
Emil  Loteanu, 

regizor, scenarist, scriitor 

– 75 de ani de la naştere

(1936 – 2003)

Credo
“Eu am cântat aşa cum am ştiut

Din frunza aspră a iubirii mari.

Senin voi coborî să dorm în lut 

Printre ţărani, voievozi şi lăutari.”

Emil Loteanu
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Biografie

• Emil Loteanu s-a născut la 6 noiembrie 1936, în satul Clocuşna din
Raionul Ocniţa.

• A urmat studii la Liceul Sf. Sava din Bucureşti.

• A încercat să dea examen la IATC Bucureşti, dar dosarul său

de admitere a fost respins. În anul 1952 a cerut să fie repatriat

şi s-a reîntors la Clocuşna, cu scopul de urma stidii de

cinematografie la Moscova.

• În perioada 1953-1954 este actor la Teatrul dramatic “A. S. Puşkin” din
Chişinău.

• În anii 1954-1956 a urmat cursuri de actorie la Şcoala Teatrală de pe
lângă Teatrul Academic de Artă (MHAT ) din Moscova, 1956-1962 -
cursuri de regie la Institutul Unional de Cinematografie (VGIK).

• În anul 1962 a fost angajat la studioul Moldova-film,

• În perioada 1973-1783 lucrează ca regizor la studioul Mosfilm din
Moscova.

• În anii 1987-1992 îndeplineşte funcţia de preşedinte al Uniunii
Cineaştilor din Moldova. A fondat “Asociaţia experimentală de creaţie
Phoenix-M”, revista de teatru şi film “Lanterna Magică”, fiind şi autorul
emisiunii televizate “Se caută o stea”.



Ca o recunoaștere a meritelor sale în
domeniul

regiei de film, i s-au conferit titlurile de

Maestru Emerit al Artei din Moldova (1969),

Artist al Poporului din Federaţia Rusă (1980),

Membru de onoare al Academiei Internaţionale
de film Nike.

• De asemenea, a primit Premiul de Stat și Ordinul Republicii.

• În anul 2001, a primit Premiul pentru excelenţa artei regizorale,
decernat la Ateneul Român din București.

• Emil Loteanu a încetat din viaţă la data de 18 aprilie 2003, într-un
spital din Moscova, fiind înmormântat în cimitirul Vagankovski din
capitala Rusiei.
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Activitatea literară

Emil Loteanu s-a făcut cunoscut și ca autor de
cărţi de poezie și proză scurtă. El a debutat cu
versuri în paginile revistei Contemporanul din
București (1949).

A publicat apoi volumele de versuri :

 Zbucium (1956),

 Versuri (Ed. Lumina, Chișinău, 1970)

 Sufletul ciocârliei (Ed. Cartea
Moldovenească,Chișinău, 1974)

 Plachetele Chemarea stelelor (Ed. Cartea    
Moldovenească Chișinău, 1962) 

 Ritmuri (Ed. Cartea Moldovenească, Chișinău,
1965).







“Se spune că om talent este talent în toate.
Noi muritorii de rînd, nu putem confirma sau
respinge acestă afirmaţie. Însă studiind filele
de biografie ale personalităţilor geniale în
încercarea de a descoperi dincolo de ele omul
real, de milte ori îţi dai seama că exzistă şi
revarsul medaliei. Dăruindu-i cu mult har pe
unii, soarta nu uită să le ia ceva în schimb.”

Nadegda Degteariova















“Nu poţi să povesteşti o

poezie. Filmul este o îngemănare 

dintre sentiment, imagine şi 

sunet. Orice viziune poetică îmi

dictează... metafore cinematografice

aparte.”

Emil Loteanu



Emil  Loteanu – Activitatea cinematografică

Emil Loteanu este autorul a peste 20 de filme, la
realizarea cărora a participat atât prin regizarea lor, cât și
prin scrierea de scenarii. El a debutat în cinematografie în
anul doi de studenţie, semnând scenariul și regia la filmele
documentare de scurtmetraj Hora mare (1959), Amintiri din
copilărie (1960), Piatra, timpul, cântecul (1961).

 A fost odată un băiat (1960)
 Așteptaţi-ne în zori (1963)
 Poienile roșii (1966)
 Această clipă (1968)
 Lăutarii (1971)
 Şatra (Mosfilm, 1975)

 Gingaşa şi tandra mea fiară (Mosfilm, 1978) “Regizorull Emil Loteanu în timpul

filmărilor (anii
60). “
Autor: Ion Chibzii

 Anna Pavlova (Mosfilm, 1983) - 2 episoade
 Luceafărul (1986)
 Găoacea (1993) - 2 episoade



“Întotdeauna am încercat să
introduc spectatorul în lumea mea, în
sărbătoarea filmelor mele. M-am
convins că sute de milioane de
spectatori intră cu plăcere în această
lume. Reacţia publicului mereu este una
plină de entuziasm, chiar dacă
majoritatea peliculelor sunt vechi.
Peliculele mele au fost vândute în 140
de ţări ale lumii. Am peste 20 de premii
internaţionale. Se zice că nu este bine să
trăieşti cu amintirile, însă eu am ce să-
mi aduc aminte. Tot ce am făcut , am
făcut pentru oameni”.

Emil Loteanu
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„Este infinit de trist când moare un om. Este cu
atât mai trist când moare un artist! Dar este îngrozitor
de trist şi de împovărător când un artist al neamului
nostru - cum este Emil Loteanu - moare într-un oraş,
mare, e drept, la Moscova, dar moare printre
străini.Şi moare printre străini, pentru că noi n-am
reuşit încă să creăm acele condiţii minime pentru ca
toţi fiii acestei ţări să se poată întoarce, să trăiască şi
să moară acasă la ei.”

Adrian Păunescu
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