
LÁTO&ATÁS A ROMÁN FILM-METROPOLISBAN 
Forgatjuk az első szí-

nes fürnühket! — ezzel 
a hínrel fogadtak Bufteá-
ban a román, filmes ba-
rátaink. Ahogy belép-
tünk az erdőkké! övezett 
filmmetropolis udvarára, 
mintha néhány évtizedet 
visszaforgott volna az 
idő kereke: mindenütt 
század végi kosztümökbe 
öltözött dámákkal, frak-
kos, zsakettes gavalórok-
fcal találkoztunk. 

A hatalmas műterem-
csarnokban a látogatót 
egy egész múltszázad-
beli utcasor és egy vi-
déki városka éttermének 
lampionokkal, szerpen-
tinnel feldíszített bálter-
me fogadja. Caragiale 
"Farsangi történet* cí-
mű komédiájának film-
változatát forgatják. 

— Ebben az évben két 
Caragiale-szinművet ve-
szünk filmre — világosít 
fel Horváth István, a 
bufteai filmgyár főope -
rátörje. — A "Két sors-
jegy* már elkészült. A 
jelmezek és díszletek fel-
használásával most a 
nagy román szatirikus 
írónak egy másik ismert 
színpadi művét is meg-
filmesítjük. A "Farsangi 
történet* is, mint Cara-
giale minden írása, az 
egykori román társada-
lom elnyomó osztályát, a 
burzsoáziát, a földesura-
kat és a felkapaszkodott 
kispolgárokat gúnyolja 
ki metszően éles szatírá-
ban. 

— Hány film készült 
az idén Bufteában? 

— Általában évente 
A román Néphadsereg 
Ének- és Táncegyüttesének 
műsorából színes doku-
mentumfi lm készült Buf-

teában 

jat nyert, "Rövid törté-
net* című filmünk ren-
dezőjének új alkotása, a 
"Fehér vitéz*, amelyben 
élő szereplők és bábuk 
együtt játszanak. Most a 
Caragiaie-filmen kívül 
még egy filmet forga-
tunk, a "Labdá*-t. En-
nek a hőse egy, a har-
mincas években a mun-
kásmozgalommal való 
kapcsolata miatt állásá-
ból eltávolított gimná-
ziumi latin tanár. 

Közben a díszletező és 
kellékes munkások be-
fejezték a nagy báli je-
lenet soron következő 

nyolc-tíz filmet gyár-
tunk — válaszolja Hor-
váth István. — De jövő-
re már tizennégy játék-
filmjét forgatunk. A Buf-
teában készült első já-
tékfilm a "Rombadőlt 
fellegvár" volt. It t for-
gattuk a "Jószerencse 
malmá"-t. "A 101-es 
sas"-t, "A mi igazga-
tó(nk"-at és a "Fekete 
arany«-at. Nemrégiben 
fejeztük be a diákokról 
szóló, "Tökfilkó" című 
játékfilmünket. Most 
van a laboratóriumban 
Ion Popescu Gopa, a ve-
lencei filmfesztiválon dí-



felvételének előkészíté-
sét. A filmgyár udvará-
ról és az öltözőkbői elő-
jönnek a szereplők, a fe-
hér abrosszal terített 
asztalok mellett helyet 
foglalnak a múlt század-
beli román kisváros elő-
kelőségének jellegzetes 
figurái. Az emelvényen 
megszólal a zenekar. 
Igazi báli hangulat van. 
Kezdődik a felvétel! 

— Nézzenek körül a 
filmvárosban — invitál 
bennünket Gheorghe 
Ciobianu mérnök, gyár-
tásvezető igazgató. 

A majdnem harminc 
hektárnyi területű íüm-
város valóságos modern 
metropolis, olyan, mint 
amilyet egy filmrendező 
megálmodik magának. 
Korszerű, tágas — és 
kiváló a technikai fel-
szerelése. A Bukaresttől 
húsz kilométerre fekvő 
városka alapjait 1950-
ben rakták le. Azóta is 
épül. és teljesen 1960-ra 
készül el. Mcst épülnek 
a filmgyári dolgozók la-
kóházai, két-háromszo-
bás, modern, beépített 
bútorokkal berendezett 
lakások, az üzletház és 
a nagy, hombinátfelvé-
tel-stúdió. 

Az építőállványok sű-
rűjéből messzire látszik 
a hidraulikus vasajtók-

kal ellátott (csak kurió-
zumként : egy-egy vas-
ajtó súlya tizennyolcezer 
kiló) hatalmas műterem-
csarnok. A filmgyárnak 
négy stúdiója van. füg-
gőhidakkal. önműködő 
vezérlő-berendezésű vi-
lágításhálózattal felsze-
relve. A felvételek alatt 
szellőzőberendezés biz-
tosítja az egyenletes hő-
mérsékletet. Saját áram-
elosztó telep végzi a 
filmgyár áramellátását. 

— Jövőre elkészülnek 
az épületek — mondja 
Ciobianu igazgató, —az-
után csak a technikai be-
rendezés szerelése van 
még hátra. 

Az igazgató kíséreté-
ben végiglátogatjuk a tö-
kéletes szigetelésű nagy 
hangfelvétel-stúdiókat, a 
laboratóriumokat és a 
vágószobákat. Megnéz-
zük a beépített szekré-
nyekkel, vaspolcokkal 
felszerelt óriási ruharak-
tárakat. Itt az egyik rak-
tárosnő elmondja, hogy 
a gyakorlatban van már 
magyar—román filmes 
együttműködés, mert a 
bufteai filmstúdió köl-
csönzött a harmincas 
évekből származó román 
határcsendőr-egyenruhá-
kat a -Csempészek- cí-
mű filmhez a budapesti 
Hunniának. A kelléktár-
ban, a smink- és fod-
rászműhelyekben nagy 

Ion Popescu Gopa rendező 
megbeszé l i az egy ik je le-
ne te t a szerep lőkke l a buf -
teal f i l m g y á r nagy s túd iú-

j á b a n 

az élénkség. A több száz 
statisztát foglalkoztató 
Caragiale-film sok mun-
kát ad. Az emeleten öl-
tözők ós pihenőszobák 
varrnak. A két-három-
személyes szobákban szí-
nes, kárpitozott székek, 
heverők, és minden szo-
bához külön tussol óihe-
lyiség szolgálja a szerep-
Lő művészek kényelmét. 

— Űj és fiatal itt min-
den. mint az egész ro-
mán. filmgyártás — 
mondja Ciobianu igaz-
gató. — Rendezőink és 
operatőrjeink: nemrég 
végezték el a; főiskolát, 
és igen nehéz a felada-
tuk. A gyakorlatban kell 
tapasztalatokat gyűjte-
niük. De jövőre már 
nagy terveink vannak: 
több mai tárgyú filmet 
fogunk gyártani. A 
•>Kék Duna« című fil-
münknek izgalmas tör-
ténete van. Az 1944. 
augusztus 23-a előtti na-
pok lázas eseményeit, a 
felszabadulás pillanatát 
örökíti meg. Szó van egy 
szovjet—román. közös 
filmről. A felszabadító 
szovjet hadsereg oldalán 
harcolt Tudor Vladimi-
rescu-hadosztály hősi 
harcát szeretnénk filmre 
vinni. Jó lenne, ha Ma-
gyarországgal is sikerül-
ne megállapodni egy kö-
zös film forgatásában. A 
koprodukciók tapaszta-
latban és gyakorlatban 
sokat lendítenének ren-
dezőink és operatőrjeink 
munkáján. Szeretnénk a 
jövőben művészileg és 
technikailag legalább 
olyan filmeket készíteni, 
mint magyar fümes ba-
i'átaínk! 
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