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filmului nou

In lupta ce se desfoar între filmul american i cel european
ambele plate în expresia lor, cineva nou venit este pe cale s
câtige. Filmul nou începe s înfloreasc, întârziat, cltinându-se
dar totui existent.
i de ast dat, efortul spre eliberare revine Europei îmbâcsit
de tradifie, vast laboratoriu de experiene, în ciuda logicei care
ar presupune iniiativ Americei, ar liber de trecut i deci
susceptibil de pai fr ezitare.
îi in echilibrul, alturi, ca doi plopi, Frana i Germania.
Deoparte L’inhumaine al lui Marcel l'Herbier (film reprezentat
i la noi) i Entr’Acte de Ren Clair, amestec de constructivism
natur i umanitate.
Apoi filmul absolut:
Imaginile mobile ale lui Fernand Leger i Dudley Murphy
(Paris) i Simfonia diagonal a lui Viking Eggelling (Berlin).
Dac avantgarda cinematografic francez a îneles s pstreze
în filmele ei contactul cu umanitatea, realizând din timp în timp
suficient, câte o oper, Germania mai respectuoas în cre
dina ei despre epoca actual, a creat un institut permanent de
cercetri: secia cultural a societii Ufa.
L’inhumaine mai reprezentativ în decor, armonie de planuri albe
i negre, cu amestec de maini, în care roiesc oameni, a cror
exteriorizare pare anacronic în raport cu decorul.
Lipsit de suportul pe care specialitii au tiut s-l adauge în chariot de G. Lepappe
Frana, muzica special adaptat a lui Darius Milhaud, filmul a
pierdut reprezentat la noi, din intensitate. întovrit de o muzic nepotrivit, dup ce interpretarea Georgetei Leblanc (siluet
amintind jocul paseist i teatral al Sarei Bernard i masca exploratorului Amundsen) a lui Jacque Catelain i Philippe Heriat, dis
tonau vizibil de decor, filmul n’a avut succesul ateptat.
A reuit totui, graie tocmai acestei lipse de armonie s atrag atenia profanilor asupra decorului.

Perspectiva

In timp ce la noi, specialitii de ocazie anunau montarea impresionist (?) a filmului l’inhumaine, dincolo în Germania, No-
vembergruppe în colaborare cu secia cultural a societii Ufa a organizat un matineu special dedicat filmului abstract,
încercarea este prea important ca s nu-i subliniem semnificaia. Fernand Ldger i Dudley Murphy au imaginat o band în care
se amestec obiecte obinuite de altfel: plrii de paie, sticle, biele, roi dinate. Apoi cifre i litere vzute din toate prile. Toate
acestea la un moment dat, diformate de oglinzi. Dar încercarea pare c n’a reuit. Repeirea continu a obiectelor obosete.
Autorii au confundat ritmul cu micarea. Incoherent i lipsit de disciplin filmul n’a interesat.
Mai reuit, dei prolix, Entr’acte al lui Rene Clair este o foarte bun band comic.
 In general aceste dou filme înseamn, în afar de câteva interesante nouti, un efort fr prea mare importan.
Mai înelegtori, germanii au încercat, fr s plece dela elementele obinuite, s creeze ceva nou. Ei au îneles c într’o realizare
absolut, totul se reduce Ia ritm, rezultant a celor dou culori primare: albul i negrul.
Construcia logic a filmului îi creiaz o via proprie dei, trebuie s’o spunem, nu exclude o uniformitate i o rceal oarecum
caracteristice încercrilor germane.
 In aceast direcie, gsim realizarea lui Viking Eggeling, Simfonia diagonal.
Pornind dela simpla reprezentare a liniilor în alb i negru care formeaz elementui principal, alte motive vin s se aeze deasupra
formând noi planuri, mereu schimbtoare. Acest ritm al micrii are aparena unei simfonii muzicale prin farmecul i chiar prin
emoia care se degajeaz.

Aa cum se prezint încercrile amintite mai sus, ele nu înfieaz noutatea în sine. Privite deaproape, recunoatem cinematografii
în forma lui primar, atunci când în locul anecdotei fotografiate fr alte preocupri, dominau cele dou elemente de baz alei
artei linitite: ritmul i fotografia.
Trebuie s mrturisim c toate încercrile despre care am vorbit ca i celelalte nerelevate, nu reprezint efortul colectiv i ar
monic al operei de art cinematografic, visat.
Este în afar de îndoial posibilitatea existenei în timp a filmului numai abstract. A strui în aceast direcie ar fi s ne împot
molim în erezia filmului vechiu, care rmsese deasemeni la o formul stereotip.

 Ori ce încercare de izolare i ciopârire a artei, înseamn romantism. A izola complect arta de via i a !creia acestei reprezentri
un decor unilateral (uzina sau natur) este o eroare.
Punctul principal în jurul creia graviteaz arta cinematografic, omul, nu este prin firea lui element abstract.
Un episod nu este neaprat un fragment. El poate fi o unitate de sine stttoare, capabil s fie reprezentarea ideal a indivi
zilor de orice vârst.
Goethe nota undeva c oamenii întrunesc în viaa lor scurt pe rând, toate epocile.
Anecdota se poate deci desfura, în decoruri multiple, variate i fr legtur vizibil.
Paralel cu desfurarea locului i în armonie cu el, jocul actorului trebuie s apar nou, bazat pe ceia ce este mai reprezentativ:
invenie i surpriz.
Viaa nu cunoate logic, sau mai exact logic aparent.
Exist undeva adânc, între elementele i fenomenele naturii o legtur invizibil i nesesîzabil brusc. Atributul acesta exclusiv al
fenomenelor devine caracteristic de geniu atunci când apare în manifestarea uman.
Aa trete fenomenul Chaplin.

 In el tresc eroii din Commedia del’Arte, clovnii tuturor vremurilor, cabotinul de music hali i interpretul din teatru.
Fantezie vagabond, din care ânete invenie, surprize fr legturi aparente, dar care în raportul lor par, dup reflexiune, vdit
logice.
Dinamic prin amestecul de expresie al mimicei i al micrii jocului arta lui Chaplin ne apare ca cea mai ideal i mai potrivit
epocii care se desfoar.
 Mai presus chiar, dup prerea noastr decât jocul fr astâmpr al lui Douglas Fairbanks, actor ideal dup credina lui Mayer-
hold, am dori s vedem contopite într'un singur om cele dou atitudini.
Iar desfurarea geniului acestor doi oameni, într’un decor vast, în care msura în care ele ocup loc în spaiu i în om, maina
natura sufletul, s formeze acea realizare echilibrat armonic, formul înfrunttoare a veacurilor.
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