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останній твір Куросави

poJQl

•

лежав у ящику кІнопрокатника, з

підсунутим під двері ключем. На
превелику радість "Мададаййо"

вже знайшов покупця і виходить
на екрани. Справжній гімн

мудрості й вічній юності,
тридцятий фільм режисера, що

. .

....

З ОЛІМnІиСЬКUМ СnОКОЄМ кує ту

могутність Майстра, з якою
відмінно диригує своїм

мистецтвом, котрим володіє
досконало. Завдяки чому
имададаййо", фільм за творами
письменника Хуаккана Ушіди,
•

•

Іскриться гумором, навІть у

•

трагІчному.

~ - Ви любите інтерв 'ю?
О

Я не можу сказати, що я їх

-

люблю, це було б неправдою, але

Акіра Куросава керує рукою майстра своїми акторами.

вони неминучі. Колись я не лю
бив їх через те, що мені дуже важ•

-

Не зовсім так. Я вважаю ці
•
цІкавими,

ко давалося чtтко висловлювати

книги дуже

своt думки,

бачу можливостей втілення їх у

-

але

з

часом

звичка

але я

не

CV цят~

років день народження,
якии Ви запам 'ятали особливо?
0
- Ні. Щороку вони повторю•

засвоюється, і це мене більше не

кінематографі. Повернувшись з

ються ,

обтяжує .

Канн після "Серпневої рапсодії",

особливого. Та з іншого боку, я

~- "Мададаййо"- це дійсна істо

я відпочивав у своєму будинку в

люблю регулярність, з якою вони

маленькому містечку, де було по

приходять. Усі вимагають цих

вне зібрання цих творів. І натра

зборів, і я їх ціную за те, що там

цяв випадково на книгу, яку лю

бачуся з людьми, з якими не маю

~ рія. Чи автор, про якого іде мова,
дуже відомий в Японії?

Так. Це послідовник най ві -

•

домtшоrо

письменника початку

бив особливо, "Мадакайї", це

століття Натусма Сьозокі, автора

слово означає збори на честь дня

nовістей, які надихнули на "Ра
сьомон", як вважали його інші

народження Майстра.

•

•

І несподівано я сказав собі:

ЧИСЛеННІ ПОСЛіДОВНИКИ.

" Поглянь, оце, отакі збори, цю

L)) - Чи давно
~ життя?

•
•
•
•
tстороо можна штерпретувати, це,

він увійшов у Ваше

1

я не

пригадую якогось

.
.
можливості зустрІчатись у по всяк•
денному ЖИТТІ.

·- Ваші фільми надають життю

LV ритму так само як Ваші дні на
О родження?
- Ні, я не

надаю такого зна

можливо, кінемато графічно". Та

чення прийомам на честь моїх

ким чином, я надумав взяти те 

річниць. Фільми для мене значать

на жаль, я нtяк не мав нагоди про
•
це рОЗПОВІСТИ.

мою
для фільму стосунки між
•

набагато більше.
Я обожнюю
•

L)) - Чи не вплинули ці твори у ЯІGО
~ мусь відношенні на деякі Ваші
0
фільми?

почав писати сценарій, і через

о - ц·І

твори я читав давно, але,
•

майстром і його учнями. Отже , я

сімнадцять днів він був завершений.
- Чи був у вас за останні двад-

•
знІМати, це дуже захоплює І при•
носить задоволенця, 1 до того ж,
•

це чудово для мого здоров' я , ос
кільки це зобов' язу є мене ходи-

•

ти. (Посміхається). Ви не уявляє
те, скільки можна ходити під час
однієї зйомки. Немає нічого красвою

рідкісний випадок у Японії?
- Взагалі, старі майстри мають
багато відвідувачів, іноді занадТо,
і через те вони змушені обмежу

фізичну форму! В будь-якому разі,

вати дні візитів. Майстер Натеу

оскільки це ідея не дуже реальна,

знімати

ме Ошіда, про якого йдеться:, та

то я обмежуюсь телебаченням,

щого,

•

•

НІЖ

-

пщтримувати

найважливіша річ у моє-

•
му ЖИ1"11.

презентую фільми .

Ідеальним

ний кінозал, де я міг би пропо 
нувати фільми, які люблю. Але

-

і

•

люди чекають з нетерnІнням на

Чи відомо Вам, що японська

візитерів до одного на тиждень

цю передачу. Оскільки усе це

0 молодь думає про Ваші фільми?

для того, щоб мати можливість

старі фільми, формуються потро

продовжувати nрацювати.

ху нові глядачі. Багато говорять

- -

На землі безліч різних людей.

Серед молодих є ті, котрі люблять,

У

•

було б, звичайно, мати мій влас

ким чином, зменшував кількість

'V •

І

Яnонії досить по•нир~не відвіду

про

вання людей

віку.

Правда, що воно вже не має тієї

роблю.

Яnонці люблять у такий спосіб

житrєдайності, як у епоху свого

~-

збиратися. Люди з моєї rрупи та

•
•
золотого вІку, проте дуже цІкавим

кож, якщо працюють десь в іншо

феноменом є поява чудових ані

му місці, як зараз, часто телефо

маторів. Це вони є справжніми

•

•
тt,

•

1

котрІ

ненавидять те;

що я

Чи Ви пишаєтесь своїми

[t ф'zльмами.?

0

У кожному разі я ними до

-

похилого

занеnад

японського

•

КІНО.

сить задоволений; інакше я б їх

нують мені, щоб домовитися про

послщовниками японськоt Кlне-

не показував. Як би там не було,

дні, коли можна зустрітись, зі бра

матоrрафічної традиції. Ці ані

я: знаю, що всі мої фільми я реа-

тись

•
лtзовував,

вкладаючи в

•
них усІ

МОЖЛИВ0СТі, ЩО мав На ТОЙ МО

МеНТ. Я дискутував з одним мо
лодим шІонським письменником,

.

•

••

•

маційні картини справді заслуго

- Назва фільму "Мададаййо"
означає: "Ще не готовий". Чи

за кордоном} і я саме зараз об -

О значить це, що Ви ще не готові

•
м1рковую , як можна цього досяг-

'iJ

покинути ~Сіно?

нути. Серед авторів цих фільмів є

о

Іное І саші, ІЦодо зроб1Іеноі мною

Назва фільму

вують на те, щоб бути знаними

це не декла-

дуже достойні люди. Я nокладаю

заяви, яка уточнює, що моєю ме

рація намірів. Це nравда, тим не

на них великі надu. З інпхого боку,

тою в житrі було досяrнуrІLІ успі

менше, що я ще маю зробити ба

феномен ретроспектив є також

ху у фільмі, де усе, від початку до

гато фільмів, що я маю ще бажан-

сам по собі цікавим . Так демон

-

•

•

-

•

к.інця:, було б справді кінематог

ня

рафічним. Й Іное Ісаші мені

житrя.

гарних залах , і там було дуже ба

відповів, що, якби всі мої фільми

-

гато глядачів. З недавнього часу

були цілковито успішними, це
було б нестерпним для глядачів.

знІмати,

1

це до

юнця:

мого

Як,і Ваші зв 'язк,и з кіно? Чи

'V дивитесь Ви фільми в к,інозалах?
О - Це буває, так, але це незруч

струвалися мої кращі фільми в

багато кінематографічних спілок
•

органІзовують

ретроспективи

Отже, я подумав і сказав собі,

но через nроблему зайнятості та

Одзу , Нарусе , Мідзогуrі, чого ра

МОЖЛИВО,

вільного часу. Отже, частіше до

ніше ніколи не робили в Яnонії .

фільми знаходять свою рівновагу

водиться позичати копu або ди

Це було немислимо кілька років

між доброю дозою справжнього

витися: фільми з моєю групою у

тому.

кінематографу і незадовільними

приватних проекційних залах .

еnізодами, як на мене.

Причина ще й у тому, що в

L)) - Що Вам більше б подобалось,
~ аніж глядачі, к,отрі пережива
О ють, дивлячись "Мададаййо "?
- Я був би дуже радий , якби

.
ВІН

має

.
раЦІЮ,

ЩО

MOl

'V -

Вже давно ми не бачили тако

О го Вашого фільму, де люди
•

стzльки розмовляють

Япо нn, о на жаль , глядачі не мають

гарного

смаку

•

1

не

завжди

ходять дивитись гарні фільми .

...

вони

покидали

зал и

з

почуrтям

Це правда, що герої весь час

Отож, хороший фільм має дуже

.
"
.
наповненостІ и радІсним виразом

розмовляють: це письменник, це

обмежений термін житrя, і в мене

обличчя.

автор, він обожнює слова, калам

немає часу дивитись

коли вони

ся в Японії. Я не ходжу дивитись

бури, він несе в собі цілий світ, і

на афішах. Фільми, які "живуть"

свої фільми в зали, тому що всі

•
•
•
я не МіГ вчинити Інакше анtж на-

довго, не є такими, які б я мав

дати йому слово. Втім, це одне з

бажання дивитись, через це я вда

•
•
мене впІ з нають І це спотворює
•
••
•
реакцtю , але моt асистенти менІ

питань,

юся до. приватної проекції. Є,

кажуть, що глядачі вибухають

-

що

тривожить мене:

я:

-tx,

Це саме те, що стаєть

•

nитаю себе, чи цей фільм може

однак, і дещо позитивне: завдяки

бути легко зрозумілим для іно

супутниковому телебаченню по 

ЗалИВаЮТЬСЯ
•
•
виходять 1з вщчугтям,

земців, тому що ві.н переповне

казують старі фільми у пізні

жили щось прекрасне.

ний жартами і суто японською

дини, що дозволяє багатьом лю

rрою слів, і це дуже складно nе

дям їх дивитися, а їх смакові роз

рекласти.

виватися:.

-

Ми бачимо у фільмі письмен

LV ника, як,ий старіє і який постій

О но оточений піклуванням ... Чи це

nриклад,

го

СМІХОМ,

•
СЛІЗЬМИ,

що

•
І

пере-

Питання пропонував

транслюють, на

Аnен Шарпьо-Капа.

нову програму, що на

(Le cinephage to22, 1995).

NHK

зивається " Моя: краща фільмоте
ка за Акірою Куросавою", де я

З французької переклала
Оксана Брюховецька.

