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Aducerea la zi a Festivalului 
Naºterea unei pasiuni…

„Îl pregăteam pentru septembrie – din păcate – acest 
Festival de la Cannes destinat să fie o concurență 
franceză a celebrei Bienale venețiene, singura întâlnire 
cinematografică internațională”. 

Jean Zay, Souvenirs et solitude1

„Era locul ideal pentru descoperiri, o privire uimită în 
fața imaginilor, o încântare într-o vâltoare de senzație. 
Cinemaul pe vremea aceea era memorie și amintiri. 
Amintirile mele”. 

J.M.G. Le Clézio, Les années Cannes2

În anii noștri ai Cannes-ului, amintirile din amintirea 
noastră, Festivalul din 1939 seamănă cu acest loc 
al descoperirilor despre care amintește Jean-Marie-

Gustave Le Clézio. Totul trebuie reconstruit, căci aveam 
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impresia că nu știm nimic despre acest Festival care n-a 
avut loc. Trebuie spus din primul moment că ar fi trebuit 
să înceapă la 1 septembrie. 

Însă Cannes 39 a fost oprit odată cu izbucnirea celui  
de-al Doilea Război Mondial, exact la sfârșit de august. Jean 
Zay, președintele evenimentului, care avea să fie aruncat în 
închisoare de guvernul de la Vichy în 1940 și apoi asasinat 
de miliții în 1944, avea dreptate să sublinieze din celula lui, 
în 1942, destinul tragic al acestui festival, evidențiindu-i 
ghinionul prin expresia: din păcate; așa cum a avut dreptate 
să și sublinieze că ar fi trebuit să fie o concurență pentru 
Mostra cinematografică venețiană, devenită fascistă. 
Cannes 1939 ar fi trebuit să fie Festivalul democrației 
contra dictaturii. Trebuia să întrupeze „miracolul etern al 
națiunilor libere”, după cum îl definea în editorialul său 
din 30 august 1939 redactorul-șef al revistei Cinémonde, 
Maurice Bessy, viitor delegat general al Festivalului între 
1971 și 1977. Se pare, însă, că n-ar fi rămas nimic sau 
aproape nimic în amintirea noastră din acest prim festival 
care n-a mai avut timp să se țină, fiind prima victimă a 
războiului, primul învins. 

Și totuși, dacă ne lăsăm purtați de cinemaul care există 
deja în noi, el subzistă bine-mersi printr-o uimire în fața 
imaginilor pe care Festivalul le-a lăsat prin intermediul 
filmelor care fuseseră selecționate spre a fi prezentate 
pentru prima dată pe Croazetă. Lista lor trezește legături 
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misterioase și tulburătoare. Selecția franceză n-a rămas 
neapărat ca un punct de reper pentru posteritate. În ciuda 
calității interpreților și a regizorilor, „Moartea obosită” a 
lui Julien Duvivier nu este una dintre peliculele cele mai 
cunoscute ale autorului, așa cum Legea Nordului cu Michèle 
Morgan nu are aceeași importanță în cariera sa ca Suflete în 
ceață.

Acest lucru nu este valabil și la selecția engleză – Adio, 
Domnule Chips, Hanul Jamaica sau Fără onoare – și cu atât 
mai puțin la acea americană care cuprindea: Vrăjitorul din 
Oz, La capătul Pământului, Poveste de iubire, Copilașul 
domnișoarei, Union Pacific sau Domnul Smith merge la 
Washington…

În acest loc al unei proiecții imaginare, în care tânăra 
fermieră Judy Garland din Vrăjitorul din Oz îl întâlnește 
pe Cary Grant în Numai îngerii au aripi sau Pierre Fresnay, 
un muncitor alcoolic, se vede cu Louis Jouvet, căruțașul 
morții, Festivalul Cannes 39 se întrupează cât se poate de 
cinematografic și de durabil. Din acest punct de vedere 
cunoașterea acestui prim festival se face prin filmele care 
alcătuiesc un șir de imagini dincolo de timp. Revăzându-le, 
rememorându-le, Festivalul de la Cannes 1939 prinde viață. 
Îl face să existe prin amintirile noastre pentru totdeauna 
impresionate de Michèle Morgan sau Ginger Rogers, Irène 
Dunne sau Barbara Stanwick. 
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În același timp, pe lângă Încântarea în vâltoarea de senzații 
mai există ceva ce merită amintit în această aventură 
culturală și politică întreruptă, rămasă undeva în antractul 
unei amânări. 

Această poveste a primului Festival există și ne poate 
întoarce în timp, în 1939, la Cannes, ca să scriem istoria 
acestui eveniment suspendat în timp și să-l aducem la 
lumină, la zi. 

La început a fost imaginea

La începutul unei povești cinematografice stă verbul 
imaginii. În lumea filmului, imaginea de început este cea a 
genericului. De aici trebuie să pornească și povestea noastră. 
Avem noroc. Există o imagine a genericului Cannes-ului 
1939: afișul său. De el dăm, în primul rând, când este 
evocat evenimentul în cărți sau pe site-uri. El ne oferă o 
primă privire, o primă definiție a festivalului ca o matriță. 
Afișul lui Jean-Gabriel Domergue este primul dintr-o listă 
de afișe realizate în fiecare an și care a ajuns până la noi, 
permițându-ne o întoarcere în timp. Anii Cannes debutează 
în acest 1939 prin imaginea acestui afiș care apare pe prima 
pagină a albumului festivalurilor. Dacă-l vom studia cu 
atenție, îl vom descoperi și pe contracopertă și vom vedea 
că el corespunde titlului. J.B. Domergue l-a supraintitulat 
„Invitație la călătorie”. 
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Surpriza nu constă în evocarea poeziei lui Baudelaire, 
imaginea fiind, mai degrabă, un clișeu. Nu, surpriza și 
prima enigmă a acestei povești e faptul că nimic nu evocă 
cinemaul în afară de cuvântul „film” din titlu. Un cuplu 
monden privește și aplaudă o reprezentație, care poate fi, 
la fel de bine, o piesă de teatru sau chiar un spectacol de 
operă. Este o seară de gală pe Riviera Franceză. Eleganța 
unei lumi cu monoclu și cu spatele gol pare chiar mai 
fascinantă decât glamour-ul tipic cinemaului care umple 
revistele cu staruri. O altă surpriză a acestei imagini de 
generic este că respectivul cuplu privește spre stânga, 
spre trecut, căci în sensul cititului ceea ce este la stânga 
reprezintă ce a fost deja, ceea ce s-a văzut. Iată care este 
invitația la călătorie a acestui afiș. Subiectul vizual care 
surprinde cuplul este pe punctul de a parcurge ecranul 
memoriei noastre, e o invitație la o călătorie în timp. Un 
afiș care privește spre trecut? Mai degrabă dorința de a 
ilustra imaginea nostalgică a unei Riviere Franceze atât de 
șic. Însuși stilul lui Jean-Baptiste Domergue pare asumat 
mai retro, împrumutat, mai degrabă de la Toulouse-Lautrec 
și nu de la avangarda interbelică sau de la ilustratorii la 
modă. Pentru a ne convinge, e de ajuns să analizăm desenul 
realizat de Marco de Gastyne pentru un pliant promoțional 
al festivalului, realizat în iulie 1939. Prin costume și alură 
această imagine aparține unei epoci așa cum dansatorii sunt 
desenați cu o pensulă luminoasă care redă o goană într-
un studio. Celălalt cuplu fondator al festivalului rămâne 
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unul ascuns. El este cinematografic prin imponderabilul 
său, printr-o invitație la visare, într-o noapte înstelată. 
Aparține mult mai mult vremurilor sale decât celălalt. Se 
potrivește perfect cu sfârșitul anilor ’30. De la un cuplu la 
altul, de la o imagine de generic la cealaltă, timpul trece și, 
totuși; parcă stă pe loc, foarte viu, de la acest prim festival 
de la Cannes care ne-a propus privirilor noastre să optăm 
între eleganța lui Domergue și glamourul lui Gastyne. 
Oare se vrea o punte până la noi peste decenii? Primul 
afiș al tuturor festivalurilor de la Cannes a fost realizat 
într-un atelier de pictură, în somptuoasa Vila Fiesole. În 
aceeași vilă, rebotezată de municipalitate Vila Domergue, 
juriile festivalului au deliberat ani de zile pentru a decide 
palmaresul. Multă vreme Vila J.B. Domergue a fost, așadar, 
locul în care se descoperea palmaresul festivalurilor de la 
Cannes, unde se scria genericul final al fiecărei ediții. Pe 
scurt, o justă întoarcere la începuturi. 

Începuturile Cannes-ului

În genericul nostru de pornire să acceptăm această 
invitație la călătoria în timp și să ne întoarcem la începuturi, 
respectiv la Festivalul din 1939, căci această carte este una 
de istorie, fiind valoroasă prin arhivele studiate. Și ele sunt 
din belșug! Detaliul apare în secțiunea hors-champ a cărții. 
O altă surpriză a fost să constatăm că acest eveniment, 
care n-a apucat să existe; a suscitat o vastă documentație 
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(nefiindu-i, însă, dedicată nicio carte în exclusivitate). De 
fapt, această surpriză este o naivitate. Cum să ne imaginăm 
că o asemenea mașinărie care presupunea convocarea a vreo 
10 țări, mobilizarea energiei unei agenții guvernamentale 
a municipalității, a hotelierilor celor mai importanți 
din Franța, fără a mai pune la socoteală elanul uneori 
contradictoriu al unei activități cinematografice, artistice, 
industriale, comerciale și populare totodată, oprite doar în 
ajunul deschiderii, ei bine, cum să nu lase toate acestea 
urme? O naivitate incredibilă; dacă ne găsim vremea să 
ne concentrăm puțin, ne dăm seama că era vorba de un 
eveniment, dar care nu există decât după ce s-a depășit 
momentul. Evenimentul „Cannes 1939” este ceea ce am 
făcut din el: un non-eveniment. Pentru că, neavând loc, n-a 
mai existat. Și nu ne-am mai imaginat că există o arhivă, 
pentru că un non-eveniment nu poate genera decât o non-
arhivă. Și invers. Ce simulare ideală, formidabilă pentru 
un istoric, să-și însușească acest eveniment care n-a avut 
loc, dar care a lăsat urme. Ce șansă de a scoate la lumină, 
istoric vorbind, acest festival amânat. El poate fi judecat pe 
baza arhivelor păstrate de administrația festivalului, pentru 
că sunt peste 10 cutii doar cu informații despre povestea 
primei aventuri de la Cannes. Actorii acestei creații, cum 
ar fi Philippe Erlanger, directorul Acțiunii artistice, organ 
al fabricii Cannes ’39, sau Pierre Autré, responsabil al 
oficiului de presă, au și ei povestea lor.3 Referitor la presă, 
cronica cinematografului francez și internațional poate fi 
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citită în vreo șase reviste săptămânale specializate, cum ar 
fi La Cinématographie française sau cele vândute în tiraj 
mare în chioșcurile de ziare, ca Cinémonde sau Pour Vous. 
Avem astfel, în afară de foiletonul creației sale – pornind 
de la ecourile Mostrei de la Veneția din august 1938 – 
urzeala fină a unei dezbateri de opinii, pe care le va provoca 
acest festival, căci prima bătălie a Cannes-ului a avut loc 
în 1939. Festivalul nu era o evidență și iar ar fi o mare 
naivitate să ne imaginăm că s-a născut ca atare, doar pentru 
că a ajuns astăzi cel mai important festival din lume. Veți 
putea citi articolele frapante referitoare la această dezbatere 
în Hors-champ, precum și punctele de vedere ale celor 
doi președinți: Louis Lumière, președintele de onoare, și 
Jean Zay, președintele festivalului. În rest, ar fi bine să nu 
forțăm nota și să n-avem impresia că am descoperit izvorul 
Nilului cinematografic care este Festivalul de la Cannes. 
Dacă această carte ar fi scrisă de un Stanley, ar exista și 
un Livingstone (aluzie la filmul cu Spencer Tracy din 
1939 „La capătul pământului”). Arhivele festivalului au 
fost cunoscute și accesibile începând cu 1999, dată la care 
Gilles Jacob, pe atunci delegat general al Cannes-ului, le-a 
depus la Cinemateca franceză punând cap la cap ceea ce a 
găsit în sediile sale, deși au existat și niște pierderi, cum ar fi 
dosarele pe care le-a luat Maurice Bessy în 1977. Între altele, 
existența acestor arhive a sprijinit câteva studii universitare 
de mare calitate. Însă, lucrările savante înglobează ediția 
din 1939 într-o imagine mai largă, cea a „Festivalului de la 
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Cannes pe scena internațională” sub semnătura Loredanei 
Latil sau al unui parcurs de tip „Georges Huisman și belle-
artele”, într-un studiu al Elenei Serres de Talhouët4. Prin 
urmare, înaintea lucrării pe care o țineți în mână, n-a 
existat nicio carte consacrată în întregime Festivalului 
Cannes 1939, nici măcar un film documentar.5 

Un festival al contratimpului 

Și totuși, în 2002, în căutarea Festivalului Pierdut, a 
existat un juriu și un palmares aposteriori. Cu ocazia a 
celei de-a 55-a ediții a Cannes-ului, juriul internațional s-a 
reunit în juriul lui Jean d’Ormesson. Acest „juriu 1939” 
era format, între altele, de: Jean d’Ormesson (Președinte, 
Franța), Lia Van Leer (Israel), Raymond Chirat (Franța), 
Dieter Kosslick (Germania), Alberto Barbera (Italia) și 
Férid Boughedir (Tunisia). Ei au văzut 7 filme din cele 32 
care urmau să fie prezentate în 1939 și au decernat un Palme 
d’or retroactiv lui Union Pacific, a lui Cecil B. DeMille; a 
fost și un omagiu retroactiv pentru două speranțe feminine: 
Judy Garland în Vrăjitorul din Oz și Michèle Morgan 
pentru Legea Nordului. Ar trebui înfăptuită o rememorare 
a lui Jean Zay, ministrul Educației naționale și al Artelor 
Frumoase, care a fost primul președinte al Festivalului și 
mai exact intrarea sa în Panteon în 2015 pentru a înțelege 
din plin tragismul acestui contratimp al nașterii unei 
pasiuni: Cannes-ul. Sigur că festivalul propriu-zis, datorită 
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lui Gilles Jacob, n-a avut de așteptat atât de mult. De altfel, 
s-a văzut atunci când s-a gândit la juriul retroactiv din 
2002. Dar chiar și la Cannes, la fața locului, urma oficială 
a festivalului a rămas destul de lapidară. În 1956, s-a pus 
o placă dedicată gloriei fraților Auguste și Louis Lumière, 
inventatorii Cinematografului. Însă cine-și mai amintea 
atunci că fusese ales președinte de onoare al celei dintâi 
ediții a festivalului?! Prima placă comemorativă este pusă 
în Palatul Festivalurilor în 1987 de doamna primar Anne-
Marie Dupuy pentru Georges Huisman «care în calitate 
de director general al Artelor Frumoase, a decis să se 
creeze la Cannes Festivalul Internațional al Filmului, fiind 
președintele juriului din 1946 până în 1949”. Cea de a 
doua s-a pus în „bunker”, în 2013, în onoarea lui Jean Zay 
„ce a decis să creeze la Cannes Festivalul Internațional al 
Filmului, în calitatea sa de ministru al Educației Naționale 
și al Artelor Frumoase”.

Consternarea pe care a suscitat-o folosirea unei formule 
identice în ambele cazuri: „a decis să creeze la Cannes 
Festivalul Internațional al Filmului”6 a demonstrat că 
această poveste trebuie scrisă pentru a descurca încurcăturile 
de memorie. Este evident că istoria acestui prim Festival 
de la Cannes este cea a unui contratimp între memorie și 
istorie, între creație și amânare, între paternitate și filiație. 
Un alt părinte – filmul nașterii lui Cannes 1939 e categoric 
unul pe mai multe voci –, Philippe Erlanger, ne oferă cheia 
în felul său: 


