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PRIMAVERA NA RÚA ZARECHNOY

FICHA TÉCNICA

Vesna na zarechnoy ulitse. Unión  Soviética,  1956.  B/N,  96  min.  Xénero:  Drama |
Dirección: Marlen Khutsiyev, Feliks Mironer | Guión: Feliks Mironer | Produción: Odessa
Film  Studios  |  Fotografía:  Pyotr  Todorovskiy,  Radomir  Vasilevsky | Música:  Boris
Mokrousov | Intérpretes:   Nina Ivanova (Tatyana Sergeyevna), Nikolai Rybnikov (Sasha
Savchenko),  Vladimir  Gulyaev  (Yura),  Valentina  Pugachova  (Zina),  Gennadiy  Yukhtin
(Krushenkov)
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Film  Studios  |  Fotografía:  Pyotr  Todorovskiy,  Radomir  Vasilevsky | Música:  Boris
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SINOPSE
a

Unha moza sofisticada, idealista profesora
de  literatura  rusa,  chega  a  unha  cidade
provincial e industrial para dar clases aos
traballadores  dunha  fábrica  de  fundición
de metal. Un dos seus alumnos máis popu-
lares,  arrogante  e  capaz  de  conseguir  a
calquera moza, namora dela, cuxos ideais
chocan cos del. 

NOTAS DO CGAI

E  se  fosen  os  rusos  os  que inventasen  a
Nouvelle Vague? Non é que a máis famosa
película  de  Marlen  Khutsiev,  Zastava
Iliycha, sexa o máis parecido que se fixo
antes e despois en calquera lugar a  Adieu
Philippine,  de  Rozier,  senón  que  este,  o
seu segundo filme, anticipaba en 1956, en
medio  do  solemne  cine  realista-socialista
que se practicaba na URSS, múltiples riscos
da futura Nova Onda francesa, con move-
mentos de cámara liberados de toda fun-
ción espacial ou dinámica, puramente líri-
cos, que anuncian o que anos máis tarde
Pasolini denominaría 'cine de poesía'. Tal-
vez é a herdanza de Boris Barnet?

MARLEN KHUTSIYEV
a

Marlen Martynovich Khutsiev (Tbilisi, 1925)
é un director xeorxiano nomeado Artista do
Pobo pola URSS en 1986. Fillo dun comu-
nista de toda a vida que foi purgado por
Stalin e dunha actriz, Khutsiev estudou no
departamento de Dirección do Instituto de
Cinematografía  Gerasimov,  onde  se  gra-
duou en 1952. Traballou como director no
estudo cinematográfico Odessa entre 1952
e 1958, e foi director de Mosfilm de 1965
en adiante. A súa ópera prima,  Primavera
na  rúa  Zarechnoy (1956),  encapsulaba  o
estado de ánimo do desxeo de Khrushchev
e foi un dos maiores éxitos comerciais da
década  de  1950.  Co  seu  filme  Os  dous
Fyodors (1959) converteu a Vasily Shukshin
nun "novo tipo de heroe popular". Con to-
do,  as  súas  dúas  obras  mestras  dos  anos
60,  Teño vinte anos (1964) e  A chuvia de
xullo (1966), foron mal recibidas polas au-
toridades, o que o forzou a adoptar unha
especie de silencio artístico. Desde 1978,
Khutsiev dá aulas de Realización no VGIK. A
súa película  Infinitas (1992) gañou o Pre-
mio Alfred Bauer no 42º Festival de Cine de
Berlín.
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