


Jean-Claude Brialy (1933-2007), este un cunoscut actor, scena -
rist şi regizor francez. Născut în Algeria şi fiu al unui colonel
din armata franceză, Brialy urmează cursuri de artă dramatică
la Strasbourg, unde obţine cel dintâi premiu din carieră. În 1954
îl joacă pe Jacques Pinoteau, în primul lui rol dintr-un film de
lung-metraj (Prieten de familie). Urmează apariţii convingătoare
în Ascensor pentru eşafod, Frumosul Serge şi Verii, după care Brialy
cunoaşte consacrarea şi se numără printre actorii cei mai curtaţi
din Noul Val. În 1971 se lansează ca regizor cu Églantine, dar
filmul pentru care primeşte elogii este Genunchiul lui Claire.
Organizează şi susţine diferite festivaluri de teatru şi film. Scrie
cărţile Râul maimuţelor (2000) şi Am uitat să vă spun (2004), iar
în 2006 publică antologia Cele mai amuzante vorbe de duh ale acto -
rilor. Este Comandor al Legiunii de Onoare, precum şi deţină -
tor al Ordinului Naţional pentru Merit şi al Ordinului pentru
Arte şi Litere. Moare în mai 2007 la Paris, în urma unui cancer.
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A cita panseurile altora înseamnă adeseori a
regreta că nu ţi- au venit ţie însuţi şi a- ţi asuma
un pic răs punderea pentru ele.

Sacha Guitry



„Toţi oamenii sunt comedieni, în afara câtorva
actori“, scria Sacha Guitry. Guitry a fost maestrul
vorbelor de duh, crescut de un tată celebru,
spiritual şi înconjurat de crema spiritului fran -
cez: Feydeau, Jules Renard, Tristan Bernard,
Capus, Allais. Jacques Prévert şi Henri Jeanson
au alu necat de minune în gura interpreţilor lor.
Michel Audiard, Jean-  Loup Dabadie şi Francis
Veber au contribuit la irigarea dialogului cu
talent.

Actorii de comedie au un limbaj aparte; ei îşi
amintesc, improvizează, îşi colorează memoria,
citează formule uitate, chiar inventează expresii
amuzante, crude, care se repetă, se deformează
şi devin citate.

Actorii se transformă în autori şi jonglează ca
nişte copii cu vorbele; au un spirit viu, flexibil,
căci pentru a face pe cineva să râdă trebuie să
zgârii fără să răneşti.
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Prefaþã



Marie Bell, răspunzând imperial la întrebarea
„Născută în ce an?“ prin „Da“. Louis Jouvet, în -
tinzându- i mâna unei domnişoare supărate şi
şoptindu- i: „Talentul nu se ia“. Jean Gabin, măr -
tu risindu- mi: „Nu filmez cu dobitoci, lucrez doar
cu actori de primă mână şi mă străduiesc să fiu
cel mai bun“. Arletty: „Prima mea oglindă: Sena“.
Michel Simon: „Trebuie regăsită prospeţimea co -
pi lăriei“. Jean Marais: „Am făcut lumea să creadă
că aduc fericirea“. Paul Meurisse: „La Comedia
Franceză, cele mai periculoase sunt culisele“.
Cécile Sorel, căreia i s- a reproşat că s- a întâlnit
cu nişte germani: „Nu trebuia să- i laşi să intre“.
Arletty, la proces: „Inima mea e franceză, iar curul
internaţional“. Édith Piaf: „Prima mea dragoste
e şi ultima“. Şi din nou Jean Gabin, pentru final:
„Eu îi ador pe actori! Actorii sunt mişto! Actorii
sunt ca lumea! Ei sunt cei care traduc tot“.

Jean- Claude Brialy

j ean - c laude  br ia ly



Sãrutaþ i pe c ine vreþ i



Ca să te căsătoreşti, ai nevoie de- un martor. La
fel ca la accidente sau la dueluri…

Sacha Guitry

*

Nu vă încredeţi în perechile care se ţin de mână.
Dacă nu- şi dau drumul, e fiindcă se tem să nu
se omoare unul pe altul.

Groucho Marx

*

Bărbatul care crede în toate calităţile femeii se con -
vinge. Femeia care se comportă aşa se asigură.

Pierre Brasseur

*

Când am fost întrebat dacă dragostea trupească
mi se pare murdară, am răspuns: „Da, dacă o faci
cum trebuie“.

Woody Allen

*
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Sunt întrebat adeseori dacă nu e riscant să mă
culc cu o femeie mult mai tânără decât mine. Păi,
ce să fac? Dacă moare, moare!

Tony Curtis

*

Pastisul e ca femeile: unul e insuficient, trei sunt
prea multe.

Fernandel

*

Anumite femei sunt ca papucii de casă. Te simţi
bine înăuntru, dar ţi- e ruşine să mergi la restau -
rant cu ele.

Michel Galabru

*

Dacă bărbatul e prin definiţie o fiară a sexului,
eu am avut mereu animale de companie.

Mae West

*

Căsătoria înseamnă că femeia îi cere bărbatului
să- şi scoată pijamaua. Ca s- o pună în coşul cu rufe
murdare.

Albert Finney

*

j ean - c laude  br ia ly
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Dragostea este privire, pripire şi primire.

Sarah Bernhardt

*

— Vă căsătoriţi la biserică?
— Normal.
— Ai dreptate. Dacă tot faci o prostie, măcar s- o
faci pe muzică.

Jean Poiret

*

În America, sexul este o obsesie. În restul lumii,
e doar un fapt.

Marlene Dietrich

*

Din moment ce sexul este un lucru atât de firesc,
de ce se publică atâtea cărţi în care ni se arată
cum se face?

Bette Midler

*

Există femei cu care faci dragoste şi femei cu care
vorbeşti despre ea.

Robert Lamoureux

*

ce l e  mai  amuzante  vorbe  de  duh a le  ac tor i lor
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Ca să seduci fără probleme o femeie, spune-i
că eşti impotent. O să fie încântată să-ţi de -
monstreze contrarul.

Cary Grant

*

Nu sunt o frumuseţe, dar aş putea s-o învăţ pe
Sharon Stone două-trei chestii despre seducerea
unui bărbat.

Whoopi Goldberg

*

Bărbaţii care se plâng de frigiditatea femeilor
sunt răi de limbă.

Sacha Guitry

*

Femeile au nevoie de-un motiv ca să facă dra -
goste, bărbaţii au nevoie doar de-un loc.

Billy Crystal

*

Meseria asta pe care încerc s-o fac cum pot mai
bine de atâta timp are teribil şi dramatic de multe
lucruri în comun cu dragostea. De fapt, de asta
o şi fac în fie care seară. Plus duminică dimineaţa.

Guy Bedos

j ean - c laude  br ia ly
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A închide casele de toleranþă e mai mult decât o crimã,
e un exemplu de intoleranþã.

Arletty
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