
Crintul - platou de filmare pentru un thriller psihologic romanesc
Filmul nu are inca un titlu final, insa povestea este una stranie, cu multe rasturnari de situatie, care
promite sa-i tina pe spectatori cu sufletul la gura pana la final. Firul filmului se tese aproape exclusiv in
cadrul natural oferit de muntele, padurea si natura de la Crint, o mica parte din filmari avand loc si la
Gura Raului. La Crint, insa ajunge personajul principal, un medic rezident, care este pus in fata unei
situatii-limita ciudate. Aceea de a salva o viata.
  
  "Personajul nostru principal, acest rezident, e genul acela de baiat principial, care n-a avut niciodata
incredere in el. Şi a luptat singur. A facut facultatea singur, a avut un tata betiv, maica-sa a murit cand el
avea 10 ani. S-a descurcat singur, a muncit, a invatat, a fost cel mai bun din promotie, dar uite ca nu are
incredere in el, pentru ca toata viata i s-a spus ca nu e bun de nimic si acum este pus in fata unui fapt
concret. De a salva o viata, singur", ne destainuie cate putin din poveste regizorul Iura Luncaciu, care, de
altfel se declara incantat de spatiul pe care l-a descoperit sus, la Crint.
  
  "Primul lucru care mi-a placut...Evident ca eu am venit aici nu ca turist, ci ca regizor si cautam acel loc
pur, despre care cred ca sunt din ce in ce mai putine in tara. Am apreciat locul acesta din perspectiva
aceasta, pentru ca imi doream realmente o zona neatinsa, hai sa-i spunem, virgina. Şi am descoperit aici
acele locuri care m-au impresionat foarte tare. inca din perioada de repetitii le-am cerut actorilor sa joace
in alt fel, adica sa nu aduca in personajele lor ritmul oraseanului, care e grabit, consumat, care e tracasat,
agitat. Şi am incercat sa le explic ca mergem intr-un loc unde presiunea si graba, agitatia, dispar foarte
repede. Şi intr-adevar, cand am adus actorii aici, n-a mai trebuit sa le dau niciun fel de explicatii si
argumente, pentru ca li s-a intamplat foarte firesc si natural. Cand au vazut acest loc, au inteles ca timpul
a stat in loc. Pentru ca e simplu sa stai in loc, sa privesti in gol, sa vezi vaile acestea care nu se mai
termina, vegetatia asta nepoluata, nealterata, peisajele absolut superbe. Pentru ca aici, intr-adevar simti ca
te cureti, te pui pe o bancuta si te uiti la dealurile acestea...", a mai marturisit Iura Luncaciu.
  
  Doua saptamani  de filmari
  
  Timp de doua saptamani incheiate, la Crint, la cabana si in padure s-a strigat "Motor!" si "Actiune!",
printre actorii care vor putea fi urmariti in viitorul lungmetraj numarandu-se Mihai Smarandache si Aylin
Cadir, in rolurile principale, dar si Oana Carmaciu, Alec Secareanu, Pavel Ulici, Salex Iatma si Bogdan
Dumitrescu. Ei vor fi cei care le vor da viata personajelor ce compun povestea ciudata, thrillerul
psihologic, colorat, pe ici, pe colo, cu accente de umor, dupa cum a aratat Andrei Baltaretu, producatorul
filmului. El se declara, totodata, aproape convins ca publicul romanesc isi doreste o astfel de productie.
"Este un thriller psihologic si, fiind latini, are si mici accente de comedie. Sigur exista public pentru
genul de film pe care il pregatim. Parerea mea este ca romanii vor asa ceva. Publicul vrea asa ceva. Mai
mult ca sigur. E altceva. inca n-am auzit pe piata romaneasca de un asemenea tip de film. E destul de
modern ca si concept si ca abordare tehnica si artistica.", a conchis Andrei Baltaretu.
  
  Cate 16 ore pe "coclauri"
  
  Interesant, chiar foarte interesant se anunta a fi filmul care este unul independent si care i-a tinut pe
actori si pe intreaga echipa si cate 16 ore la munca. Fie ca a fost vreme buna, fie ca ea a fost rea. Cu toate
acestea, cadrul natural, purificat de stresul specific vietii urbane a Capitalei a reusit sa-i tina pe toti cei
implicati in proiect, in picioare. "16 ore am stat, pe zi, lucrate aici, dar nu le-am simtit asa cum le-am fi
simtit la Bucuresti filmand sosele aglomerate. Aici, 16 ore erau pe munte. in pauza aceea de 5 minute, in
care se muta camera, tu aveai la ce sa te uiti. Şi atunci nu simteai ca trec 16 ore. Au fost si zile grele, cu
ploaie, cu frig. S-a trecut cumva usor peste toate lucrurile acestea, tocmai pentru ca esti in contextul
acesta. Zona este de vis, ce sa zic", recunoaste regizorul Iura Luncaciu, care a marturisit ca isi doreste sa
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revina la Crint, pentru a pune pe picioare un alt film, care sigur nu va fi unul independent. "Mai am un
scenariu, care trebuie facut neaparat cu bani, si imi construiesc o poveste care se petrece intre cele doua
razboaie mondiale, tot in-
  
  tr-o zona de munte, si am de gand sa-mi construiesc decorul foarte aproape de cabana, tot in zona asta as
filma, pentru ca imi place mult. Şi atmosfera, tot", mai spune regizorul roman, aratandu-ne, totodata, ce
inseamna, din punctul sau de vedere, un film bine facut: "Mie imi plac, de regula, filmele care sunt tratate
cinstit, cu indraz-neala, cu curaj, care ma surprind, exact ce cred ca place si omului in general. Pentru ca
daca ma uit la un film si deja prevad finalul...si vad clisee, peste clisee. Avem povestile noastre si
intotdeauna am spus ca trebuie sa le facem pe ale noastre. De ce trebuie sa ne uitam la altii?"
  
  Asadar, o poveste interesanta, izvorata intru-catva din realism, pe care, cu siguranta o vom vedea pe
ecrane incepand cu 2015, un fir epic care isi aduce personajele, nu de putine ori, in situatii-limita. Şi care
i-a purtat pe unii dintre actori departe de zona lor de confort. O astfel de constatare a facut si frumoasa
actrita Aylin Cadir, unul dintre personajele principale ale filmului: "Pentru mine a fost o incercare. Am
iesit mult, mult din zona mea de confort, dar in acelasi timp a fost foarte frumos. Am cunoscut locul
acesta pe care nu-l stiam si de care nu aveam cum sa dau, daca nu se intampla filmul acesta. Am muncit
foarte mult, dar am fugit cumva de agitatia din Bucuresti si asta e un cadou de la natura."
  
   Provocare si pentru gazde
  
  "Filmarile au fost intr-adevar destul de solicitante pentru intreaga echipa, dar si pentru noi, iar in calitate
de gazde intreaga experienta a fost o provocare. in primul rand din cauza ca acesta este primul film la care
participam si ne-am straduit, cate 24 de ore, din 24, sa facem in asa fel incat totul sa fie perfect. Am fost
la dispozitia oaspetilor nostri si am incercat sa le cream con-ditii confortabile si pentru filmari. Ne
bucuram ca Domeniul de Vanatoare Crint a fost ales din atatea locuri frumoase cate exista in Marginimea
Sibiului si ca filmarile s-au incheiat cu bine. As spune ca fiecare din echipa noastra - doamna Mirela,
doamna Laura si domnul Valentin - au avut o contributie pentru ca proiectul sa fie unul reusit. Ne dorim
foarte mult ca, pe langa lansarea de la Bucuresti, productia sa aiba si o lansare de suflet la noi, la Crint", a
declarat Magda Horhat, managerul Dome-niului de Vanatoare Crint.
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