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noºtri diminuându-ºi arta atunci când au avut-o, sau inflamându-ºi
impostura atunci când atracþia lor pentru film consta în orgoliul de a
umili actorii ºi a ordona: “motor!” – Emil Loteanu, cel care n-a
reuºit sã facã un film la Buftea, dar pe care strãinãtatea l-a consacrat,
printre altele, ca permanent director al Festivalului de la San Sebastian, demonstreazã de-abia acum, când opera îi e încheiatã, temeinica
ei apartenenþã spiritualã ºi sentimentalã la tot ce înseamnã tradiþie
artisticã româneascã. Cu sprijinul lui Marcel Loteanu, frate al
artistului, binecunoscut ºi el în lumea producþiei de film, reconstituim
fiºa de creaþie a acelui frumos bãrbat cam anonim pe strãzile
Succesele cinematografice româneºti de la Cannes, noua
Bucureºtiului, dar în jurul cãruia am vãzut, într-un mare oraº al lumii
generaþie de cineaºti care se afirmã întru ieºirea noastrã din zona
mai lipsit de gentileþe decât Capitala noastrã cum, ºi trecãtori ºi
comercialului patriotard care caracterizeazã cinematograful naþiunilor
autoritãþi vibrau de emoþie recunoscându-l printre pietoni. (Corneliu LEU)
provinciale, cu infatuaþi maeºtri locali pe care nimeni nu dã doi bani
înafarã sau care se menþin prin mici scandaluri de culise, ne îndeamnã
Filmografie Emil Loteanu
sã continuãm strãdania de a descoperi rãdãcinile frumoase ale
1962 – Film debut Aºteptaþi-ne în zori – (scenariu ºi regia)
împãtimiþilor noºtri de film. Adicã, acea categorie de artiºti care, în
1965 – Poemul cinematografic ,,Poienile roºii” – (scenariu ºi regia)
orice cinematografie, se distinge net de asaltul industrios al fãcãtorilor
1968 – Filmul ,,Aceastã clipã” – (scenariu ºi regia)
de peliculã vulgarã, acei neaveniþi, sau nefericit-veniþi al cãror numãr,
1972 – Poemul cinematografic în 2 serii ,,Lãutarii” – (scenariu ,redin pãcate, prin domnia submediocritãþii insistent televizate, se
gia ºi versurile)
amplificã nu numai la noi, ci ºi la case mai mari.
1976 – Filmul ,,O ºatrã urcã spre cer” dupã o nuvelã de Gorghi –
O insulã de puritate ºi pecete esteticã personalã (oricât de
(scenariu ºi regia)
discutabilã ar vrea unii sã fie ea) care dã coerenþã unei întregi opere
1978 – Filmul ,, O dramã la vânãtoare” dupã o nuvelã de Cehov –
de autor, este cinematograful scris cu pana scriitorului Emil Loteanu,
(scenariu ºi regia)
proiectat pe ecran prin obiectivul regizorului Emil Loteanu, descris
1983 – Serialul de televiziune ,, Divina Ana” biografie romanþatã a
cu fantezie minuþioasã într-o scenografie specificã lui Emil Loteanu
Anei Pavlova – (scenariu ºi regia)
ºi împlinit muzical prin putpuriul romantic al melodiei întregii lui
1987 – Filmul de televiziune ,,Luceafãrul” – (scenariu ºi regia)
vieþi, aºa cum ºi-a trãit-o Emil Loteanu.
1994 - Filmul ,, Gãoacea” – (scenariu,regia ºi versurile)
Ca ºi Jean Negulescu, realizat în alte studiouri decât la noi 2001 la Ateneul Român din Bucureºti primeºte ,,Premiul pentru
tocmai pentru a evita meschina lucrãturã în care se complãceau ai
excelenþa artei regizorale”
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