
`E minunat: in Sibiu nu-ti trebuie masina sa mergi la serviciu`
Cu pasi moi si relaxati, Bennett Walsh a trecut adesea, in cursul saptamanii trecute, printre sibieni. Putini
l-au recunoscut pe cel care a produs nu numai primul Ghost Rider, dar si ambele filme ale lui Quentin
Tarantino reunite sub numele `Kill Bill`. Bennett Walsh spune, evident, ca e fermecat de frumusetea
Romaniei si a Sibiului. Drept pentru care cu Sibiul va incepe urmatorul film cu Nicolas Cage. 
  
  Reporter: Care ar fi fost alternativa Romaniei pentru a filma Ghost Rider 2? 
  
  Bennet Walsh: Am fost in multe tari: Ungaria. Bulgaria, Australia, Noua Zeelanda. Cand decizi sa
filmezi intr-o alta tara trebuie sa iei multe in calcul. Ceea ce Romania ofera este, pe langa peisaje, si
echipa extrem de bine pregatita. 
  
  R.: Cum de ati ales si Sibiul? 
  
  B.W.: Cand am venit in Romania, am scanat intreaga tara si nu am luat nicio decizie pana nu am vizitat
si Sibiul. Am primit mult ajutor de aici, de la oameni, dar si de la autoritati. Ceea ce filmam in Sibiu
reprezinta chiar inceputul filmului. Am dorit ca actiunea sa inceapa intr-o zona pitoresca. Asa ca am
inceput cu Transfagarasanul care, de netagaduit, este cel mai frumos drum din lume, apoi am venit la
Sibiu, acest idilic oras sasesc cu arhitectura rurala. Aceste imagini, din Transfagarasan si Sibiu, vor avea
in film o pondere de 20 – 25 de minute. Oricum, va ramane un lucru memorabil inceputul acestui film,
iar faptul ca am inceput la Sibiu inseamna mult pentru noi. Nici ca puteam cere mai mult sprijin din
partea oamenilor de aici. 
  
  R.: Mai exact cum incepe filmul? 
  
  B.W.: Chiar cu scena filmata acum (in Biserica Franciscana din centrul istoric – n.r.). Intr-o biserica, una
catolica. Este introducerea lui Johnny Blaze, personajul interpretat de Nicolas Cage. Acesta merge intr-o
biserica sa se reculeaga. Asa incepe filmul. Scenele de maine le vom filma in centrul orasului si o vor
introduce pe Violante Placido, care joaca personajul principal feminin. Vom lua si cateva cadre de genul
`cartilor postale` cu Sibiul. 
  
  R.: Lucrati si cu actori si tehnicieni locali. Ce impresie v-au facut? 
  
  B.W.: Am ales Romania pe doua considerente: locurile si oamenii. Lucram la acest film cu aproximativ
400 de oameni, majoritatea din Romania, prea putini din alte parti. In aceaste scene filmate azi lucram cu
peste 300 de oameni, alaturi de alti 66 de oameni pe care i-am ales din Sibiu. Am vrut sa implicam
oamenii, locurile, cat mai mult. 
  
  R.: Cunoasteti filmul romanesc, l-ati remarcat pana acum? 
  
  B.W.: Lucrul cel mai spectaculos despre filmul romanesc este acela ca a reusit sa faca o gramada de
filme de Hollywood. Au deja deprinderile formate oamenii de aici. Asa ca am decis sa lucram cu romani,
in loc sa mai aducem oameni de film din Statele Unite. Probabil ca totul a inceput cu acel Cold
Mountain, care este un film imens. Pentru acel film, au adus 200 de oameni din afara. Pentru Ghost Rider
2 nu stiu daca avem cu noi 30 de oameni din alte parti decat Romania. Dupa Cold Mountain, acesta este
probabil cel mai amplu film american filmat aici. Fortam un pic lucrurile, dar cred ca vom avea succes. 
  
  R.: Ati adus pentru scenele din centrul orasului si o gramada de masini romanesti. Dacia Duster, Dacia
Sandero... Un motiv anume? 
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  B.W.: In film, avem multe masini, caci multe din scene au loc pe drumuri. Folosim si multe
motociclete, dar si multe Dacia. Cat mai multe masini romanesti, pentru a pastra si din acest punct de
vedere `aroma` locala. 
  
  R.: Cum vi se par reactiile oamenilor simpli, ale trecatorilor. Sunt agasanti? 
  
  B.W.: Cred doar ca palaria mea de cowboy li se pare mai ciudata. Glumesc. Oamenii din Romania sunt
foarte primitori. E placut sa fii intr-o tara unde lumea se simte bine ca ofera scena pentru turnarea unui
film. Ceea ce facem este complex, filmam in din estul pana in vestul Romaniei, nu doar la Bucuresti.
Cred ca filmul va `trada` din plin superbele peisaje din Romania. 
  
  R.: Ati avut timp sa gustati din viata de Sibiu? 
  
  B.W.: Destul de mult. Sa filmezi aici si in Romania este minunat si in zilele libere ai chiar multe de
vazut. 
  
  R.: Totul pare relaxat, calm. Asa arata de obicei realizarea unui film sau e ceva care incetineste ritmul? 
  
  B.W.: Ceea ce e minunat la Sibiu sunt dimensiunile. Poti sa mergi pe jos la lucru, in loc sa conduci. Si,
oamenii de aici sunt extrem de relaxati. Ai mai mult timp. 
  
  R.: Este Sibiul locul pentru un viitor film? 
  
  B.W.: Mai intai sa il terminam pe acesta. Daca va avea succes, cu siguranta aici voi mai veni. Aveti, in
Romania ma refer, oameni foarte talentati. 
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