã nu uitãm, era un om cu studii
la Moscova, venea din pleiada tarkovskianã,
a filmelor de atmosferã, pregnant vizuale.
Am filmat în zori, în amurg. Cãutarea
locurilor de filmare a avut un rol important.
Trebuia sã construim imaginea unui timp
încremenit. Scenografia te obliga la situaþii
dificile. De pildã, am filmat în vulcanii
noroioºi, dar ºi în grote. Regizorul a aflat de
existenþa unor chilii sãpate de cãlugãri într-o
pãdure, într-o stîncã de piatrã, undeva pe
lîngã Buzãu. Erau bolovani uriaºi, în spatele
cãrora, pe pereþii chiliilor se aflau icoane.
Presupun cã efortul fizic a fost
considerabil.
Timp de 30 de zile, am mers la filmare
cu elicopterul lui Ceauºescu. Locuiam la
Buzãu, apoi am fost la Serata Monteoru.
Fãceam 40 de minute cu elicopterul, dusîntors. De acolo ne lua o cãruþã cu doi boi
ºi mai mergeam încã o jumãtate de orã,
pînã la locul filmãrii. Rolul principal îi
aparþine Mariei Ploae. Dincolo de
interpretare, ºi în cazul ei, efortul fizic era

Divertisment, teatru
ºi muzicã de calitate, pe
scena Casei de Culturã
Graþiela GHEORGHE

uluitor. Cu toþii am avut un gen de
experienþã profesionalã greu de întîlnit. Era
imediat dupã Revoluþie ºi ambiþia era foarte
mare pentru toþi. Valeriu Jereghi, ca discipol
al unui anumit cinematograf poetic, încerca
sã smulgã totul prin efectele vizuale, fãrã a
folosi cuvîntul. Trebuia, de pildã, sã surprind
apariþia unei luminiþe într-un ocean de
întuneric. Eram ca într-un film vechi, de la
începuturile cinematografului. Parcurgeam o
iniþiere, o renaºtere, o chemare la viaþã ºi la
existenþã.
A urmat, în 1995, „Secþia”, în regia
lui Peter Gotha.
Am filmat în ‘94-‘95. În 1995, filmul a
intrat la Cannes, în secþiunea Un certain
regard. Regizorul a mai fost la Cannes, mai
lucrase. Acesta era al cincilea lui film. ªi aici
era vorba de o parabolã, a comunismului,
de astã datã.
Aþi fost ºi dvs. la Cannes?
Nu, dar am fost la Karlovy Vary, unde
am ºi obþinut Premiul criticii pentru imagine.
ªi în acest caz se poate spune cã am trecut
printr-o experienþã profesionalã interesantã.
Era ºi o anumitã compatibilitate biologicã.
Eram de-o seamã, în sensul cã eram
amîndoi nãscuþi în acelaºi an, în aceeaºi zi
ºi la aceeaºi orã: 28 august 1947, ora
12:00. Nu ºtiu cîtã importanþã realã au toate
acestea, dar vreau sã spun cã a fost
regizorul cu care am discutat cel mai puþin
în timpul filmãrilor. Nu-þi spunea niciodatã
“Hai sã facem aºa”, în schimb, te ducea
acolo. Aºa îi conducea ºi pe actori.
Un cineast cu personalitate.
Altminteri, un ciufut, un artist puþin
agreat în þara lui, în Ungaria, deºi apreciat
ºi, aº zice, temut. A fãcut ºi teatru ºi film. A
luat premii internaþionale. Stilul lui þine de o
anumitã orientare, de a filma realitatea în
aºa fel încît sã parã irealã. Are un timbru
special ca artist, iar ca om este admirabil.
Nu ºi pentru colegii lui de acasã sau cel
puþin aºa se pare. Cam în genul în care, la
noi, un mare regizor precum Lucian Pintilie
nu este iubit de lumea cinematograficã
poate tocmai pentru cã gloria lui
internaþionalã ºi inteligenþa artisticã ies din
obiºnuit.

poartã numele pictorului dobrogean Alexandru
Ciucurencu este deschisã, pînã la sfîrºitul lunii
iulie, o expoziþie semnatã de trei plasticieni
constãnþeni: Doina Misian, Niculaie Morãrescu ºi
Aurelian Broascã – preºedintele filialei Constanþa a
Uniunii Artiºtilor Plastici. Deºi diferite ca stil,
lucrãrile celor trei artiºti reuºesc sã transmitã
publicului, prin intermediul culorilor, un mesaj
coerent ºi plin de optimism. Artista Doina Misian se
inspirã, în realizarea lucrãrilor de graficã, din
propriile trãiri. Bucuria de a trãi sau necazurile
vieþii, precum ºi întîlnirile cu oameni deosebiþi,
filtrate prin propria sensibilitate, reprezintã surse de
inspiraþie pentru Doina Misian, care îi iniþiazã ºi pe
cei mici în tainele limbajului plastic, prin cursurile
pe care le susþine la ªcoala nr. 12, „Bogdan
Petriceicu Hasdeu”.
În demersul sãu artistic, fãcînd apel la
elementele fundamentale ale limbajului plastic,
Niculaie Morãrescu întreprinde o cãlãtorie
cromaticã în cãutarea unui spirit bizantin. Culorile
vii pe care artistul le redã în peisajele sale redau
bucuria de a trãi ºi de a descoperi locuri inedite.

Programul estival al Casei de Culturã a Sindicatelor le oferã
iubitorilor de teatru, divertisment ºi muzicã de calitate
posibilitatea de a reveni în sala de spectacole ºi de a petrece
clipe de neuitat în compania unor mari artiºti ai scenei
româneºti. Constãnþenii, dar ºi turiºtii aflaþi la malul mãrii, în luna
august, au prilejul de a urmãri, în sala Casei de Culturã, un
spectacol de divertisment cu totul special, prezentat sub
titulatura… „Trandafir la umbra unui Piersic”. Pe data de 2
august, de la ora 20.00, pe scena constãnþeanã vor spune
glume, vor cînta ºi vor depãna amintiri doi actori care nu mai au
nevoie de nicio prezentare: Florin Piersic ºi Adriana Trandafir.
Biletele pentru spectacolul „Trandafir la umbra unui Piersic” se
aflã în vînzare la sediul Casei de Culturã a Sindicatelor, la preþul
de 50 de lei.
Un alt spectacol de excepþie care va fi gãzduit, la începutul
lunii viitoare, de Casa de Culturã a Sindicatelor din Constanþa,
este comedia „O noapte furtunoasã“, de I. L. Caragiale. Produsã
de Eugen Liviu Pãtraºcu ºi Gabi Popescu, piesa de teatru îi va
aduce în faþa publicului,
pe data de 8 august, cu
începere de la ora 20.00,
pe Maia Morgenstern,
Ioan Gyuri Pascu, Mircea
Rusu, Doru Ana, Tudor
Aaron Istodor, Ioana
Calotã ºi Raluca Petra.
Tichetele pentru
spectacol se pot
achiziþiona de la agenþia
de bilete a Casei de
Culturã, la preþul de 50
de lei.
Pe data de 14
august, tot de la ora
20.00, publicul estival
este invitat din nou, în
sala Casei de Culturã a
Sindicatelor, unde va
Reprezentaþia lui Tudor
avea loc o nouã
reprezentaþie a piesei de
Gheorghe de la Constanþa
teatru „Podu’“, de Paul
Ioachim. Acest spectacol al deschide, în premierã naþionalã
Teatrului Metropolis din
absolutã, seria spectacolelor
capitalã va fi susþinut de
din cadrul stagiunii
actori extrem de apreciaþi de
„Permanentelor frumuseþi“
iubitorii teatrului de la malul
mãrii, precum Horaþiu
Mãlãele, care semneazã ºi regia producþiei, George Ivaºcu
ºi Meda Victor.

Biletele pentru spectacolul maestrului Tudor
Gheorghe, între 80 ºi 100 de lei
Directorul Casei de Culturã a Sindicatelor, Gheorghe
Ungureanu, a precizat cã, de luni, vor fi puse în vînzare ºi
biletele pentru spectacolul maestrului Tudor Gheorghe,
„Anotimpurile mele Vara-Toamna 2009“, programat, deja, pe
data de 25 septembrie. Acestea se vor putea cumpãra la preþul
de 80 ºi, respectiv, 100 de lei, în funcþie de dispunerea locurilor
în salã. Acest eveniment mult-aºteptat de publicul constãnþean,
ca de altfel fiecare spectacol susþinut, la malul mãrii, de
inegalabilul Tudor Gheorghe, marcheazã, pe 25 septembrie,
aniversarea a 10 ani de la colaborarea artistului cu
orchestratorul ºi dirijorul Marius Hristescu pentru primul sãu
concert simfonic. Reprezentaþia de la Constanþa deschide, în
premierã naþionalã absolutã, seria spectacolelor din cadrul
stagiunii „Permanentelor frumuseþi“, care se va desfãºura pe
parcursul unui an, în diverse oraºe ale þãrii. Dupã ce Tudor
Gheorghe va evolua, împreunã cu orchestra al cãrei dirijor este
Marius Hristescu, pentru publicul sãu preferat, cel de la
Constanþa, maestrul va oferi ºi admiratorilor sãi din capitalã
momente de realã înãlþare spiritualã, într-un concert inegalabil,
programat pe 29 septembrie, pe scena Sãlii Mici a Palatului.
Biletele pentru manifestarea de la Bucureºti se vor putea
achiziþiona la preþul de 170 de lei.

Dacã Aurelian Broascã era preocupat, cîndva, de
expresivitatea chipului uman, în aceastã expoziþie,
plasticianul îºi îndreaptã atenþia cãtre naturã,
creaþiile sale imortalizînd peisaje dobrogene,
precum ºi flori de sezon, spectacolul cromatic oferit
de creatorul constãnþean fiind o adevãratã
desfãtare pentru cel care se opreºte sã îi
contemple lucrãrile.

Picturã abstractã contemporanã
La parterul instituþiei de culturã, publicul este
întîmpinat cu o expoziþie de artã abstractã semnatã
de douã nume de referinþã: Mihai Horea ºi Dorin
Creþu. Pictorul octogenar Mihai Horea, al cãrui
maestru e considerat a fi Alexandru Ciucurencu,
este unul dintre cei mai interesanþi pictori abstracþi
contemporani. Alãturi de Nicolae Rãdulescu, Mihai
Horea este iniþiatorul miºcãrii artistice organizate
din Constanþa. Griul ºi clarobscurul sînt elementele
care îl individualizeazã pe acest artist aparte. Dorin
Creþu ascultã jazz în timp ce picteazã, de aceea,
lucrãrile artistului se caracterizeazã printr-o puritate

a motivului. În lucrãrile sale expuse la Muzeul de
Artã din Constanþa, privitorul poate identifica o
serie de motive transparente, asemãnãtoare unor
petale de flori, conturate diafan pe un fond
întunecat. În 1990, Dorin Creþu a obþinut o bursã
de creaþie a Ministerului Culturii din Franþa, de
atunci stabilindu-se la Paris. Lucrãrile sale se
regãsesc în expoziþii organizate de galerii ºi
saloane artistice din Franþa, dar ºi din alte þãri.

Ceramicã, la galeria „Museion”
Spaþiul neconvenþional al Galeriei „Museion“
gãzduieºte, de astãzi, o expoziþie de ceramicã
ineditã, care valorificã colecþia Muzeului de Artã
constitutã în urma simpozionului de creaþie
Hamangia. Expoziþia reuneºte lucrãri ale
plasticienilor români, dar ºi ale creatorilor de peste
hotare. Dintre aceºtia se remarcã artiºti precum
Costel Badea – sufletul taberelor de creaþie
dobrogene, Eusebio Spînu, Gheorghe Fãrcaºiu,
Alfred Ipser, Ignat ªtefanov, precum ºi Gheorghe
Anghel.

