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review

Pentru generaţia mea, cărţile de cinema reprezintă un lux. Editurile româneşti au lansat în ultimii ani extrem de puţine astfel 
de titluri şi, chiar atunci când au făcut-o, s-au limitat, aproape întotdeauna, la traduceri ale unor memorii sau interviuri ale 
cineaştilor. Datorită internetului, iubitorii de cinema din România pot să achiziţioneze (la preţuri destul de piperate însă) 
practic orice carte (specializată sau nu) îşi doresc. Cu toate acestea, normal ar fi să aibă de ales chiar de pe rafturile librăriilor 
dintre zeci de titluri, cu propuneri variate, de la biografii la cărţi de teorie, de la manuale tehnice la autobiografii ş.a.m.d. Doar 
astfel cinematograful va ajunge în sfârşit, cu un decalaj de câţiva zeci de ani buni, să fie considerat şi la noi egalul celorlalte arte 
(literatura, pictura, muzica etc.), cărora editurile le alocă nu doar colecţii întregi, ci şi ediţii de lux, iar ziarele de mare tiraj le 
asigură o distribuţie în masă. Când şi dacă editurile vor găsi o modalitate de a coordona colecţii de cinema în adevăratul sens 
al cuvântului, nemaipornind de la prejudecata că doar memoriile şi interviurile au şanse de a-şi recupera investiţia, cărţile şi 
albumele de cinema îşi vor câştiga în sfârşit dreptul de a avea rafturi speciale în librăriile româneşti, astăzi împărţite frăţeşte cu 
cărţile de bucate sau de grădinărit, toate reunite şi integrate sub o aceeaşi titulatură de „hobby-uri”.

Dacă cinemaul, precum literatura de altfel, reprezintă într-adevăr o modalitate de petrecere a timpului liber, atunci când 
potenţialul îi este intuit de oameni cu o viziune, iar nu de simpli executanţi de comenzi, el expune în acelaşi timp probleme 
reale despre lumea în care trăim, despre oameni, despre Dumnezeu sau despre orice alt tip de entitate superioară, despre viaţă 
sau despre moarte. De multe ori e incomodant pentru cei a căror aşteptare de la experienţa cinematografică echivalează cu o 
ieşire în oraş cu prietenii, cu câteva săruturi furate în întunericul sălii sau cu mestecarea pe nerăsuflate a unei pungi mari de 
popcorn. Publicul nu este format însă doar din astfel de spectatori, existând suficient de mulţi oameni interesaţi de un alt tip de 
experienţă sau de catharsis. Precum celalalte arte, cinematograful funcţionează în nenumărate moduri, în funcţie de receptor, 
diversitate care ar trebui să fie reflectată şi în propunerile editurilor. Nu faptul că acestea traduc memorii şi interviuri (şi acelea 
în număr mic) este problema, ci că nu propun şi altfel de cărţi specializate în cinema, pentru a satisface gusturi şi aşteptări 
variate.

Dosarul nostru propune câteva cărţi sau autori de cinema netraduşi în limba română sau doar parţial traduşi în urmă cu 
30, 40 de ani. Selecţia e departe de a fi exhaustivă, bazându-se în primul rând pe gusturile personale ale fiecărui redactor în 
parte. Titlurilor şi autorilor aleşi li s-ar putea adăuga la fel de bine sute şi sute de alte cărţi de cinema neaccesibile publicului 
român. Considerăm că, aşa cum distribuitorii de cinema din ţara noastră sau organizatorii de festivaluri încearcă să ofere 
publicului o gamă cât mai variată de filme din producţia mondială anuală, este de datoria editurilor de a forma şi susţine 
gusturile publicului cinefil. Doar astfel vom reuşi, noi, cinefilii, să nu ne mai simţim excluşi din aşa-zisa elită culturală a acestei 
ţări şi vom putea discuta cu ceilalţi, fără teama de a fi consideraţi „speciali” sau „excentrici”, despre Dreyer sau Lubitsch cu o 
aceeaşi familiaritate cu care rostim nume precum Joyce, Gide sau Fitzgerald. Până la urmă, a cunoaşte „Ordet” al lui Dreyer 
reprezintă un act de cultură echivalent cu a cunoaşte „Les nourritures terrestres” al lui Gide, a cunoaşte „Trouble in Paradise” 
al lui Lubitsch echivalează cu a cunoaşte „The Great Gatsby” al lui Fitzgerald ş.a.m.d. Într-o epocă în care artele relaţionează la 
un nivel fără precedent în istorie, atitudinea discriminatorie a editurilor româneşti vizavi de cinema nu le face prea mare cinste 
acestora.
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Filmul surprinde, într-o manieră boemă, 
o lume a artiştilor: Juliette Binoche 
interpretează rolul unei mame singure (ce 
ia parte la realizarea unor spectacole cu 
marionete), care îşi creşte copilul, pe Simon, 
cu ajutorul lui Song, o tânără chinezoaică, 
studentă la film în Franţa. 
Autorul filmului creionează cu delicateţe 
o atmosferă senină, ce dă senzaţia de 
zbor liniştit. Cadrele lungi, pline de calm, 
muzica suavă, culorile calde ale imaginilor 
(„sparte” doar de balonul roşu, de perdelele 
roşii, de rochia roşie a mamei), alcătuiesc 
o atmosferă care îi permite regizorului să 
potenţeze mesajul dorit a fi transmis.
De-a lungul întregului film apar motivele ce 
bântuie omul şi artistul Hou Hsiao-hsien, 
regăsite şi în alte filme ale sale („Xi meng ren 
sheng” („Maestrul păpuşar”, 1993), „Hôhî 
jikô” („Café Lumière”, 2003) sau „Zui hao de 
shi guang” („Trei timpuri”, 2005): în primul 
rând, lumea cinema-ului, lumea păpuşarilor; 
apoi, balonul roşu (cu rol de a marca nobilul 
gest de omagiere a unuia dintre filmele ce 
i-au influenţat personalitatea). 
Interpretat de Juliette Binoche (centrul 
de greutate al filmului ca joc actoricesc), 

personajul mamei mereu grăbite este 
singurul ce pare a avea alt ritm decât cel 
al filmului.  În anumite scene, însă, (în faţa 
studenţilor, cu maestrul păpuşar; în tren, 
cu cartea poştală)  o vedem aşa cum este în 
interiorul său, nealterat de ritmul cotidian, 
de grijile casnice, de dorinţa de a-i mulţumi 
pe toţi din jur. Astfel, Hou Hsiao-hsien îşi 
exprimă interesul faţă de tema omului cu 
o intensă viaţă interioară, dar cu o haotică 
viaţă exterioară. Agitaţia artistului scos din 
lumea proprie este subliniată prin apariţie 
fizică, prin comportament: coafura răvăşită, 
neîndemânarea cu care îi dă cadoul fiului – 
loveşte lampa cu cadoul- , prin conversaţiile 
agitate cu vecinul, prin dezordinea 
nesupărătoare din casă – cărţi înşirate peste 
tot.  
Relaţia dintre băieţel si tânăra care are 
grijă de el este una de prietenie între doi 
oameni de vârste diferite, dar uniţi prin 
călătoria balonului roşu: Song realizează 
un filmuleţ cu Simon şi balonul roşu, Simon 
este urmărit de balonul roşu (la staţia de 
metrou, în metrou, acasă, la muzeu - unde 
vede balonul pictat într-un tablou, apoi îl 
zăreşte deasupra muzeului etc.). Totul este 

încărcat de un anume lirism care transpare, 
care se simte. Destul de numeroasele 
imagini formate din reflexiile personajelor 
pe geamuri sau imaginile filmate prin 
geamuri accentuează conceptul de străveziu 
şi potenţează atmosfera cu încărcătură fină.
Copilăria, dintre toate perioadele vieţii, 
capătă un loc aparte în artă, iar în acest film, 
ca şi în “Le ballon rouge”, este construit un 
întreg ansamblu de elemente vizuale, dar 
şi narative, ce emoţionează spectatorul şi 
trezesc afecţiunea şi sentimentul specifice 
unei copilării pline de poezie, o copilărie 
susţinută de o bogată lume interioară, 
influenţată major de mediul înconjurător. 
Chiar şi atunci când fericirea specifică 
vârstei nu e posibilă în realitatea apropiată 
(nu are o figură paternă alături, mama e 
mereu grăbită, sora locuieşte departe de el, 
nu apar prieteni/colegi în film, nici bunici), 
băieţelul îşi păstrează câţiva piloni de 
rezistenţă în viaţa lui: amintirile timpului 
petrecut cu sora, lecţiile de pian, jocul pe 
PlayStation, şi, mai ales, balonul. Începutul 
şi finalul filmului trasează o simetrie, un 
echilibru: Simon şi balonul, ba încercând 
să vorbească cu el, să îl apropie, să se 
împrietenească, ba privindu-l pe cer, cu mult 
deasupra lui, în afara muzeului.
Melodia din finalul filmului („Tchin tchin”, 
Camille Dalmais), ale cărei versuri conferă 
o notă de tristeţe imaginilor înfăţişate, 
păstrează totuşi senzaţia de viaţă privită cu 
ironie şi cu seninătate. Cadrele din final, ce 
surprind vârfurile clădirilor, cu tonuri gri-
albăstrui, trec pe plan secund, pentru că 
urmărirea balonului este mai importantă, 
primează ca simbolistică.
Regizorul Hou Hsiao-hsien, originar din 
China, crescut în Taiwan, reuşeşte să 
trezească emoţie în spectator printr-un film 
plin de suavitate, cu un univers uman delicat. 
Înclin să cred că limbajul cinematografic 
folosit de acesta îşi găseşte ecou în fiecare 
om sensibil.
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Kaufman are habar despre cum stau lucrurile şi partea frumoasă 
e că nu pare să fie prea conştient de asta. Cumva, are puterea să 
povestească lucrurile dinainte de geneza lor şi să le sucească direcţia. 
Rezultatul e o lume ciudată şi tensionată în care sensul e o chestiune 
ridicolă şi cât se poate de insignifiantă. Totul are sens şi Nimic nu are 
sens. Depinde doar de cine priveşte lucrurile. 
O biografie, chiar şi minimală, e poate un pas prea trivial, dar, în 
condiţiile în care el însuşi îşi serveşte drept cobai în „Adaptation” 
(„Hoţul de orhidee”, 2002) şi, judecând după cinema-ul intimist 
pe care ni l-a oferit până acum, Kaufman merită o analiză. C.K. a 
început cu teatrul. A jucat (tocmai el, un timid introvertit) şi a scris 
piese din care multe nu s-au jucat. Într-un arc pe care nu l-aş numi 
tocmai ascensional, a urmat televiziunea, şi într-un final filmul, când 
şi-a dat scenariul total atipic spre citire şi cineva – solistul REM, 
Michael Stipe - l-a cumpărat şi l-a făcut film, cu ajutorul regizorului 
de videoclipuri (pe-atunci) Spike Jonze. Toţi aceştia sunt factori 
puternici de influenţă pentru evoluţia ulterioară a lui Kaufman. 
Evocă teatrul în “Being John Malkovich” („În mintea lui John 
Malkovich”, 1999, regia Spike Jonze), unde personajul principal e un 
păpuşar şomer şi frustrat. Mai târziu, readuce teatrul în prim plan 
în „Synecdoche New York” (2008, regia Charlie Kaufman). Şi TV-ul 
îşi are partea lui (mare) de vină pentru „Confessions of a Dangerous 
Mind” („Confesiunile unei minţi periculoase”, 2002, regia George 
Clooney). Peste toate, Kaufman e în primul rând scenarist de film – 
„Adaptation” grăieşte de la sine – şi e un om moale, singuratic şi trist. 
„Eternal Sunshine of the Spotless Mind” („Strălucirea eternă a minţii 
neprihănite”, 2004, regia Michel Gondry) n-ar fi putut fi scris decât 
de cel mai sensibil dintre oameni. 
C.K. e unul dintre artiştii care transformă critica într-o activitate 
absurdă şi penibilă. Asemenea lui Lynch, pe care - după cum chiar 

Kaufman a mărturisit într-unul dintre relativ rarele interviuri 
acordate în viaţa lui – îl consideră o sursă de inspiraţie majoră. Sau a 
lui Kafka – de care K., aici de faţă, nu e deloc străin. Sau a lui Salinger, 
cu care artistul nostru a crescut. Sunt într-o castă aparte a talentelor 
fără calificative şi fără gradaţii. Sunt talente superioare, complexe, 
obscure care trebuie receptate pe nepusă masă (la propriu) şi 
înghiţite fără apă. La început e bizar, dar treptat alunecăm în lumile 
lor aflate sub presiune, în regulile lor extreme care funcţionează 
după logici extraterestre. Freak-show l-ar numi unii. Eu zic că e 
vorba despre magie.

vreau să fiu altcineva

„Malkovich – pentru că numele lui sună ciudat atunci când e repetat 
de multe ori”, aşa şi-a motivat Kaufman opţiunea. Povestea a pornit 
de la următoarea frază: „un bărbat realizează că e îndrăgostit de o 
femeie care nu e soţia lui”. Rezultatul este o poveste pentru care 
atributul „absurd” pare un termen handicapat. Păpuşarul în cauză 
descoperă o firmă ciudată care îşi are sediul într-o jumătate de etaj, 
unde, „din întâmplare” se află şi un portal spre creierul lui John 
Malkovich. Malkovich, portalul, păpuşile, jumătatea de etaj sunt 
născociri ale lui CK amplasate într-o lume nu prea depărtată de cea în 
care ne mişcăm cu toţii. Birourile care dau senzaţia de claustrofobie, 
secretarele înţepate şi autoritare, şefii tâmpiţi, colega sexy care face 
pe inaccesibila când e de fapt doar o lesbiană pasivă şi frustrată, 
soţia ciufulită cu preocupări dubioase, artistul care nu-şi găseşte 
locul în lumea reală – elementele care pentru alţii compun o lume, 
sunt pentru K. doar nişte parametri. De aici porneşte, şi direcţia 
se stabileşte din mers. Tot ce-i trece prin cap se lipeşte de schelet, 
ca în mişcarea de rostogolire a unui bulgăre de zăpadă. Rezultatul 
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e un monstru ciudat, dar care, incredibil, îşi păstrează sensul. Nu 
e SF. E cel mult suprarealism, dar trecerea e atât de subtilă încât 
e mai degrabă vorba despre para-realism în sensul că oferă o altă 
„dimensiune” a aceleiaşi realităţi. Filmele sunt ele însele portaluri 
către mintea lui Kafka şi, pentru o vreme, uităm regulile oficiale. 
Lumea paralelă din „Being John Malkovich” e nebunia unui 
păpuşar frustrat şi complexat, maniera lui de a stăpâni lumea prin 
intermediul unui om care evident capătă mai multă atenţie decât 
el (în principiu pentru că este un actor faimos). Sau e pur şi simplu 
o poartă de evadare într-o altă lume, o fantezie despre ce înseamnă 
identitate şi cât de fragil este, în realitate, acest concept. Identitatea 
e un termen pe care l-am creat pentru a ne recunoaşte. Ne-am 
clasificat în tipologii, ne-am catalogat reacţiile şi stăm acum într-o 
închisoare din care nu ne dorim decât să evadăm. În permanenţă. 
Kaufman ia acest gând: „vreau să fiu altcineva - cineva respectat, 
faimos, iubit - fără să fie nevoie să mă chinuiesc pentru asta” şi îl 
pune în aplicare. Printr-un joc cu dimensiuni de basm şi vis, aflăm că 
„altcineva-ul” e un concept la fel de abstract precum identitatea şi că 
insatisfacţia de a fi pur şi simplu va măcina la nesfârşit fiinţa umană. 
Sumbru? Da. Absurd? Deloc.

oamenii sunt fiinţe simple și superficiale  

„Franny şi Zooey” a lui JD Salinger m-a marcat într-un fel deosebit. 
Mai ales numele Zooey. Nu l-am întâlnit niciodată în viaţa reală. Ştiu 
multe Zoe, dar niciun Zooey.[…] Apoi m-am gândit la oameni în Zoo. 
Noi toţi trăim într-o mare grădină zoologică: societatea umană”. 
Aşa vorbeşte Charlie Kaufman despre „Human Nature” („Natura 
umană”, 2001, regia Michel Gondry). De la metafora oamenilor 
închişi în cuşti până la oameni închişi în cuşti e un pas foarte mic. 
De la Platon şi mitul peşterii încoace, mesajul este mai mult decât 
evident. Ar fi fost evident chiar dacă nu l-am fi avut pe sălbaticul 
Puff transformat în respectabilul gentleman Puff in urma unor 
experimente de tipul celor efectuate pe cimpanzei. Şi totuşi, e mai 
distractiv aşa şi Kaufman nu zice niciodată pas ironiei absolute şi 
nici absurdului care, în mâinile unor oameni destul de labili (şi, slavă 
cerului, există nenumăraţi!) devine perfect veridic. 
Pe scurt: frumoasa şi deşteapta Lila are păr pe tot corpul. Sătulă 
de prejudecăţile societăţii care acceptă numai femei cu piele fină, 
se retrage în sălbăticie şi trăieşte dezgolită şi îmblânită alături de 
animale. Animalele nu judecă şi nu aruncă priviri dispreţuitoare. 
Animalele sunt libere şi noi, oamenii, am putea fi la fel de liberi dacă 
n-am fi atât de orbiţi de nişte reguli pe care tot noi le-am inventat 
şi care ne-au devenit, în timp, definiţii. Lila e nevoită să renunţe 
la sălbăticie, teoretic din singurătate. Practic, din nevoia de sex, 
demonstrând încă o dată că instinctul e singura lege valabilă chiar 
şi pentru „superioara” fiinţă umană. Societatea o dezamăgeşte. 
Oamenii sunt superficiali. Sexul capătă dimensiuni cosmice, totul 
devine de un miliard de ori mai important decât ar trebui să fie. 
Intervin emoţiile şi, într-un final, sentimentele. Totul e pierdut. 
În paralel, băiatul-maimuţă crescut departe de societate învaţă 
manierele cele mai alese, demonstrând, alături de cobaii care ştiu să 
folosească tacâmurile, că omul e un animal la fel de simplu ca oricare 
altul. Poate fi dresat. 
Poate fi Kaufman acuzat de mizantropie? Nu chiar. Kaufman nu face 
decât să analizeze scurt şi cât se poate de la obiect nişte realităţi 
care, mutate într-un alt context, devin penibile: femeile care îşi rad 
tot părul de pe corp, oamenii complexaţi de fizicul lor, clişeele care 
întreţin ideea de sexy (cum e americanca Gabrielle, care se preface că 

e franţuzoaică doar pentru a-şi pipera relaţiile amoroase), uşurinţa 
cu care oamenii trec de la un sentiment la altul, demonstrând 
iarăşi şi iarăşi că nu sunt în stare să fie devotaţi. Toate acestea sunt 
trăsături ale speciei umane, trasate în concordanţă cu propriile 
structuri prestabilite. Vrând-nevrând am ajuns proprii noştri cobai. 
Aşa că, în toată drama cu accente de tragedie şi un final cât se poate 
de trist, Kaufman nu face decât să fie ironic. E felul lui de a spune 
că oamenii sunt răi, mârşavi, superficiali, prefăcuţi, egoişti etc. Toţi 
oamenii. Asta le e natura. Şi atunci, de ce n-am desfiinţa tristeţea sau 
dispreţul – sentimente la fel de „inventate” ca oricare altele? 

creez, deci exist

„Confessions of a Dangerous Mind” introduce o tematică pe care 
Kaufman o reia ulterior în „Adaptation” şi care atinge climaxul (şi 
punctul terminus, aş zice) cu „Synecdoche New York” : Autorul. De 
orice fel. Omul care îşi pune întreaga energie în slujba unui lucru, 
căruia apoi i se închină şi care ulterior îl copleşeşte până la nimicire. 
În „Confessions...” analizăm cazul inventatorului emisiunilor tip joc 
care umplu astăzi programele tv. Scenariul îşi trage seva din jurnalul 
prezentatorului Chuck Barris însuşi şi e regizat de George Clooney, 
care, oricât de talentat ar fi ca regizor, îndulceşte şi cizelează colţuri 
pe care Kaufman le-ar fi lăsat ascuţite. Charlie Kaufman nu are nevoie 
să-şi îndrăgească toate personajele. Asta nu înseamnă că le urăşte, ci 
doar că le înţelege, aşa mici şi mizerabile cum sunt. Cu toate astea, 
Kaufman e peste tot: în magnificul Sam Rockwell (în rolul principal), 
în relaţiile interpersonale ultra-tensionate, în efervescenţa absurdă a 
televiziunii aflată atunci în anii ei de glorie. 
Chuck Barris a transformat pentru totdeauna televiziunea într-
un spectacol de circ pentru popor. Chuck Barris a fost spion CIA 
şi a omorât oameni. Sunt două informaţii aproape la fel de grave, 
din două zone total diferite, pe care Kaufman le uneşte din nou, 
cu praful lui magic. Când am ieşit de pe platoul tv şi-am nimerit 
într-o operaţiune CIA ultra-secretă? Suntem în mintea lui Barris? 
În mintea lui Kaufman? În mintea noastră?! Iată marca lui Charlie 
Kaufman: tensiunea, incredibilul, nesiguranţa, naturaleţea cu care 
aruncă în joc cele mai absconse gânduri.
În „Adaptation” jocul de-a joaca e dus la extrem. Sunt 4 Charlie 
Kaufman la mijloc. Kaufman, scenaristul din viaţa reală. Kaufman 
interpretat de Nicolas Cage, care ilustrează chinurile prin care 
Kaufman-originalul trece atunci când creează.  Kaufman, personajul 
din scenariul lui Cage. Şi mai e fratele geamăn, „Donald”, un alter-
ego cu mici adaptări, pe care parcă Charlie însuşi le-a făcut asupra 
sieşi. E o adaptare a adaptării adaptării. O oglindă a oglinzii oglinzii, 
despre care vorbeam la început. Un univers în care „cine?” e o 
întrebare inutilă. 
Ca şi „Confessions...”, „Adaptation” migrează înspre film de acţiune. 
Transcedem din lumea cuminte şi sumbră a scenaristului grăsun 
care cheleşte şi are probleme cu femeile, în universul unei urmăriri 
care se soldează cu victime. Trecem din lumea lui K, în lumea 
personajului K, în lumea adaptării pe care o scrie după cartea 
Susanei Orleans, în lumea reală a scriitoarei, înapoi în imaginaţia 
îmbolnăvită a personajului K şi înapoi în disperările lui K cel real, 
care nu mai ştie el însuşi unde să se oprească. 
Toţi aceşti creatori şi artişti, care suferă de auto-critică cronică, sunt 
alter-ego-uri ale lui Kaufman, cel care a dat doar două interviuri 
video, cel care nu-şi priveşte interlocutorii în ochi, cel care îşi scrie 
obsesiile în tăcere dând peste cap Hollywood-ul şi câştigându-şi, fără 
să vrea, adepţi, în toate colţurile lumii. 
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nu mai vreau să sufăr

“Eternal Sunshine of the Spotless Mind” este probabil cel mai 
cunoscut film scris de Charlie Kaufman. Poate pentru că e despre 
dragoste şi dragostea e un subiect destul de “comercial”, dată fiind 
zona de interes a lui Kaufman. Dragostea pur şi simplu, abordată 
cu timiditate şi dulceaţă de un hiper-sensibil Kaufman, care pare să 
se fi abţinut de la filosofie şi să se fi scufundat în sentiment. Imagini 
absurde, fantezii şi obsesii, evadări din prezent, suprapuneri cu 
trecutul. Toate trucurile ies din mâneca magicianului cu un alt fel de 
ritm. Instinctual, cald. Ritmul bătăilor de inimă, susţinute de muzica 
lui Jon Brion – care pare să cânte “pe limba” lui Kaufman. Singura  
ghicitoare pe care K. o aruncă în joc (e evident că nu se poate abţine) 
este una simplă, de care ne lovim în fiecare clipă: e mai dureros să 
ţii minte? sau e mai dureros să uiţi? Joel şi Clementine fug unul de 
altul, cât mai departe. Aleg să se uite pentru că dragostea lor – atât 
de simplă şi de intensă la începuturi – se stinge în certuri banale şi 
în conflicte superficiale. Şi totuşi e un sentiment atât de adânc încât 
le-a intrat în instincte, în reflexe, în subconştient. Îşi aparţin unul 
altuia la nivel ontologic, oricât ar încerca să anuleze tot ce au trăit 
împreună. Urmează cea mai frumoasă şi cea mai amară concluzie 
pe care o poate avea un film despre dragoste. Dragostea există. 
Sufletele-pereche există. Dar nu au loc să-şi desfăşoare dragostea, în 
contextul unui cotidian sufocat de angoase şi de complexe – mărci 
ale unui ego supradimensionat, care pare să fie boala omenirii.
 
Synecdoche CK

O discuţie intensă despre „Synecdoche New York” ar fi covârşitoare 
în acest moment, după un probabil prea lung text care se încurcă 
în idei şi cuvinte aşa cum se încucă spectatorii în lumile lui CK. 
„Synecdoche NY” e arta poetică a acestui scenarist. E 100% el. 100% 
obsesia lui. 100% părerile lui despre viaţă-moarte-artă-dragoste. 
Singurătate. E prea puţin probabil ca scenaristul Kaufman să-şi fi 
dorit să demonstreze că poate regiza. Mai degrabă e o consecinţă 
logică a celor afirmate mai sus. Nimeni altul nu ar fi putut orchestra 
toate complicaţiile din „Synecdoche” într-un cântec îngrozitor de 
trist şi cât se poate de veridic. Nu pentru că cele spuse ar fi complicate. 
Reducându-l la cuvinte puţine, „Synecdoche” este climaxul unei 
angoase care s-a infiltrat treptat în toate filmele la care C.K. 
semnează scenariul. O frică ascunsă care tensionează şi oboseşte. Un 
adevăr pe care s-a abţinut de prea multe ori să-l rostească pentru că, 

probabil, nu-şi dorea să-l creadă. E o concluzie amară care blochează 
toate căile de întoarcere: oricât ne-am “declina” propria persoană, 
în încercarea de a “apuca” mai bine viaţa, la un moment dat, nimic 
nu pare să aibă vreun sens. Dragostea, relaţiile cu ceilalţi, atracţia 
sexuală, copiii, bolile, arta, munca. Nici măcar singurătatea, de care 
Caden Cotard se teme până la paranoia. Toate astea sunt golite de 
un sens măreţ. Sunt “lucruri” care se întâmplă şi care nu ne umplu 
nici pe noi de sens. Versiunea mai scurtă a concluziei nerostite a lui 
Kaufman este: toată viaţa trăim după nişte reguli care ne-au fost 
prescrise. Suferim, iubim, ne bucurăm după aceleaşi reguli. Oricât 
de “în afara lor” ar încerca să fie cineva, sfârşeşte singur în acelaşi 
spaţiu. Gol. Dezolant. Moare după aceleaşi “reguli”, ca şi cum cineva 
i-ar spune la ureche: „acum trebuie să mori!” aşa cum i se şopteşte 
lui Codard în cască.
Mulţi au dispreţuit acest film. E, chipurile, prea încâlcit şi poate 
prea tânguitor pentru unele gusturi. Culmea e că oricât s-ar plânge 
Codard, Kaufman nu o face. E mai degrabă cinic, distant, resemnat, 
“călit”. Îşi lasă eroul să pară genial, să facă lucruri măreţe, să fie 
măcinat de obsesii şi să dispară, ca şi cum el-creatorul ar fi singurul 
care ştie că lucrurile se vor întâmpla în această ordine. 
„Synecdoche” e un punct de cotitură destul de riscant pentru cariera 
lui Kaufman. Un fel de „filmul filmelor” după care orice s-ar întâmpla 
n-o să mai fie niciodată atât de stufos, dar atât de adevărat. Kaufman 
a spus ce avea de spus despre realitate. Îi mai rămân emoţiile, jocurile 
şi imaginaţia cu care se mai poate juca de acum încolo.

am obosit

Toată această incursiune nesfârşită în lumea lui Kaufman a început 
cu greu, a continuat foarte greu şi a luat sfârşit doar pentru că 
trebuia. Altfel, să scrii despre Kaufman încercând să nu hiper-
interpretezi e greu. La fel de greu cum era pentru scenaristul din 
„Adaptation” să ecranizeze o carte despre orhidee. E înnebunitor, 
obositor şi halucinant. Charlie Kaufman nu are plot pointuri. Nu are 
capitole. Transmite doar sentimente greu de definit în cuvinte.
E o poveste fără sfârşit. Sare dintr-un univers în altul şi, când nu 
există suficiente, mai inventează altele şi umple până la refuz lumea 
(în cazul de faţă, ecranul) cu lumea minţii lui. Gândurile lui sunt 
obiectivate şi rezultatul e o lume mobilată la propriu de imaginaţia 
lui K cu lucruri fizice care funcţionează după regulile interne ale 
lui Kaufman. Intrăm în capul lui aşa cum am intrat în capul lui 
Malkovich. Uităm să judecăm. Şi nici nu trebuie. Ar fi oricum doar 
una dintre judecăţile posibile.
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Fără ipocrizie, încep prin a mă întreba dacă 
e bine sau nu că mi-a plăcut un film atât de 
cuminte precum „Ensemble c’est tout”. Din 
punct de vedere regizoral, Claude Berri 
nu aduce nimic nou, nimic nemaiîntâlnit 
în cinema. De asemenea, filmul nu loveşte 
în sistemul social sau politic, nu arată cu 
degetul şi nu împroşcă pe nimeni cu noroi. 
Cadru după cadru, pelicula vorbeşte despre 
dezamăgirea de sine şi despre motivaţia de-a 
o depăşi. Sub masca unor secvenţe „curate” 
mocneşte atât de multă tensiune încât 
ajungi să-ţi doreşti, ca spectator rezistent 
la violenţă, ca regizorul să întoarcă şi mai 
mult cuţitul în rană, să lase personajele să se 
descarce până la capăt.  
În centrul filmului (adaptare a romanului 
omonim scris de Anna Gavalda) se află 
poveştile a patru personaje care se complac 
în starea de inutilitate până la momentul 
în care ajung să interacţioneze reciproc. 
Paulette (Françoise Bertin) este o bătrână 
care în urma unui accident ajunge la 
spital. Aici observă că nimeni în afară de 
nepotul ei nu vine să o viziteze, constatare 
ce o determină să fie din ce în ce mai acră 
tocmai faţă de acesta. Nepotul, Franck 
(Guillaume Canet) are, la rândul său, 
problemele lui. Lucrează într-un restaurant 
cu program infernal, iar în timpul liber se 
refugiază în casă. Barbatul cu care împarte 
locuinţa, Philibert (Laurent Stocker), este 
descendentul unei familii de viţă nobilă, 
dar lucrează ca vânzător de cărţi poştale şi 
este pe puncul de a pierde casa. Al patrulea 
personaj, Camille (Audrey Tautou), este 
vecina celor doi. Deşi este tânără, inteligentă 
şi frumoasă, din ambiţia de a nu depinde 
de mama sa Camille lucrează ca femeie de 
serviciu într-o clădire de birouri. După ce 
se întâlnesc, fiecare personaj ajunge să se 
transforme în motivaţia celuilalt personaj 
de a depăşi momentul de criză interioară. 
Astfel, în final fiecare reuşeşte să-şi rezolve 
problemele într-un fel sau altul şi nimeni nu 
rămâne „lăsat la o parte”.
Un lucru interesant de urmărit pe tot 
parcursul filmului este exploatarea clişeelor. 
Aproape fiecare secvenţă porneşte de la 
un clişeu şi cel mai probabil se termină tot 

clişeic. Dacă în prima parte a filmului lucrul 
acesta devine din ce în ce mai iritant, cum 
este şi normal de altfel, în partea a doua 
spectatorul depăşeşte acest prag critic şi 
începe să fie mult mai receptiv la schimbările 
suferite de personaje în interiorul 
fiecărei secvenţe. Important e că evoluţia 
conflictului nu stagnează niciun moment. 
Un exemplu este episodul externării lui 
Paulette. Acesta demarează clasic: după ce 
o cunoaşte personal, Camille îl convinge pe 
Franck să o aducă la el  pentru a putea avea 
grijă de ea împreună. Concluzia: Paulette 
decide că nicăieri nu îi este mai bine ca 
acasă. La o privire mai atentă observăm că 
atât personajele, cât şi conflictul evoluează. 
Prin introducerea a două momente atent 
alese (discuţia din baie asupra necesităţii 
unui scaun în cabina de duş şi partea în 
care Paulette se lasă desenată seminud) se 
declanşează „o reacţie în lanţ” - Camille şi 
Paulette se înţeleg din ce în ce mai bine, asta 
îl determină pe Franck să fie mai liniştit, 
să se apropie mai mult de bunică şi să ţină 
din ce în ce mai mult la Camille, atmosfera 
în casă devine tot mai caldă, iar cele patru 
personaje încep să privească viaţa cu alţi 

ochi. Berri alege să înveţe să se mişte printre 
clişee decât să lupte împotriva lor, ceea ce de 
multe ori se dovedeşte a fi chiar mai dificil.
Trebuie să menţionez că, spre deosebire 
de „Coco avant Chanel” (2009, regia Anne 
Fontaine), în acest film Audrey Tautou nu 
mai aminteşte cu nimic de Amelie. Aici 
dezvoltă rolul unei femei care, deşi nu vrea 
să se amăgească asupra unui viitor luminos, 
ascunde în interior o voinţă şi o putere de 
luptă (în primul rând cu ea însăşi) de care nu 
este conştientă şi pe care o scoate la iveală 
în momentul finalului. Relaţia ei cu Franck 
nu este exploatată suficient şi asta pentru că 
Franck este personajul cel mai slab conturat. 
În schimb, Philibert este foarte atent adus 
la viaţă de Laurent Stocker. Acest personaj, 
care abia dacă poate fi aşezat printre 
celelalte datorită ciudăţeniei sale, este cel 
care deţine cea mai surprinzătoare evoluţie.
Realizând „Ensemble c’est tout”, Claude 
Berri arată că se poate efectua „o operaţie” 
doar apelând la mici incizii, exact în punctele 
necesare, fără a aduce pe ecran violenţa, 
sângele şi celelalte artificii care, din păcate, 
sunt ingredientele care atrag din ce în ce mai 
des publicul spectator în sălile de cinema.
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„Du levande” este o tragi-comedie, un râs al 
plânsului, despre oameni şi existenţă, despre 
lucrurile mici din viaţă, care ne bucură sau 
ne provoacă suferinţă. E un film care ni se 
adresează şi ni se dedică nouă, celor care 
trăim. 
Titlul porneşte de la un citat al lui Goethe, 
din „Elegiile Romane”: „Fiţi fericiţi aşadar, 
voi, cei vii, în reconfortantul vostru pat 
călduţ, înainte ca valul îngheţat al lui Lethe 
să vă lingă picioarele evadate”. 
E un film care spune poveştile unor oameni 
trişti. Prin monologuri la cameră ei îşi 
confesează visele (coşmaruri sau nu) şi 
vieţile. Sunt personaje hidoase, groteşti 
(aproape felliniene ), neînţelese (un cuplu de 
rockeri obezi, un cântăreţ la tubă, un tâmplar 
năpădit de coşmaruri, un psihiatru sătul 
să-şi mai ajute pacienţii, un businessman 
ciumpăvit de un frizer arab, care pur şi 
simplu era într-o dispoziţie proastă ), într-o 
lume absurdă, dar liniştită. În situaţii limită, 
ele îşi privesc cu calm şi impasibilitate viaţa, 
ca şi cum nu le-ar aparţine.
Printre toţi aceştia, un personaj-cheie pare 

să ştie mai mult: barmanul e un judecător 
inactiv, fără monolog (aşadar fără poveste 
), care proclamă venirea celei de-a doua zile 
(„Mâine e o nouă zi”), nu în sens optimist, 
însă, aşa cum o spunea Scarlett în final la 
„Pe aripile vântului”, ci în ideea în care 
existenţa e o povară, pe care suntem obligaţi 
să o ducem pe umeri în fiecare zi. Lumea pe 
care o creează Andersson e departe de a fi 
cea reală. Viziunea lui e una onirică, care 
duce la extrem absurdul vieţii. Filmul e 
construit ca o metaforă a realităţii şi dispune 
de o profundă încărcătură simbolistică. 
Spre exemplu, inscripţia „Lethe” de pe 
tramvaiul cu numarul 14 are în spate 
o poveste din mitologia greacă, Lethe 
reprezentând numele unuia dintre râurile 
de pe tărâmul lui Hades, din apa căruia cei 
care beau experimentau completa uitare. 
Reconstrucţia realităţii nu se rezumă doar 
la simboluri scrise, regizorul apelând şi la 
elemente pur vizuale. Imaginea lui Don 
Quijote din primul cadru este reprezentarea 
perfectă a „omului”, aşa cum e el văzut de 
cineastul suedez: fiinţa umană în luptă cu 

existenţa este asemenea nobilului în luptă 
cu morile de vânt. 
„Du levande” e un film compus din cadre-
secvenţă lungi, cu doar două mişcări de 
aparat într-o oră şi jumătate de fascinaţie. Ele 
funcţionează ireproşabil, Andersson alegând 
să filmeze în studio, cu actori neprofesionişti. 
Decorurile, construite şi desenate (în 
culori pale), devin, prin similaritatea lor, 
deprimante, creând impresia de cutii închise, 
neindividualizate, copii-xerox ale aceleiaşi 
case. Astfel, scenografia, prin decorurile 
interioare şi exterioare, accentuează starea 
de goliciune, de singurătate, de pustiu, 
de linişte şi de încetineală. Toate aceste 
elemente de factură vizuală si simbolistică 
conduc la sănătoasa funcţionare a filmului 
ca spectacol. Atenţia la detalii, la conexiuni 
şi metafore, transformă „Du levande” într-
un basm-parabolă, cu amprenta nordică a 
unui regizor îndrăzneţ.
Manifestând o deosebită grijă pentru simetrii, 
Andersson integrează într-o perfectă 
conexiune şi armonie cadrele de început şi 
de final: coşmarul bombardierelor devine 
realitate în ultima secvenţă. De la aceste 
două secvenţe pornesc însă şi întrebările: e 
doar un film despre oameni? e doar un film 
despre existenţă? Privind cu atenţie, în tine 
ca spectator se naşte un sentiment că nu e 
doar atât. Regizorul suedez cercetează teme 
ca uitarea (Lethe ), existenţa, suferinţa, 
singurătatea şi ispăşirea unui păcat care e 
dincolo de orice greşeală individuală  („Asta 
e ceea ce primiţi pentru păcatele voastre, 
nefericiţilor”, ”propăvăduieşte” barmanul 
la începerea furtunii). Ploaia de afară, cu 
tunete şi fulgere, pare un potop menit să 
purifice, un fenomen care atrage atenţia 
tuturor: din birouri, din case, din sălile 
de repetiţii, din staţiile de autobuz, toţi 
privesc fascinaţi. Să purifice, însă, ce? Oare o 
greşeală colectivă a unei naţiuni?  Zvasticile 
din coşmarul tâmplarului te fac să te 
întrebi: Suedia şi Germania nazistă…unde e 
legătura?  Suedia n-a fost decât o ţară neutră 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Sau poate că nu doar atât. Puţini ştiu care a 
fost preţul libertăţii acestui popor - un pact 
egoist: Suedia a continuat să fie principalul 
furnizor de fier al industriei de armament al 
Germaniei naziste. Ce s-ar fi întâmplat dacă 
ar fi încetat să mai exporte? Razboiul s-ar fi 
încheiat în 6 luni de la începerea lui, spun 
unii. Iată aici o mare vină, un păcat suficient 
de mare spre a fi ispăşit, chiar şi la 62 de ani 
de la terminarea războiului şi chiar şi în mod 
fantastic, în imaginaţia lui Roy Andersson.
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Din convingerea că cinematografia e mai fascinantă prin ceea ce 
ascunde decât prin ce arată, evită să-şi înceapă filmele cu tipul de 
expoziţiune în care nu se întâmplă nimic până când aflăm cine-
ce-cum, aşa cum refuză să-şi gândească protagoniştii ca puzzle-uri 
din care nu lipseşte nicio piesă – adică să-i facă bidimensionali, să-i 
schematizeze. Mai mult, cineaştii belgieni îşi încurajează actorii 
să nu „joace”, fiindcă dezaprobă tendinţa de a reduce o varietate 
infinită de chipuri la câteva expresii uşor de descifrat.
Primul succes critic al fraţilor Dardenne a fost „La promesse” 
(„Promisiunea”) (1996), în care li se conturează deja stilul minimalist; 
în cuvintele lui Luc Dardenne, „camera încearcă să urmărească, 
nu aşteaptă, nu ştie nimic”. Roger (Olivier Gourmet), un patron 
interlop, ascunde moartea accidentală a unui imigrant care lucra 
pentru el, şi îi impune fiului său Igor (Jérémie Renier) să păstreze 
secretul. Fraţii Dardenne au grijă ca traseul moral al copilului care 
îşi vede tatăl într-o lumină nouă să fie cât mai insesizabil, iar detaliile 
din mediul comunităţii de imigranţi ilegali să fie cât mai autentice. 
Văduva imigrantului iese din tipologia femeii blajine rămase fără 
sprijin; Igor nu e, ca-n poveştile cu tâlc, copilul inocent care s-ar 
ţine de munca cinstită dacă nu l-ar corupe tatăl lui; Roger nu este un 
părinte model, dar nu minte când spune că vrea ca profitul obţinut 

din afacerile lui să-i asigure copilului un viitor mai bun. Structura 
dramatică e discretă, lipsesc răsturnările de situaţie; personajele din 
„La promesse” nu au nici deprinderea, nici timpul să îşi analizeze 
problemele la rece, iar schimbările lor de mentalitate nu pot fi 
altceva decât consecinţa unui şir lung de evenimente din care ar fi 
imposibil să iasă neschimbaţi.
„Rosetta” (1999) depinde şi mai mult de modul de filmare (camera 
în mişcare, cadrul restrâns în care vedem deseori numai chipul 
interpretei) în a-şi face înţeleasă protagonista. Rosetta (Émilie 
Dequenne) îşi concentrează energia pe găsirea unui loc de muncă, şi 
căutarea ei epuizantă substituie orice fel de viaţă internă. Paradoxal, 
mimica impasibilă a actriţei redă asprimea personajului mai bine 
decât orice expresivitate contrafăcută, iar dinamismul filmului 
reflectă neliniştea fetei şi evită melodramatizarea: simţim fervoarea 
Rosettei, în loc să o clasificăm şi să o judecăm expeditiv. Realizatorii 
filmului nu încearcă să facă din Rosetta un personaj simpatic sau să-i 
justifice acţiunile printr-o logică simplă. Sărăcia nu o înnobilează, 
ci o îndârjeşte; orice ar putea-o distrage din încercarea de a-şi 
câştiga un trai decent (modelul mamei ei, ajutorul social, prietenia 
cu Riquet) o incomodează. Are un singur moment de linişte - redat 
într-o secvenţă foarte puternică - în noaptea petrecută la Riquet, 
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dar, când rămâne din nou şomeră, fură slujba. Nu ezită, pentru că 
nu găseşte o alternativă. Apoi pare să treacă printr-o transformare, 
însă primele ei semne de umanitate sunt prezentate fără emfază 
şi, tocmai de aceea, sunt credibile. Rosetta e mai degrabă o eroină 
tragică decât o victimă a capitalismului: are un elan autodistructiv 
care nici nu se explică, nici nu se vindecă uşor; vrea să realizeze, cu 
orice mijloace, o idee nedefinită de dreptate şi numai o renaştere 
spirituală accidentală o poate salva.
„Le fils” („Fiul”) (2002) urmăreşte legătura care se formează între un 
tâmplar, Olivier (Olivier Gourmet), şi Francis (Morgan Marinne), un 
adolescent care i-a ucis fiul în urmă cu cinci ani. E interesant cum 
filmul creează tensiune prin ceea ce ascunde. Iniţial, observăm că 
Olivier îl urmăreşte (prin geamuri sau de după uşi) pe unul dintre 
băieţii nou-sosiţi, fără să-l vedem pe Francis sau să aflăm de ce îi 
stârneşte interesul. Mai târziu, Olivier îl loveşte de două ori pe 
băiat, ca din întâmplare - de fiecare dată impactul propriu-zis e în 
afara cadrului. De asemenea, intenţiile tâmplarului faţă de băiat 
sunt neclare; nu ştim, până în ultimul moment, dacă îl va ucide sau 
îl va „înfia”. Relaţia tată-fiu dintre ei se formează pe o bază fragilă. 
Olivier amână momentul răzbunării –cu convingerea că îngăduinţa 
lui e o dovadă de superioritate morală-, dar nu renunţă complet la 
acest plan. Francis îi strigă că şi-a ispăşit pedeapsa în cei cinci ani de 

detenţie, însă este evident că îi e greu să rememoreze evenimentul. 
Fraţii Dardenne evită din nou clişeele: Olivier şi Francis nu se 
apropie pentru că înţeleg că a greşi e omeneşte sau că a ierta e divin. 
Sunt doi oameni singuri, rupţi de lume din cauza aceleiaşi drame, şi 
găsesc sprijin unul în celălalt.
„L’enfant” („Copilul”) (2005) are cei mai agreabili protagonişti din 
filmele lui Jean-Pierre şi Luc Dardenne. Bruno (Jérémie Renier) şi 
Sonia (Déborah François) sunt un cuplu de tineri de vreo douăzeci 
de ani, fericiţi împreună, care n-au nici o grijă. Însă inconştienţa lui 
Bruno iese la iveală treptat din indiferenţa cu care îşi întâmpină fiul 
nou-născut şi din uşurinţa cu care îl vinde - ca pe unul dintre MP3 
player-ele furate pe care le comercializează. Pur şi simplu nu poate 
înţelege supărarea Soniei, iar aceasta îl evită, neavând pornirea 
pedagogică să i-o explice. Încă o dată, cineaştii belgieni îşi privesc 
protagonistul ca pe un egal. Faptul că îşi vinde copilul - fără ca 
trădarea lui să fie măcar justificată de disperare, ca în cazul Rosettei 
- nu îl face demn de dispreţ şi irecuperabil. Realizatorii sunt atenţi 
să-i lase câteva gesturi paterne (Bruno cumpără un cărucior sau 
îşi aşterne haina pe podeaua sălii în care i-au indicat cumpărătorii 
să lase copilul, ca să nu-l aşeze direct pe podea). Luc Dardenne 
notează în jurnalul său, în perioada în care scria scenariul: „Liftul 
din clădirea în care îşi duce copilul la vândut trebuie să fie stricat, 
pentru ca Bruno să fie nevoit să urce scările cu bebeluşul în braţe.” 
Împăcarea cu Sonia nu pare construită, ci inevitabilă: mai degrabă 
decât o iertare, e o mântuire.
„Le silence de Lorna” („Tăcerea Lornei”) (2008), cel mai recent film al 
cineaştilor, pare mai puţin copleşitor decât celelalte. Camera se mişcă 
mai rar, cadrele sunt largi, montajul e mai lent. Lipsesc şi scenele fără 
rol dramatic, incluse în filmele precedente doar ca să întregească 
pitorescul personajelor – deşi protagoniştii de aici sunt la fel de 

pitoreşti. Într-adevăr, se simte mai puţin că „Le silence de Lorna” e 
o poveste spusă din interior, limitată la conştiinţa protagonistei; dar 
obiectivizarea stilului e impusă de subiect. Spre deosebire de goana 
oarbă a Rosettei după o slujbă, încercarea Lornei (Arta Dobroshi) 
de a-şi asigura viitorul presupune calcul, premeditare. Igor, Rosetta, 
Olivier şi Bruno se lăsau ghidaţi de instinct, dar Lorna e capabilă 
să-şi analizeze raţional situaţia, iar filmul trebuie să arate clar o serie 

de factori care îi influenţează deciziile sau îi îngrădesc libertatea. 
Trebuie să scape de Claudy (Jérémie Renier), un narcoman cu 
care s-a căsătorit -contra cost- pentru cetăţenie belgiană, ca să se 
mărite cu un rus care vrea acelaşi lucru; cu banii pe care i-ar obţine 
plănuieşte să-şi deschidă o afacere împreună cu prietenul ei. Cea mai 
simplă soluţie la problemă este cea mai imorală (să-i administreze 
soţului o supradoză), şi protagonista face sacrificii să o evite. Lorna 
este cel mai complex personaj al fraţilor Dardenne. E conştientă 
de poziţia în care se află şi are un oarecare control asupra situaţiei 
ei, dar, până la urmă, e doar un pion într-o afacere; nu reuşeşte să 
evite moartea lui Claudy (oamenii care i-au aranjat căsătoria cu 
rusul îl omoară fără s-o anunţe), iar stângăciile ei sufletiste o costă. 
Pierderea lui Claudy e primul semn că Lorna a intrat în jocul unor 
oameni care n-ar ezita să comită o crimă, atunci când e rentabil să o 
facă. Totuşi, aici şochează mai mult vulnerabilitatea victimelor decât 
monstruozitatea asasinilor. Lorna şi soţul ei sunt mărunţi şi izolaţi, 
dispariţia lor ar trece neobservată. Nu e arătată secvenţa uciderii lui 
Claudy (de altfel, realizatorii folosesc elipsa pentru toate situaţiile a 
căror violenţă le-ar dezechilibra filmele), dar alăturarea celor două 
scene prin care se sugerează crima e, probabil, cea mai puternică 
expresie a subiectivităţii fraţilor Dardenne din toată filmografia 

lor. Claudy pare că va reuşi să îşi vindece dependenţa, o conduce 
pe Lorna la serviciu, o anunţă că se va plimba cu bicicleta şi că o 
va vizita după-amiază; cei doi se despart zâmbind. În următoarea 
scenă, Lorna, inexpresivă, împătureşte hainele lui Claudy; devine 
evident că acesta a fost ucis. Nimeni nu pare tulburat, a fost un banal 
toxicoman, mai devreme sau mai târziu ar fi murit oricum. Psihoza 
Lornei e mai mult decât o urmare a unui complex de vinovăţie, mai 
mult chiar decât o durere solidară - e o reacţie de apărare împotriva 
unei lumi în care toate relaţiile dintre oameni sunt reduse la 
tranzacţii.   
Fraţii Dardenne îşi cunosc mai bine protagoniştii decât majoritatea 
cineaştilor şi îi expun mai puţin. Minimalismul belgienilor înseamnă 
reducerea distanţei de la care privesc o poveste, nu a substanţei ei. 
Nu eşti obligat să judeci personajele sau să înveţi ceva din necazurile 
lor. Nu ţi se lasă nici senzaţia că ai aflat totul despre ei. Pur şi simplu 
ţi se dă ocazia să îi întâlneşti.
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Dacă până la „Inglourious Basterds” filmele 
despre cel de-Al Doilea Război Mondial 
cântau în unison: „Springtime for Hitler 
and Germany/ Winter for Poland and 
France”,  Quentin Tarantino  se foloseşte de 
iconografia războiului pentru a glorifica, 
nu cauza evreiască, ci cea de-a şaptea artă. 
Formatul 35mm devine astfel un fel de 
„fairy powder”, capabil de a crea universuri 
paralele, de a readuce oameni la viaţa – 
sau de-ai omorî prematur -   şi de a schimba 
cursul istoriei. 
Mulţi – în special critica de specialitate 
– l-au considerat pe Tarantino, încă de 
la începutul carierei, „tânăra speranţă a 
cinematografiei americane”. Problema este 
că regizorul în vârstă de 46 de ani nu a reuşit 
să se lepede în totalitate de blestemul de 
„shining rising star”. Tarantino a apreciat 
„Kill Bill” ca fiind „Apocalypse Now” al 
său, omagiind multitudinea de stiluri ce 
l-au format ca regizor. Acest etern „copil 
teribil”    al cinematografiei de peste Ocean 
îşi reafirmă însă maturitatea artistică cu 
„Inglourious Basterds”.
În septembrie 2005, la Festivalul de Film de 
la Venezia, Tarantino a revăzut, alături de 
regizorul Enzo Castellari, unul dintre cele 
două filme care au stat la baza dezvoltării 
scenariului pentru „Basterds”: „Quel 
maledetto treno blindato” („Inglorious 
Bastards” în engleză) - celălalt fiind „The 
Dirty Dozen” al lui  Robert Aldrich. Într-
un interviu ulterior, Castellari afirma că ar 
fi citit first draft-ul pentru „Basterds” şi că 
filmul începe cu o confruntare între două 
grupuri: soldaţi americani (United States 

Marine Corps) de origine Sioux şi ofiţeri SS. 
Regizorul italian dezvăluia de asemenea că la 
finalul primei secvenţe scalpurile naziştilor 
erau tăiate de către membrii USMC.
Decizia de a schimba acest incipit s-a 
dovedit una fericită, Tarantino oferindu-ne 
în prima parte a filmului un tour de force 
cinematografic. În 1941, Franţa se află sub 
ocupaţie nazistă, iar Standartenfuhrer-ul SS 
Hans Landa (Christoph Waltz) – supranumit 
„The Jew Hunter”- realizează ceea ce pare a fi 
o vizită de rutină în casa unui lăptar francez. 
Organizat şi metodic, Landa îl „distruge 
psihologic” pe fermierul Pierrier LaPadite, 
făcându-l să-i dezvăluie locul în care ţine 
ascunsă o întreagă familie de evrei.  Există o 
puternică notă de „clasicism cinematografic” 
în această primă secvenţă, accentuată de un 
crescendo de tip hitchcockian a tensiunii 
filmice. Ironia şi umorul, oarecum morbide, 
specifice lui Tarantino se echilibrează 
perfect în ansamblul secvenţei: Landa face 
o analogie între şobolani – termen general 
acceptat pentru descrierea evreilor în 
timpul celui de-al Treilea Reich – şi veveriţe. 
Apoi, pentru a-şi accentua rolul de „simplu 
detectiv”, colonelul SS fumează din acelaşi 
model de pipă folosit şi de Sherlock Holmes.
Christoph Waltz – câştigător al premiului de 

la Cannes pentru „cea mai bună interpretare 
masculină”– este un colonel SS inteligent, 
obsesiv, manierat, preţios, pe cât de poliglot 
pe-atât de sadic, all in all Hans Landa este 
atât de down-right creepy încât l-ar face 
şi pe  Amon Goth  al lui Ralph Fiennes să 
pălească.
Apoi, intră în scenă „the basterds,”conduşi 
de către locotenentul Aldo Raine (Brad Pitt), 
care – atât cât reuşesc să rămână în viaţa – 
se ocupă de partea de „graffic violence” şi 
„comic-relief” a show-ului.
Premiera unui film de propagandă nazistă 
devine pentru Tarantino pretextul cel mai 
plauzibil de-a-i reuni la un loc pe Hitler&co, 
de a-i împuşca şi de a-i arunca în aer. De 
altfel, naziştii sunt un fel de  piñata  pentru 
„Basterds”, ei fiind – printre altele – umiliţi, 
mutilaţi, fucilaţi şi bătuţi cu o bâtă de 
baseball.
„Inglourious Basterds” este, din multe 
puncte de vedere, opera cea mai personală 
şi mai sinceră a regizorului, el asumându-
şi atât „naivitatea”, cât şi „teribilismul”, 
împletindu-le cu stereotipuri, pasiuni şi 
obsesii cinematografice mai vechi, pentru 
a crea ceea ce în mod ironic numeşte – 
prin replica de final a lui  Brad Pitt  – „my 
masterpiece”.
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Acest policier rămâne doar în mod aparent 
un gen nespecific regizorului deoarece este 
unul noir, un gen cu care Herzog are legături 
certe. Stilul acestuia este foarte prezent 
prin atmosfera şi spiritualitatea specifică 
Sudului extrem, regizorul reuşind să redea 
fidel lumea în care Terence McDonagh 
(Nicolas Cage în cel mai bun rol al său de la 
„Leaving Las Vegas” („Părăsind Las Vegas-
ul”, 1995, regia: Mike Figgis) încoace), un 
poliţist drogat mai tot timpul, investighează 
asasinarea a cinci imigranţi senegalezi 
în inefabilul oraşului New Orleans post-
Katrina. Încă din prima secvenţă avem parte 
de un umor macabru, care ne va însoţi pe tot 
parcursul filmului, o secvenţă realizată ca la 
carte ce îmbină dramatismul cu cinismul şi 
cu ironia, în care ne este prezentată salvarea 
de la înec în timpul uraganului Katrina a lui 

Evaristo Chavez.
Scenariul lui William Finkelstein („NYPD 
Blue”, „Law and Order”, „Murder One”) 
se bazează pe o premisă cât se poate de 
simplă: dacă un poliţist anti-drog din New 
Orleans investighează masacrarea familiei 
unui dealer? Dar dacă el însuşi e toxicoman? 
Astfel, povestea de tip policier evoluează 
gradual, firul central al poveştii mergând 
în strânsă legătură cu viaţa personală a 
personajului principal. Cu toate că multe 
elemente din viaţa poliţistului au devenit 
clişee pentru filmele de acţiune (un 
exemplu: tatăl, fost poliţist, care acum îşi 
îneacă amarul în băutură sau poliţistul bun 
care devine corupt sau iubita prostituată), 
aici nu e vorba doar despre poliţişti 
corupţi, împuşcături şi trafic de droguri, ci 
despre modul în care evoluează personajul 

principal în corelaţie cu aceste elemente; 
căci Finkelstein, Herzog şi Cage construiesc 
unul dintre cei mai interesanţi anti-eroi din 
ultimii ani. Terence McDonagh nu e doar 
dependent de cocaină, ci şi corupt, şpăgar, 
violent, imoral (dar nu şi amoral!), lipsit de 
scrupule şi extrem de vulnerabil. Intenţia lui 
Herzog nu este de a ne oferi o „rezolvare” 
credibilă, ci o glumă amar-trăsnită care să 
ne pună pe gânduri - inclusiv prin reapariţia 
forţată a lui Chavez din finalul filmului, 
spre a închide cercul. La fel ca în multe alte 
filme ale lui, Herzog îşi clădeşte povestea 
din mizanscene complexe, cu mişcări 
surprinzătoare ale personajelor, precum 
şi ale camerei - de la prelingeri insinuante 
ale braţului macaralei (vezi efectul extrem 
de puternic din deschiderea secvenţei 
accidentului cu aligatorul), până la discrete 
bâţâieli din mână, efectuate în încadraturi 
strânse, folosite în conflictele familiale sau 
în confruntările intense dintre antagonişti. 
Nu lipsesc panoramele de atmosferă, cam 
expozitive ce-i drept, cu imaginea oraşului 
sub norii de furtună, ce are un mare impact 
vizual, deşi supralicitarea prin coloana 
sonoră devine un adevărat clişeu la puterea 
a doua, o altă modalitatea prin care regizorul 
ironizează filme de acelaşi gen. Momentele 
„high” ale personajului principal beneficiază 
de o atenţie sporită din partea lui Herzog. 
Pentru că ne aflăm în sudul Americii, 
acestea sunt prezentate prin intermediul 
animalelor exotice: capul celui de-al doilea 
crocodil, privind de pe marginea şoselei, 
obsesivele iguane de pe masa de cafea a 
lui McDonagh, peştii din final, cadre foarte 
convingătoare cel puţin la nivel vizual. Se 
infiltrează printre ele numeroasele secvenţe 
ironice, antologice rămânând cele două cu 
senila domnişoară Antoinette Fahringer, 
cea dintâi cu tinerii din parcare şi mai ales 
numărul de breakdance pe care-l execută 
sufletul după moarte („Shoot him again… his 
soul is still dancing!”). Distribuţia filmului 
este destul de potrivită. Cage are parte de 
marea lui revenire, Eva Mendes nu e doar un 
sex-symbol, ci transmite şi marea mobilitate 
interioară a unui personaj care-ar fi putut 
cădea uşor în platitudine, iar Xzibit… e 
Xzibit.
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Înainte de a plonja în filmografia lui Eustache ar fi de preferat să-l 
cunoaştem puţin ca personalitate, aşa că am să încep prin a aminti 
un incident pe care-l găsesc foarte grăitor pentru temperamentul 
său; la o vizionare de presă a celui de-al doilea lungmetraj realizat 
de el – „Mes petites amoureuses” („Micile mele iubiri”, 1974), a dat 
afară din încăpere un jurnalist a cărui cronică la controversatul „La 
maman et la putain” nu-i fusese pe plac; cu o asemenea atitudine 
violentă, brutal defensivă (pe de altă parte, cu sine însuşi era ex-
trem de exigent şi riguros), nu a avut tocmai de câştigat. Incidentul 
avea loc într-o perioadă în care regizorul abia începuse să intre în 
atenţia publicului larg. Se pare că principiul „bad publicity is still 
publicity” nu se aplică întotdeanua pentru că Eustache nu numai că 
nu a câştigat mai multă notorietate ba, dimpotrivă – „Mes petites 
amoureuses” a fost, mai curând, ignorat. Cineastul a fost marginali-
zat sau, mai bine spus – refuzând să fie mai diplomat sau să facă vreo 
concesie ţinând cont de necesităţile succesului de public – s-a au-
tomarginalizat; situaţia părea să-i convină.
Cinemaul său e cât se poate de personal şi de autoreflexiv, linia din-
tre ficţiune şi autobiografie fiind mereu estompată. Aşa că o scurtă 
trecere în revistă a vieţii lui se cere a fi făcută. S-a născut în 1938 într-
o comună din apropierea Bordeaux-ului – Pessac, unde şi-a petrecut 
întreaga copilărie împreună cu bunica lui. Adolescenţa şi-a petrecut-

o alături de mama sa şi de partenerul ei de viaţă într-un orăşel din 
sudul Franţei numit Narbonne. A renunţat la şcoală (nu şi-a dat 
niciodată bacalaureatul), dar a fost un autodidact riguros; a avut tot 
soiul de meserii: a lucrat în construcţii, ca electrician sau la căile fer-
ate – această din urmă slujbă aducându-l la Paris. După ce s-a mutat 
în capitală, spre sfârşitul anilor ’50, a început să frecventeze Cin-
emateca (vedea câte trei-patru filme pe zi) şi a ajuns să se învârtă în 
cercul celor de la „Cahiers du cinéma”; e perioada în care şi-a făcut 
educaţia cinefilă şi şi-a dezvoltat valorile critice. În curând va coche-
ta cu ideea de a regiza. A început prin a face asistenţă unor regizori 
precum Vecchiali sau Rivette şi a lucrat la montajul mai multor filme 
(mai târziu se va ocupa şi de montajul propriilor pelicule). A lucrat 
mult în televiziune – până la sfârşitul vieţii sale, în 1981 – iar primele 
filme le-a realizat cu ajutorul prietenilor de la „Cahiers du cinéma”. 

Debutul à la Nouvelle Vague 
Primele două mediumetraje ale lui Eustache – unul făcut în 1963, 
celălalt trei ani mai târziu – sunt reunite sub titlul de „Les mauvaises 
fréquentations” şi au ambele în centrul lor slăbiciunile tinereţii.
Cel dintâi, „Du coté de Robinson” („Calea lui Robinson”), urmăreşte 
doi tineri fără de căpătâi care-şi petrec zilele prin cafenelele Pari-
sului încercând să agaţe fete; cei doi intră în vorbă cu o tânără şi o 
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conving să iasă împreună seara; când aceasta nu le mai dă atenţie 
dansând cu alţi bărbaţi, îi fură portofelul pentru a se răzbuna. Su-
biectul aduce puţin cu cel al filmului lui Rohmer din acelaşi an, „La 
carrière de Suzanne” („Cariera Suzannei”), fiind vorba tot despre 
nişte mărunţi profitori şi raporturile lor cu „victimele”. Şi ca manieră 
de realizare cele două filme seamănă – suntem în plină epocă „nou-
velle vagueistă”, sunetul se ia în priză directă, dialogul e acoperit 
uneori de zgomotul de stradă, filmarea se face cu camera pe umăr 
şi, în cazul primului film semnat de Eustache – pe 16 mm. Pentru un 
prim film e o realizare cu adevărat izbutită.
Partea a doua a dipticului, „Le Père Noël a les yeux bleus” („Moş 
Crăciun are ochi albaştri”), o realizează abia în 1966, iar asta cu aju-
torul unor rămăşite „masculin-feminine” (= peliculă rămasă de la 
filmul lui Godard + actorul Jean-Pierre Léaud – rămas asemenea), 
reminiscenţe care fac din prietenul Jean-Luc producătorul filmului. 
Scopul tânărului Daniel (Léaud) e de a-şi cumpăra până la Anul 
Nou un palton călduros foarte la modă; pentru a face rost de bani, 
se angajează pe post de Moş Crăciun lăsându-se fotografiat în faţa 
unui magazin cu oricine vrea o amintire de sărbători –  prilej de a 
observa că are mai multă trecere la fete în acest costum. Narat la 
persoana întâi cu voce din off şi turnat în oraşul adolescenţei sale – 
Narbonne, filmul marchează atât primul demers semi-autobiografic 
marca Eustache, cât şi primul contact cu cel ce avea să devină alter-
egoul regizorului în „La maman et la putain”.

Documentarele
Stilul lui Eustache a fost comparat cu cel al scriitorului Louis-Fer-
dinand Céline (paralelism deloc neinspirat dacă ne amintim de lit-
eraturizatul dialog din „La maman...”). Interesant e faptul că amân-
doi s-au „bucurat” de statutul de marginalizaţi; în fine, Eustache nu 
chiar atât de mult ca autorul „Călătoriei la capătul nopţii” (antisemit 
şi colaboraţionist), însă cineastul avea grijă să nu aibă prea mulţi ad-
miratori. Dar, în primul rând, ceea ce au în comun cei doi e faptul că 
sub stratul de cinism şi de încrâncenare care-i caracterizează ascund 
o puternică melancolie pentru tot ce înseamnă „la vieille France” 
(„bătrâna Franţă”). Îndârjirea regizorului se trage dintr-o sinceră 
preţuire a valorilor pierdute odată cu eliberarea sexuală, dintr-un re-
spect pentru tradiţiile care, inevitabil, cădeau în faţa evoluţiei fireşti 
a lucrurilor. De aici şi alt aspect comun cu Céline – veneraţia pentru 
propria lui bunică. Cel mai frumos omagiu pe care i-l aduce Eustache 
bunicii care l-a crescut şi de care a rămas strâns legat e „Numéro 
zéro” („Numărul zero”, 1971) – un documentar despre ea, de fapt 
un film-interviu de aproape două ore cu această bătrână oarbă care 
îşi deapănă în faţa cănii de cafea, a ţigărilor şi a camerei de filmat 
amintirile despre viaţa petrecută la ţară; refuzând la început să falsi-
fice editând în vreun fel minunatul material, în 1980 Eustache va tăia 
o variantă mai scurtă pentru TV intitulată „Odette Robert” (după 
numele bunicii); dar filmul nu a putut fi văzut în forma lui iniţială – 
pură şi pulsând de autenticitate, până de curând, în 2003.
„La rosière de Pessac” („Fecioara din Pessac”), realizat în 1969, e alt 
film non-ficţional al regizorului care trădează preocuparea acestuia 
pentru obiceiuri nealterate; din nou – o peliculă cu o tentă personală 
(fiind filmat în localitatea în care a copilărit), un film despre obiceiul 
locului respectiv de a alege în fiecare an cea mai virtuoasă fată din 
sat. Zece ani mai târziu Eustache se va întoarce în Pessac pentru 
a turna un film de televiziune având ca subiect acelaşi eveniment, 
fiind atent şi la diferenţele care s-au ivit în timp.   
În 1970 regizează „Le cochon” („Porcul”) – alt documentar, de data 
aceasta împreună cu Jean-Michel Barjol. Filmul urmăreşte o zi de 

muncă la o fermă din Masivul Central, mai exact pe ţăranii care 
se ocupă de tăierea unui porc, înregistrând în detaliu tot procesul. 
Aşadar, încă un film în care surprinde (neutru, lucid – ca şi în ca-
zul celorlalte documentare) bătrâna Franţă care se încăpăţânează să 
mai trăiască, cu meştegurile, tradiţiile şi farmecul ei. Documentarele 
lui dovedesc că Eustache era un nostalgic al vremurilor apuse.

 „La maman et la putain”
Un nostalgic al vremurilor apuse care, însă, nu refuză să intre în 
jocurile noilor timpuri – ba chiar le duce la extrem, ca apoi să le 
condamne vehement; e ceea ce învăţăm despre Eustache din „La 
maman et la putain” (1973), primul lui lungmetraj sau, mai curând, 
filmul-fluviu – inspirat (puţin spus) din experienţa vieţii trăite în 
Paris. Mai autobiografic de-atât nici că se putea; deşi de câteva ori 
abundentul dialog/monolog pare improvizat, scenariul lui Eustache 
e urmărit cu stricteţe; se pare chiar că actorii au reprodus cu exacti-
tate în unele momente nişte conversaţii pe care regizorul le furase 
literalmente din viaţa lui reală – înregistrându-le, iar propriul apar-
tament a fost locaţia principală de filmare. 
Revenindu-şi după o dureroasă ruptură (după cum pretinde el) cu 
Gilberte, Alexandre (Léaud într-unul dintre cele mai bune roluri ale 
sale) îşi revine locuind împreună cu Marie (Bernadette Lafont) – mai 
în vârstă decât el – în apartamentul acesteia. Altfel, îşi duce existenţa 
împărţindu-şi-o între ieşiri în cafenelele pariziene sau întâlniri cu 
prietenul lui fan SS. Într-o zi cunoaşte o infirmieră cam promiscuă, 
pe Veronika (Françoise Lebrun) pe care, în cele din urmă, va ajunge 
să o ia cu el acasă la Marie.  
Specialitatea franţuzească – „ménage à trois” - ul nu a mai fost sur-
prins nicicând cu atâta francheţe, („Jules et Jim” sau „Bande à part” 
având punctele lor forte în altă parte) filmul de faţă câştigă în primul 
rând prin onestitatea demersului. Deşi era iritat de termenul de real-
ism, Eustache asta face, la modul cel mai pur, fără să-l cosmetizeze 
în vreun fel; camera e invizibilă, nu se simte niciodată prezenţa ei, 
lumina se simte la fel de naturală precum se cunoaşte şi autentici-
tatea decorurilor, iar montajul, făcut chiar de regizor, lasă cadrele să 
respire, să curgă în ritmul lor propriu pentru trei ore şi jumătate care 
trec pe nesimţite. Prin maniera în care e realizat, filmul depăşeşte 
orice sferă de influenţă, devenind el însuşi punct de referinţă.
Alexandre apare în fiecare secvenţă din film, camera nu-l lasă sin-
gur niciun moment; planurile lungi, de cele mai multe ori destul de 
apropiate, ne oferă ocazia să-i intuim caracterul; doar când e singur 
sau în compania prietenului său îl vedem aşa cum e de fapt; în spa-
tele măştii de intelectual şi a vorbelor măreţe pe care nu conteneşte 
să le arunce în stânga şi-n dreapta, Alexandre apare gol, secat pe 
dinăuntru; aşa cum trebuie să fi fost o întreagă generaţie prinsă în 
tumultuoasa evoluţie a lucrurilor – revoluţia sexuală, emanciparea 
feminină etc. (Eustache are grijă să ne scoată ochii cu asta, Veronika 
pomenind „le tampax” de cel puţin cinci ori, iar un episod memo-
rabil chiar legându-se de acest „accesoriu” feminin). De fapt, „La 
maman et la putain” susţine aceleaşi lucruri pe care le fac şi docu-
mentarele lui, doar că de data aceasta Eustache ne arată şi cealaltă 
parte a monedei. Cel mai puternic moment al filmului îl reprezintă 
monologul Veronikăi dinspre final, moment în care, beată fiind, în-
cep să i se învălmăşească toate în minte, sentimente amestecate ies 
la suprafaţă, vorbe ce demonstrează confuzia, care se instalează din 
cauza unei lipse de direcţii clare. 
Filmul rămâne un minunat discurs despre dificultatea de comuni-
care între bărbaţi şi femei şi, prin extensie, în relaţiile interumane 
în general; poate mai mult ca oricând, astăzi, când alienarea e cu 
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siguranţă cuvântul cheie al generaţiei noastre (şi, probabil, şi a celor 
care vor urma) pelicula loveşte exact la ţintă; e genul de film care nu 
va fi niciodată datat pentru că pune în discuţie, într-un mod violent 
ce-i drept, chestiuni mereu (şi dureros de) valabile.  
La Cannes, filmul a obţinut Marele Premiu al juriului (prezidat 
în acel an de Ingrid Bergman) şi a iscat reacţii contradictorii – pe 
de-o parte găsindu-şi imediat susţinători entuziaşti, pe de altă parte 
lovindu-se de pudibonzi scandalizaţi; dacă ne gândim că în acelaşi 
an mai fusese selecţionat în competiţia oficială şi „La grande bouffe” 
(Marco Ferreri), putem spune că a fost o ediţie a festivalului foarte 
provocatoare.

„Mes petites amoreuses” 
După ecourile pe care le-a lăsat în urma Cannesului „La maman et la 
putain”, regizorul are ocazia să înceapă lucrul la un scenariu pe care 
îl ţinuse ceva vreme la sertar – un al doilea lungmetraj (şi ultimul), 
singurul lui film produs în interiorul sistemului. Vizionarea de presă 
cu bucluc de care pomeneam mai sus, o neşansă istorică şi faptul că 
acest „Mes petites amoreuses” (1974) diferă foarte mult ca stilistică 
de ceea ce realizase anterior Eustache fac ca filmul să nu fie recu-
noscut ca o nouă capodoperă a francezului, acest titlu nefiind deloc 
exagerat însă. 
Daniel (Martin Loeb – excelent) e un băiat de vreo 12 ani care se 
bucură de o copilărie idilică în satul în care locuieşte cu bunica sa – 
jocuri cu copiii din vecinătate, ieşiri la circ sau vreun contact fugar 
cu câte-o fată. Mama băiatului apare la un moment dat pentru a-l 
lua cu ea în oraşul în care stă împreună cu iubitul ei; Daniel trebuie 
să înveţe să se maturizeze mai curând decât e cazul – să-şi facă noi 
prieteni, să descopere relaţiile cu fetele şi să lucreze ca ajutor într-un 
atelier care se ocupă de reparaţii de biciclete şi motociclete (părinţii 
lui îl pun să renunţe la şcoală). Inutil să mai zic – filmul e autobi-
ografic, a fost filmat în cele două localităţi în care autorul a copilărit, 
iar Eustache a încercat să reconstituie întreaga atmosferă pe care o 
avea în minte – de la lumină la poziţia fiecărui copac – făcând apel la 
toate amintirile şi senzaţiile stocate din acea perioadă. În ce măsura 
a reuşit să recupereze tot ce şi-a dorit numai el poate şti cu adevărat; 
dar filmul reuşeşte să surprindă foarte bine universalul moment de 
trecere din copilărie în adolescenţă, care e pentru toată lumea dificil 
şi anevoios.
Eustache excelează în a transpune pe ecran contradicţiile care 
alcătuiesc comportamentul unui copil care e pe cale de a se trans-
forma în adolescent – ba are ieşiri violente, ba e înţelepciunea în 
persoană, ba trece de la o stare la alta în câteva momente. La fel 
de bine reuşea să înregistreze inconsecvenţele acestei vârste şi co-
legul de generaţie al lui Eustache – Maurice Pialat, în debutul său 
în lungmetraj, „L’enfance nue” („Copilărie nudă”, 1968); doar că la 
Pialat (care – că tot veni vorba – are o scurtă, dar de efect, apariţie în 
acest „Mes petites amoureuses”), eroul filmului e un copil abandonat 
de părinţi pe care asistenţii sociali îl plasează la diferite familii, com-
portamentul nestatornic al copilului putând avea astfel o posibilă 
explicaţie. Dar Daniel din „Mes petites...” e doar un copil sensibil 
şi inteligent care, pur şi simplu, trece la o nouă etapă din viaţa lui; 
iniţial am putea să o condamnăm pe mama care l-a smuls din viaţa 
fără griji pe care o ducea lângă bunica lui, dar, pe măsură ce filmul se 
derulează, devine clar că e în firea lucrurilor ca Daniel să treacă prin 
inevitabilele schimbări: întovărăşirea cu tineri de vârsta lui, trezirea 
primelor impulsuri sexuale, primele săruturi prin sălile de cinema, 
stângăciile primelor atingeri, toate îl solicită, îl fac mai atent la ce se 
întâmplă în jurul lui sau îl epuizează. 

Filmul se situează la polul opus faţă de „La maman et la putain”; de 
fapt, e atipic pentru toată filmografia lui Eustache: demersul e vizibil 
unul à la Bresson – un film auster şi distant, pe de-o parte, dar em-
patic şi blând pe de alta; o voce din off – cea a eroului – ne explică 
din când în când ceea ce vedem pe ecran; personajele (majoritatea 
interpretate de neprofesionişti) sunt dirijate în aceeaşi manieră 
bressoniană – sunt opace, cu greu poţi să intuieşti ce e în mintea lui 
Daniel, mai ales personajul mamei fiind construit astfel – exagerat, 
după părerea unora. Mulţi critici, fiind obişnuiţi cu stilul frust al 
lui Eustache, nu au acceptat viziunea aceasta deformată şi i-au mai 
reproşat că ar fi prea distant aici. Era, totuşi, singura manieră în care 
putea aborda acest film; probabil regizorul nu reuşea să se apropie 
de această perioadă din viaţa lui de care evita să vorbească, decât 
poziţionându-se la o asemenea distanţă; nu e vorba despre o detaşare 
totală, ci mai curând de o distanţare încărcată de nostalgie, dar şi de 
o doză de ranchiună (personajul mamei e, totuşi, înspăimântător un-
eori prin opacitatea lui) – în fine, o distanţare încărcată de o gamă 
largă de sentimente – chiar contradictorii; cam ca în cazul lui Daniel, 
eroul filmului. 
În „La maman et la putain” e evident cât de mult a dat Eustache 
din el – din gândurile şi din trăirile lui – personajelor sale.  În „Mes 
petites amoureuses” nu mai e la fel de evident, dar nici mai puţin 
adevărat; e un film mai subtil, mai sensibil şi mai difuz, iar asta pen-
tru că peste amintiri se aşterne deobicei un strat de praf care, pe 
de-o parte le distorsionează, iar pe de alta – le conferă o nuanţă uşor 
poleită, aşa cum numai imaginile din copilărie pot să prindă. 

„Une sale histoire” 
Cel mai bine se observă în următorul lui mediumetraj – „Une sale 
histoire” („O poveste murdară”), realizat în 1977, cât de preocupat 
era Eustache de proporţia dintre realitate şi ficţiune pe care trebuie 
să o conţină cinemaul. 
Filmul de faţă e construit din două fragmente care spun literal-
mente aceeaşi poveste; în prima parte – actorul Michael Lonsdale 
povesteşte unui grup (format în majoritate din persoane de sex 
feminin) despre experienţa voyeuristă în care s-a lăsat antrenat cu 
câţiva ani în urmă; într-o cafenea, descoperă întâmplător în uşa to-
aletei pentru femei o gaură mascată de care se folosesc unii bărbaţi 
pentru a observa sexul celor care folosesc toaleta. Mai întâi din cu-
riozitate, apoi dintr-o plăcere absolută, ajunge să facă parte şi el din 
rândul acelor bărbaţi, iar aceasta devine centrul vieţii lui sexuale. 
Povestitorul îşi continuă istorisirea analizând şi despicând firul în 
patru, vorbind şi despre cum a reuşit să se retragă şi terminând prin 
a spune că „Această eră e dezabuzată. Mi-e dor de epoca victoriană” 
– mărturisire pe care o văd foarte bine stând şi în gura regizorului. 
Oricum, într-o perioadă în care pornografia începuse să ia serios am-
ploare, Eustache, fără să arate nicio bucăţică de piele, a şocat doar 
prin forţa naraţiunii.
Filmul capătă alte valenţe când i se alătură cel de-al doilea fragment 
(de fapt, de la el a plecat Eustache, acesta fiind filmat mai întâi). 
Aceeaşi încăpere, un auditoriu format din nou din mai multe fe-
mei, un text aproape identic spus de data asta de Jean Nöel-Picq 
– prietenul regizorului, trecut pe generic şi ca autorul scurtei pov-
estiri care a stat la baza filmului (se pare că ar fi inspirată dintr-o 
experienţă proprie). Partea aceasta vine în contrapunct cu prima, 
care e realizată într-o manieră mai dichisită, cu un decupaj gân-
dit, cu încadraturi atente şi, nu în ultimul rând, cu jocul actorului 
Michael Lonsdale – foarte natural, de altfel, dar care accentuează 
povestea şi face pauze exact acolo unde e nevoie pentru a menţine 
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interesul stârnit. Cea de-a doua parte e realizată însă într-un stil mai 
neîngrijit, e filmată din mână cu nişte încadraturi aproximative, iar 
discursul neprofesionistului Nöel-Picq e mai spontan şi mai jucăuş. 
Cea de-a doua parte are aspect de reportaj, de document autentic. 
Puse cap la cap, cele două fragmente constituie un experiment cel 
puţin interesant care ridică nişte întrebări vizavi de însăşi natura 
cinemaului; unde se termină realitatea şi când începe ficţiunea? Ce e 
fals şi ce e real? Copiile sunt mai bune decât autenticul? 

Ultimii ani
„Les photos d’Alix” („Fotografiile lui Alix”, 1980) e alt scurtm-
etraj în care Eustache sondează probleme asemănătoare; o tânără 
fotografă îi arată unui adolescent (interpretat de fiul regizorului 
– Boris Eustache) câteva instantanee surprinse de ea şi îi vorbeşte 
despre semnificaţiile lor. Pe măsură ce imaginile se succed pe 
ecran, explicaţiile femeii devin din ce în ce mai nerelevante pen-
tru fotografiile pe care le vedem, iar pozele din ce în ce mai mult 
prelucrate; aşa că, de fapt, nu putem avea încredere nici în auten-
ticitatea imaginii, nici în cea a cuvântului, la fiecare pas pândind 
contrafăcutul; realitatate noastră nu corespunde neapărat cu reali-
tatea altora – pare să ne spună cineastul. 
Ultimele sale filme sunt de televiziune, nişte scurtmetraje realizate, 
ambele, la începutut anilor ’80. „Le jardin des délices de Jérome 
Bosch” („Grădina de delicii a lui Jérome Bosch”, 1980) – cu acelaşi 
Jean Nöel-Picq comentând celebrul triptic al pictorului olandez şi 

„Offre d’emploi” („Ofertă de muncă”, 1982) – un fragment care face 
parte dintr-o serie intitulată „Contes modernes: A propos du travail” 
(„Poveşti moderne: apropo de locul de muncă”); fără a avea vreo 
valoare deosebită aceste din urmă filme, stilul lui Eustache se poate 
ghici totuşi şi în ele.
În 1981, în vreme ce publicul parizian începea să-l descopere (rula 
o retrospectivă a filmelor sale), înainte să împlinească 43 de ani, 
regizorul se împuşcă în inimă în apartamentul lui din Rue Nollet. 
Şocantul gest a fost interpretat în două moduri; se poate ca Eustache 
să nu fi suferit doar dintr-o lipsă de bani, ci şi din cauza condiţiei de 
marginalizat pe care şi-a autoimpus-o: în ciuda durităţii pe care o 
afişa, el să fi fost prea obosit pentru a mai lupta împotriva tuturor 
şi să-şi fi dorit, de fapt, o confirmare a muncii şi a valorii sale (con-
firmare ce întârzia să apară); sau, se prea poate ca Eustache să-şi fi 
jucat rolul până la capăt: fără să-i pese cum îi sunt primite filmele, 
cineastul alege să se sinucidă pentru că, pur şi simplu, nu mai are 
nimic bun de dat afară din el; pentru cineva care face filme atât per-
sonale, mai devreme sau mai târziu epuizarea resurselor interioare 
se produce; dacă mai e favorizată şi de un caracter autodistructiv, 
de o viaţă dezordonată şi de doze considerabile de alcool în sânge, 
consumarea materialului propriei vieţi se poate produce foarte re-
pede. E posibil ca francezul să intre în categoria acestor oameni, nu 
vom ştii nicioadată sigur. Cert e că Eustache, indiferent din ce motiv, 
a ales să se sinucidă şi să-şi lase opera în voia sorţii – o filmografie 
scurtă, dar coerentă, densă şi foarte puternică.
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Calm, cald, siguranţă. Sunt cuvinte care îţi 
vin în minte atunci când vizionezi „Away We 
Go”. Toate acestea şi le doresc şi personajele 
principale, Burt şi Verona, un cuplu plecat în 
căutarea unui loc al lor. 
Să fim bine înţeleşi de la început: „Away 
We Go” nu este vreo capodoperă, vreun 
experiment cinematografic nemaifăcut, nici 
nu spune o poveste cu prea multe elemente 
de imprevizibil. Dar este un film bine (a se 
citi „corect”) făcut, ca o balanţă în echilibru 
aproape perfect: de o parte umor, de cealaltă 
emoţie umană sinceră, fără lacrimi stoarse 
gratuit. 
Burt şi Verona par un cuplu atipic, sunt 
destul de diferiţi de ceea ce ne-am obişnuit 
să vedem în filme americane/cu americani. 
Cu toate acestea, cred că ei sunt mai 
aproape de un cuplu normal, real, pentru 
care problemele nu se termină atunci 
când trec de toate „intemperiile” ce îi ţin 
departe unul de celălalt. Din contră, viaţa 
adevărată începe abia după clasicul happy-
end hollywoodian. Personajele din „Away 
We Go” sunt speciale prin sinceritatea cu 

care, de exemplu, încearcă să se convingă 
singuri că nu sunt „fuck-ups”, deşi au 34 de 
ani, aşteaptă un copil şi nu şi-au găsit încă 
locul în lume, nici la propriu, nici la figurat. 
Personajul masculin, Burt, are câteva 
exagerări în construcţia caracterului său, 
mai degrabă nişte repetiţii ale unor atitudini 
pe care scenariştii vor parcă să fie siguri că 
le-am înţeles. Verona, în schimb, este un 
personaj foarte complex, foarte adevărat. 
Personajele feminine în film se găsesc în 
general la una din extreme: fie „demoazela” 
la ananghie, fie „the feisty chick”. Verona îmi 
place pentru că nu este nici una, nici cealaltă, 
ci o persoană normală, serioasă atunci când 
se impune, cu un umor acid alteori; ea are 
temeri normale, dar, în acelaşi timp, îşi 
asumă rolul de cea mai matură dintre ei doi 
atunci când Burt cedează. Refuzul ei de a se 
căsători constituie tot o formă de maturitate. 
Este adevărat că motivul găsit de Burt poate 
fi în egală măsură valabil, oferindu-ne şi 
o altă faţetă a personajului: el crede că 
Verona nu vrea să se căsătorească în absenţa 
părinţilor ei, care au murit. 

Construcţia întregului subiect al filmului 
este circumscrisă relaţiei dintre cele două 
personaje principale, destul de atipică la 
prima vedere, dar cu atât mai interesantă cu 
cât nu este idealizată. Este foarte posibil ca 
scenariştii, Dave Eggers şi Vendela Vida, să 
se fi inspirat din experienţa propriei relaţii, 
fiind soţ şi soţie. În linii mari, cei doi fac o 
treabă foarte bună în ceea ce priveşte acest 
scenariu, neavând o prea mare experienţă 
(el este la al doilea scenariu, ea la primul). 
Subiectul se pliază foarte bine şi pe stilul 
abordat până acum de regizorul Sam 
Mendes, deşi aici avem de a face cu o tratare 
mult mai subtilă a realităţii. Mă refer la 
tendinţa britanicului de a critica societatea 
americană, direcţie mult mai pregnantă în 
„American Beauty” (1999), dar prezentă şi 
în „Away We Go”. Toate cunoştinţele/rudele 
celor doi ce reprezintă „borne” în călătoria 
lor sunt pretexte pentru a ilustra stilul 
de viaţă american, care evident displace 
atât regizorului, cât şi scriitorilor. După 
cum spuneam, este o critică de fineţe şi 
subtilitate, genul care te face să te simţi „mai 
intelectual” pentru că ai observat-o. Cel mai 
important mi se pare însă că toate acestea 
nu sunt doar critici şi atât, fiind utilizate 
constructiv; Burt şi Verona sunt construiţi 
prin comparaţie cu celalte personaje şi 
„învaţă” de la ele, descoperă părţile bune 
şi rele pe care le implică viaţa de familie şi 
descoperă identitatea propriului cuplu. 
Bineînţeles că există aspecte ale filmului 
unde ar fi fost loc de mai bine, dar lucrurile 
sunt per total pe „linia de plutire” şi peste. 
La capitolul imagine „Away We Go” nu 
impresionează, dar şi aici cuvântul de 
ordine este bine/corect făcut. Un mare atuu 
reprezintă însă coloana sonoră, excelent 
utilizată pentru felul acesta de, să-i zicem, 
„road movie”. Muzica este foarte des 
prezentă, fiind o alegere bună pentru că nu 
acoperă povestea.
„Away We Go” este un exemplu de film care 
poate să placă multor categorii de public, 
independent de măsura în care este înţeles 
sau nu subtextul. Este un film care reuşeşte 
să îţi transmită atât un mesaj, cât şi o serie 
de stări, un film cu o viziune, până la urmă, 
foarte optimistă: lucrurile vor merge bine 
atunci când vei descoperi cu adevărat care 
îţi sunt priorităţile şi dorinţele.
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Afişul lui „Taking Woodstock”, ilustrat în 
forme şi culori psihedelice evocând sute 
de coperţi de albume rock ale anilor ’60 
- ’70, pregăteşte publicul pentru un tip 
de experienţă pe care filmul, în fapt, nu o 
livrează. Cu excepţia unei secvenţe, însumând 
aproximativ cinci minute din totalul de 
110 ale filmului, în care este înfăţişată 
lumea din perspectiva protagonistului aflat 
sub influenţa unor pastile LSD, „Taking 
Woodstock” este decupat cât se poate de 
clasic de regizorul Ang Lee şi e filmat în stilul 
epurat caracteristic de directorul de imagine 
Eric Gautier, colaborator fidel al francezilor 
Arnaud Desplechin şi Olivier Assayas.
Elliot Tiber (Demetri Martin) e un tânăr 
puternic implicat în viaţa comunitară 
a micului orăşel în care trăieşte. Anual 
organizează un concert la care participă 
câteva zeci de localnici. Citind într-un ziar 
că organizatorilor concertului Woodstock, 
care urma să aibă loc în curând într-o 
altă parte a Americii, le fusese retras în 
ultimul moment sprijinul autorităţilor, îi 
contactează, propunându-le să colaboreze la 
realizarea respectivului eveniment în oraşul 
lui. Problemele apar în momentul în care se 
dovedeşte că manifestarea atrage un număr 

de spectatori fără precedent în istorie, dând 
peste cap viaţa comunităţii şi, implicit, pe 
cea a lui Elliot şi a familiei sale.
Ang Lee, fin observator al relaţiilor 
umane, se arată interesat şi de această 
dată de sondarea schimbărilor petrecute 
în existenţa unor personaje particulare, în 
detrimentul reproducerii unei ambianţe 
istorice. Protagonistul lui nici măcar 
nu ajunge în apropierea scenei unde 
performează legendarii Janis Joplin, Jimi 
Hendrix şi ceilalţi. Departe de implicarea 
afectivă a americanilor Todd Haynes în 
„Velvet Goldmine” (1998) şi Cameron Crowe 
în „Almost Famous” („Aproape celebri”, 
2000), acesta analizează cu un ochi critic, 
detaşat, fenomenul hippie al Americii 
deceniilor al şaptelea şi al optulea. Împreună 
cu scenaristul James Schamus construieşte 
un protagonist cât se poate de normal, 
conştient de sine şi neintegrat în mişcările 
artistice ale vremii. Cu alte cuvinte, cineastul 
taiwanez alege o variantă onestă, înfăţişând 
o lume apusă, străină lui, prin intermediul 
unui personaj la fel de ingenuu în această 
privinţă. 
Spre deosebire de majoritatea realizatorilor 
care se apleacă asupra unor evenimente atât 

de spectaculoase şi de fructuoase filosofic 
precum era hippie, Ang Lee nu cade în 
capcane facile. Nu devine moralizator nicio 
clipă, nu îşi judecă personajele, nu regretă 
şi nici nu desfiinţează ideologic o perioadă 
vie a istoriei omenirii. Se menţine în 
permanenţă la o distanţă destul de potrivită 
pentru a-şi permite să exploreze suficient 
de multe niveluri ale realităţii propuse de 
scenariu. De altfel, el nu se identifică total 
nici cu personajul principal, ceea ce, pe de o 
parte împiedică spectatorii să fie de partea 
acestuia până la capăt, iar pe de altă parte 
îi menţine într-o stare de uimire perpetuă 
înaintea peripeţiilor şi descoperirilor lui. 
Călătoria iniţiatică a lui Elliot nu se petrece 
doar în limite exterioare, ci are coordonate 
profund umane. Acesta şi, prin intermediul 
lui, spectatorii, descoperă o altfel de lume, 
reprezentată în film de toţi tinerii veniţi la 
concert, una lipsită de certitudini sau, măcar, 
de răspunsuri. Imaginile senine imortalizate 
de Ang Lee reuşesc să reconstituie atmosfera 
bizară, dar în acelaşi timp paşnică, aproape 
paradisiacă a respectivei ere, fără a epata în 
niciun fel, nici măcar în superba secvenţă 
psihedelică (perfect justificată dramaturgic, 
de altfel) menţionată la începutul 
articolului. Cineastul deţine un simţ al 
echilibrului dramaturgic şi vizual probabil 
unic în lume, permiţându-i să penduleze 
versatil, cu succes, între subiecte şi mize 
cinematografice diametral opuse. 
Ang Lee, căruia mulţi critici îi contestă 
statutul de autor tocmai din cauza 
versatilităţii sale deja legendare, 
demonstrează încă o dată prin „Taking 
Woodstock” că orice gen îi e accesibil. Ar 
fi meritat mult mai mulţi spectatori în săli 
această bijuterie de film. Campania de 
marketing, care inducea publicului un tip 
de aşteptări nefondate, l-a scufundat însă 
comercial. E cu atât mai deplorabilă situaţia 
cu cât, alături de „Inglourious Basterds” al 
lui Quentin Tarantino şi de „Two Lovers” al 
lui James Gray, „Taking Woodstock” e cea 
mai incitantă producţie cinematografică 
americană pe care am văzut-o în ultimul an.

* articol publicat iniţial în numărul din decembrie 
2009 al revistei „Oogli”
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Toamna lui 2009 a adus ceva mai multe premiere s.f. decât de obi-
cei. Sfârşitul lumii şi venirea extratereştilor nu mai fuseseră la modă 
câţiva ani buni. Noroc cu calendarul aztec şi cu obsesia pentru 
date apocaliptice. „District 9” („District 9”, 2009, regia Neill Blom-
kamp), „Surrogates” („Surogate”, 2009, regia Jonathan Mostow) şi 
„Pandorum” („Pandorum”, 2009, regia Christian Alvart) deschid 
seria filmelor s.f de final de an, un fel de avangardă pentru super-
producţiile anunţate cu multă vervă, „Avatar” şi „2012”.
„District 9” merită măcar indulgenţă, dacă nu chiar atenţie, prin 
simplul fapt că este un film de debut. Blomkamp e un regizor care 
a studiat animaţia si efectele speciale, a realizat trei scurtmetraje 
s.f., „Alive in Joburg”, „Tempbot” şi „Crossing the Line”, a găsit un 
producător în persoana lui Peter Jackson şi a debutat în lungme-
traj cu un scenariu inspirat de povestea primului său scurtmetraj; 
un parcurs cât se poate de elegant prin industria cinematografică, 
care l-a plasat în topul realizatorilor de filme s.f. Zvonurile îl anunţă 
acum ca favorit pentru remake-ul lui „Dune” şi a fost foarte aproape 
să regizeze „Halo”, un film inspirat dintr-un joc video care continuă 
să rămână în stadiul de proiect. Avem, astfel, de-a face cu un regizor 
care îşi cunoaşte bine domeniul de interes. Şi, spre deosebire de ce 
am văzut toamna asta, este printre puţinii care aduc şi o concepţie 
vizuală asupra filmului.
„District 9” este livrat ca un pseudo-documentar, filmat digital, o 
satiră la adresa marilor încercări ale genului. Extratereştrii au venit, 
dar nu sunt mari şi răi şi mult mai deştepţi decât noi şi nici nu vor 
să colonizeze Pământul sau să-l transforme în praf stelar. Sunt nişte 
emigranţi precum cei care tranzitează mapamondul în containere, 
la un pas de inaniţie. Şi oamenii îi iau şi îi aruncă într-un lagăr de 
refugiaţi, neştiind prea bine ce să facă cu ei. Precum în multe filme 
de debut, ideea e captivantă, realizarea însă mediocră. Când încearcă 

să urnească ideea, să o dramatizeze, Blomkamp îşi arată limitele. 
Perspectiva de mokumetar dispare la mijlocul filmului, eroul de-
vine previzibil, iar extratereştrii idioţi. Vedem minute în şir un film 
de acţiune plasat într-o groapă de gunoi, apoi într-o clădire unde 
sălăşluieşte cea mai întunecată organizaţie de pe Pământ şi, după 
nişte sânge şi câteva gloanţe, suntem iar în groapa de gunoi. Cam 
puţin pentru ceea ce promitea filmul. În final, concepţia regizorului 
se întoarce împotriva lui. Aparenta obiectivitate dată de modul de 
filmare devine pur şi simplu neinteresantă şi, documentar sau nu, nu 
reuşeşte să provoace nicio emoţie. E dezordonat şi previzibil, prea 
serios pentru o parodie şi prea superficial pentru o dramă.  
Oricum, cu toate imperfecţiunile lui, e o capodoperă în comparaţie 
cu „Surrogates”. Unde „District 9” încearcă, dar nu reuşeşte, filmul 
lui Jonathan Mostow nici măcar nu încearcă. Încă de la început ar 
trebui făcută o departajare. Filmul lui Jonathan Mostow nu e slab 
din nici un alt considerent decât acela că nu reuşeşte să fie ceea 
ce promite. Nu cred că cineva a mers la film pregătit pentru vreo 
capodoperă, însă majoritatea spectatorilor au mers pentru că filmul 
trebuia să livreze entertainment. Trebuia să fie un film s.f. de acţiune, 
limpede şi fără degete băgate în ochi. Şi tocmai asta nu a reuşit să 
facă. Pentru Jonathan Mostow nici măcar nu este o noutate, el fiind 
regizorul părţii a treia din franciza „Terminator”, pe care a reuşit să 
o scufunde cu graţie, undeva în no men’s land-ul sequelurilor eşuate.
Subiectul filmului nu părea tocmai ratat: o povestioară interesantă, 
inspirată din benzile  desenate semnate Robert Venditti şi Brett Weld-
elle, despre o lume în care oamenii au ales să stea în apartamente şi 
să-şi trăiască viaţa prin intermediul unor roboţi performanţi care să 
le îndeplinească funcţiile sociale. Doar că la un moment dat, în lu-
mea asta perfectă e comisă o crimă şi totul se dă peste cap.
„Surrogates” a însemnat de fapt un film low-budget cu pretenţii de 
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super-producţie în care totul miroasea a mucava şi CGI ieftin care 
răspunde la întrebarea: cum ar arăta „Die Hard” în cheie science-fic-
tion? Pentru Bruce Willis, protagonistul filmului, seria „Die Hard”, 
începută în 1988, a însemnat scheletul carierei. Actorul a intrat apoi 
în clubul „Pulp Fiction”, a avut un intermezzo în „Armageddon”, o 
colaborare cu Terry Gilliam în „12 Monkeys”, dar s-a întors mereu la 
poliţistul John McClane, irlandezul obraznic care făcea totul în felul 
lui, nesupunându-se regulilor şi, de aceea, reuşind mereu să câştige 
în faţa unor terorişti care cunoşteau prea bine cum funcţionează 
sistemul. La fel încearcă şi „Surrogates”: aceeaşi reţetă, acelaşi ac-
tor. Tom Greer, un poliţist devenit workaholic în urma unei drame, 
locuieşte doar formal cu o soţie care nu-l mai iubeşte şi hotăreşte în-
tr-o zi să încalce regulile pentru a opri o ameninţare globală. Doar că 
filmul aminteşte nu de „Die Hard”, ci mai degrabă de „The Incredible 
Invasion”, ultimul film în care a fost târât Boris Karloff, pe atunci un 
bătrân alcoolic şi falit, un muribund adus pentru a ridica, cu numele 
lui, încasările unei producţii sub-mediocre. Willis îşi face treaba cu 
decenţa unui actor care a realizat câteva zeci de filme la viaţa lui, dar 
nu are cum să impresioneze. Restul distribuţiei este adusă doar ca să 
umple un gol. Ar fi fost mai interesant ca realizatorii să fi construit 
un film cu un singur actor şi sa imagineze restul în CGI. Ar fi fost mai 
corect şi ar fi fost susţinută de poveste alegerea lor.
În cele 88 de minute ale filmului, sala a avut o singură tresărire. 
Floricelele se terminaseră de mult. Paiele zăceau uitate în paharele 
goale. Picioarele fâlfâiau alene pe scaune. Nimeni nu se mai aştepta 
la nimic. Şi deodată, s-a întâmplat ceva! Antagonistul nu era cine 
părea a fi! Era un surogat! Din sală s-a auzit un fel de “Hmm!” colec-
tiv. Supliciul a mai durat puţin şi a apărut genericul.
„Pandorum”, filmul lui Christian Alvart, este cea mai decentă pro-
punere a toamnei în materie de filme s.f. A început, se pare, ca un 
proiect low-budget, care ar fi trebuit filmat într-o moară dezafectată 
cu minuscula suma de 200.000 de $. Povestea a devenit în final 
interesantă pentru studiourile Impact Pictures şi aşa s-a ajuns la 
un buget de 40 de milioane de dolari, cu care Alvart şi-a făcut bine 
treaba.
Regizorul german nu este un debutant. În 2005 a scris şi regizat un 
thriller psihologic low-budget („Antibodies”), pe care doar reţeaua 
de distribuţie deficitară l-a lăsat în umbră; un film violent şi întune-
cat despre un criminal în serie prins  de poliţie şi un şef de post dintr-
un sat care are îndoieli cu privire la identitatea criminalului. Spe-
cificul filmelor lui Christian Alvart pare a fi răspunsul la întrebarea: 
ce se întâmplă atunci când legile morale sunt abolite? „Antibodies” 
şi „Pandorum” oferă acelaşi răspuns: omul devine în mod conştient 
şi programat un monstru.
Povestea de fundal din „Pandorum” ar suna cam aşa: într-un final, 

când resursele de pe Terra aproape se terminaseră, este descoperită 
o planetă care poate fi colonizată. 60 de mii de voluntari şi specialişti 
se îmbarcă la bordul navei „xxx” şi pornesc în călătoria de coloni-
zare. Războiul pentru resurse ajunge la apogeu, Pământul dispare 
de pe cer şi coloniştii navei rămân ultimii supravieţuitori ai rasei 
umane. În timpul zborului, unul dintre ei înţelege că, dacă planeta 
lor nu mai există, atunci legile au dispărut şi ele. Este singur peste un 
mic imperiu adormit în somn criogenetic.
Genul filmului: s.f. horror. Poveste originală şi bine susţinută până 
la final. Cu excepţia unui personaj pe care nimeni nu-l înţelege, dar 
luptă eroic cu monştrii, distribuţia este şi ea corectă. Nici Ben Foster, 
nici Dennis Quaid nu excelează, dar nici nu reuşesc să devină anti-
patici, aşa cum mi s-a părut protagonistul din „District 9”, Sharlton 
Copley. 
Imaginea semnată de Wedigo von Schultzendorff, creează o 
atmosferă tenebroasă şi captivantă. Directorul de imagine german 
are o plăcere perversă de a-şi chinui echipa de filmare în zone de 
întuneric aproape total. Claustrofobia primelor secvenţe, felul cum 
a fost realizat interiorul navei, amintind parcă de un crucişător sovi-
etic, micile gadget-uri care apar pe parcurs, de la aparatul de ras cu 
laser la manivela care acţionează mecanic sistemul de energie, nimic 
nu scârţâie, nimic nu e superificial.
Un singur minus în dreptul lui „Pandorum”. Marşează” prea mult pe 
clişeul tensiunii create prin sunet. De prea multe ori urlă monştrii 
din întuneric, de prea multe ori liniştea e spartă de sunete violente. 
Lucrul acesta nu face decât să creeze o formulă la care spectatorul, 
în momentul în care o înţelege, îşi dezvoltă un fel de rezistenţă. Iar 
într-un film horror nu e tocmai de dorit ca publicul să anticipeze 
momentul când vrei să-l sperii. În „Pandorum” e clar. Cum se lasă 
liniştea, încep urletele.
Cealaltă parte, poate cea mai interesantă, teroarea pe care o produc 
supravieţuitorii unii asupra altora, explorarea unui comportament 
în momentul în care legile morale sunt suspendate, este mai mult 
povestită decât arătată. Iar când în final e arătată, este rezolvată 
printr-un clişeu arhicunoscut. Din cauza aceasta, poate că ideea 
iniţială de a filma cu bani puţini şi mijloace precare ar fi fost mai 
interesantă, poate realizatorii nu ar fi acordat o atenţie atât de mare 
unor monştrii oarecare, ci ar fi studiat mai îndeaproape comporta-
mentele monstruoase ale oamenilor. 
Filmele lui Alvart sunt întunecate şi poate puţin prea pretenţioase, 
dar se încadrează în genurile pe care le anunţă, sunt consistente şi 
au deja un stil format. În faţa jocului dezordonat din „District 9” 
şi al superficialităţii din „Surrogates”, „Pandorum” rămâne singu-
rul film, dintre cele trei menţionate, care merită un drum până la 
cinematograf.
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Skolimowski este un reprezentant de 
seamă al Noului Val Polonez, mai cu seamă 
al celei de-a doua generaţii, alături de 
Roman Polanski, având în comun cu acesta 
neîncrederea în societate, anxietatea morală 
şi scenariul pentru „Nóz w wodzie” („Cuţitul 
în apă”, 1962, regie Roman Polanski) – la 
care au lucrat împreună. Personalitatea sa 
multivalentă (poet, actor, boxeur, muzician, 
pictor, regizor) se reflectă în versatilitatea 
operelor cinematografice care se sustrag 
etichetării. Skolimowski abordează într-o 
manieră foarte personală şi dezinvoltă 
haosul, absurdul sau fantasticul în filme 
precum „Walkower” (1965), „Bariera” 
(„Bariera”, 1966), „The Shout” („Strigătul”, 
1978), „Rece do góri” („Mâinile sus!”, 1981). 
Începutul puternic al filmului „Cztery noce 
z Anna” (îl vedem pe Leon aruncând o mână 
de om pe foc) creează o stare de tensiune şi 

de aşteptare pe care regizorul, în mod abil, 
o menţine până la sfârşit. Scopul acestei 
regii manipulative era, după spusele lui 
Skolimowski, de a stârni un sentiment de 
ruşine în momentul în care ne dăm seama că 
l-am judecat greşit pe Leon. Prin numeroase 
flashback-uri se conturează istoria acestui 
personaj: intrând într-un hambar ca să se 
apere de ploaie, Leon dă peste un bărbat 
care violează cu brutalitate o femeie – 
Anna, şi urmăreşte scena şocat, incapabil 
să reacţioneze, astfel că violatorul fuge 
fără să îşi dea seama că în hambar mai era 
cineva. Leon este acuzat pe nedrept şi face 
închisoare. După ce e eliberat se angajează 
la crematoriu, o pândeşte pe Anna, intră în 
camera ei câteva nopţi la rând, e prins şi 
ajunge iar la închisoare. Anna îl vizitează 
pentru a-i da de înţeles că nu vrea să aibă de 
a face cu el. 

Intenţiile lui Skolimowski – cele declarate 
– nu se materializează, întrucât încă de 
la început se simte încercarea lui de a te 
orienta pe o pistă greşită. Nu numai că 
ingredientele sunt prea clasice şi prea lipsite 
de ambiguitate, dar sunt şi prea unul după 
altul: mâna aruncată pe foc, securea nouă 
de la magazin, bunica paralitică hrănită cu 
linguriţa şi pânditul femeii blonde de vizavi. 
Unde mai pui că se aud, ca într-o amintire 
obsesivă, o sirenă şi vocea unui poliţist 
care forţează o mărturisire de la Okrasa 
(numele de familie al lui Leon). Astfel, ceea 
ce reuşeşte Skolimowski este să creeze o 
aşteptare faţă de traiectoria acestui personaj, 
dar nu o bănuială. 
Incursiunile nocturne ale lui Leon în camera 
femeii de care s-a îndrăgostit, au o candoare 
uşor excesivă. Încercările lui de a se face util 
îi contrazic scopul descinderii în cameră. 
Te-ai aştepta să stea pur şi simplu să o fixeze 
câteva ore, să o adulmece sau să o atingă 
pe femeia adormită. În schimb el îi spală 
vasele, îi coase nasturii sau îi repară ceasul. 
Toată activitatea asta casnică are un substrat 
manipulativ, în ideea că forţează o stare de 
disconfort în faţa unui personaj pe care l-am 
judecat greşit şi care e o victimă a propriei 
timidităţi dar în nici un caz, un personaj rău, 
nociv. Predispoziţia pentru scene violente 
pe care Skolimowski o arată în acest film 
pare semnul nesiguranţei regizorului, care 
se întoarce la cinema după o absenţă prea 
îndelungată. 
Filmul rămâne totuşi o experienţă foarte 
satisfăcătoare. Are un ritm bun, rapid, 
contrastând cu atmosfera întunecoasă, 
greoaie, saturată de umezeală. Cearceafurile 
albe ale spitalului care atârnă pe sârme 
par să nu se usuce niciodată, noroiul e 
prezent peste tot sau acoperit de un strat 
superficial de zăpadă, iar soarele nu iese din 
nori. Imaginaţia suprarealistă a lui Jerzy 
Skolimowski îşi găseşte în această lume un 
debuşeu. Secvenţa în care Anna se trezeşte 
din somn în camera ei inundată de lumina 
ireală şi vântul provocat de elicea unui 
elicopter sau cea în care Leon, în timp ce 
ieşea din camera Annei se încurcă în perdea, 
nu reuşeşte să şi-o dea jos de pe el şi aleargă 
buimac pe afară, ca o fantomă beată sau chiar 
ultimul cadru din film, sunt fragmente ce 
aparţin unui tip de cinema vizual puternic, 
memorabil şi foarte personal.

„Cztery noce z Anna” reprezintă reîntoarcerea la cinema, după o 
absență de mai bine de 17 ani, a regizorului Jerzy Skolimowski, care 
ne introduce într-o lume înmuiată în ceață, noroioasă în care Leon, 
un bărbat de vârstă mijlocie, își trăiește iubirea ilicită și nocturnă 
pentru vecina lui Anna.

de Cristiana Stroea

review

Cztery noce z Anna
Patru nopți cu Anna
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Cu alte cuvinte, existenţa unui câmp cu grâne este un „adevăr gol”, 
dar frumuseţea lui îl face să fie mai mult decât atât. Faptul că e fru-
mos validează existenţa privitorului, a noastră - cei care îl privim, 
pentru că doar noi îl putem considera aşa. Un animal sau un co-
pac nu ar avea nici un fel de judecată de valoare faţă de câmpul cu 
pricina. Astfel, însăşi existenţa lui devine „mai vastă şi mai adâncă” 
întrucât suscită sentimentul că şi noi existăm.  
Ce se întâmplă totuşi când imaginea frumoasă de pe ecran este cea 
a unui om care moare? La nivelul formei, privitorul este copleşit 
de frumuseţea cadrului, a mizanscenei, a luminii etc. şi implicit de 
sentimentul propriei existenţe, dar sensul imaginii în mişcare e de 
trecere în nefiinţă. În filmele lui Dovjenko moartea, adesea, are chip 
frumos. 
Aleksandr Dovjenko s-a născut la 12 septembrie, 1894 în Sosnyt-
sia, în nordul Ucrainei. Tatăl său – Petro Semenovici Dovjenko 
era un fermier analfabet descendent dintr-o familie de cazaci care 
emigraseră în aceste părţi în secolul al XVIII-lea. Aleksandr s-a 
născut ca al 7-lea din 14 copii, dar până a împlinit vârsta de 11 ani, 
toţi fraţii săi mai mari muriseră, iar el ajunsese să fie cel mai mare. 
De fapt, doar el şi sora sa Polina au atins vârsta mijlocie. Moartea a 
constituit o prezenţă continuă în viaţa lui, mai ales în copilărie. Ivan, 
Serhii, Vasile şi Lavrin – fraţii mai mari – au decedat toţi în aceeaşi 
zi, în timpul unei epidemii de scarlatină din 1895. Avram Petrovici, 
un alt frate mai mare, a murit la vârsta de 20 de ani de tifos. Alţi fraţi 
şi surori, Grigore, Mikola, Hylina, Paşa şi Motria au murit din diverse 
cauze în copilărie. Ana, una dintre surorile mai mici, a murit în timp 
ce dădea naştere unui copil. Iar cel mai mic dintre fraţi, Andrei, a 
murit la vârsta de 16 ani. Din cei 14 copii ai lui Petro şi Odarka, doar 
doi au reuşit să scape. 
Ce mai rămăsese din familia Dovjenko nu se putea resemna în faţa 
atâtor pierderi. Fiecare moarte le reamintea pe cele precedente. 

Petro Semenovici (din amintirea căruia se naşte tatăl îndurerat din 
„Zemlia” („Pământ”, 1930)) se distanţează de religie, considerând 
preoţii înşelători. Odarka Emolaievna se adânceşte în credinţa ei în 
Dumnezeu, tot mai zdruncinată de nenorocirile care îi loveau fa-
milia. 
În memoriile sale, Vitalii Pryhorovskyi îşi aminteşte suferinţa lui 
Aleksandr în ultimele clipe de viaţă ale prietenului său, Petro Kopyl, 
fiul unui vecin. Pe cal fiind, Petro a scăpat o căldare pe care o ţinea în 
mână, calul s-a speriat şi l-a aruncat pe băiat din şa, luând-o la goană. 
Petro a căzut, dar piciorul i s-a prins în scară, calul târându-i-l multă 
vreme. Când animalul s-a oprit în cele din urmă, Petro era mort. Pal-
id şi tremurând violent, Aleksandr a stat lângă trupul băiatului multă 
vreme. ”Cum a mai plâns şi a plâns! Nici tatăl lui Petro, nici mama 
nu au plâns atât de mult cum a plâns Aleksandr. După acest accident, 
Aleksandr Petrovici a fost multă vreme trist şi s-a însingurat întreaga 
vară” povesteşte Pryhorovskyi. 
În perioada 1914-1917 a predat la o şcoală din Zhytomyr, oraş în care 
Primul Război Mondial trimitea valuri de răniţi şi schilodiţi de pe 
câmpul de luptă. Din cauza unei probleme de inimă Dovjenko a stat 
departe de front, dar nu şi de victimele războiului şi de moartea pe 
care acesta o împrăştia în toate părţile. Urmează apoi studii eco-
nomice în Kiev în perioada în care revoluţia bolşevică lua amploare. 
A abandonat studiile economice pentru a urma Academia de Arte 
Frumoase din Kiev, dar a fost prins de Războiul Civil Rus şi a lup-
tat în Armata Roşie. Apoi s-a înscris în partidul ţăranilor ucraineni 
– Borotbisti, partid care promova independenţa Ucrainei în scurta 
perioadă de suveranitate. Când partidul a fost dizolvat, s-a înscris 
în Partidul Comunist Ucrainean. Gestul i-a adus în curând un post 
la Comisariatul Ucrainean de Afaceri Externe şi, mai târziu, un post 
la Ambasada Ucraineană din Berlin unde Dovjenko şi-a dedicat tim-
pul liber studiului picturii alături de expresionistul german Erich 

„Dacă e nevoie să aleg între adevăr și frumos, voi 
alege frumosul. Acesta cuprinde o existență mai 
vastă, mai adâncă decât adevărul gol.” (Aleksandr 
Dovjenko)

Apologetică sau doar declarativă, această frază face aluzie la un 
anumit fel de a-i privi și de a-i înțelege filmele care sunt consider-
ate, uneori cu prea multă lejeritate, propagandă sovietică de bun 
gust. Dovjenko a capturat pe celuloid Frumosul, dar și felul în care 
acesta se naște: un câmp cu grâne care se unduiesc în valuri, în 
bătaia vântului,  devine o imagine frumoasă abia atunci când există 
un subiect care percepe imaginea respectivă, noi sau artistul care a 
ales să ne-o înfățișeze.

de Cristiana Stroea
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Heckel. Tot în această perioadă, intră în contact cu expresionismul 
cinematografic german şi cu avangarda. Întorcându-se în Ucraina 
lucrează ca desenator politic şi caricaturist. Se alătură unui cerc de 
intelectuali de stânga – avangarda literară a Ucrainei – şi în 1925 
devine co-fondatorul  organizaţiei de scriitori VAPLITE (Academia 
Liberă a Literaturii Proletare). Organizaţia îşi dorea apariţia unei 
noi literaturi ucrainene perfecţionată prin asimilarea capodopere-
lor literaturii occidentale. Stalin a văzut în acest scop o trădare a 
valorilor Partidului Comunist. Atacurile constante au determinat 
autodizolvarea acestei organizaţii în 1928. Existenţa organizaţiei 
VAPLITE corespunde ultimilor ani ai unei perioade de efervescenţă 
culturală, o Renaştere a Ucrainei posibilă şi provocată de contextul 
istoric: prăbuşirea imperiului rus urmată de o scurtă perioadă de su-
veranitate a Ucrainei, un comunism care la început a fost relaxat, 
prietenos, tolerând naţionalismul ucrainean şi, desigur, avangarda 
europeană, de care intelectualitatea Ucrainei era sedusă. 
Ulterior, Dovjenko se angajează în Studioul de Film din Odessa şi 
studiază cea de-a 7-a artă. Învaţă repede şi înţelege uşor anumite 
detalii tehnice şi concepţii artistice. În 1926 regizează primul său 
film, comedia „Vasya reformator” („Vasea reformatorul”) după un 
scenariu scris de el însuşi. Următorul lungmetraj apare în 1927, 
„Sumka dipkuryera” („Buzunarul diplomatic”), un thriller cu spio-
ni şi duşmani englezi. Din 1928, Dovjenko a început să lucreze la 
Kiev Film Studio şi a căutat subiectul următorului său film în isto-
ria Ucrainei. Astfel, „Zvenigora” (1928) e o explozie avangardistă de 
teme şi imagini din folclorul şi istoria Ucrainei, care trecea printr-o 
nouă şi profundă schimbare – instituirea comunismului şi industri-
alizarea. În „Zvenigora” se recunosc influenţele lui René Clair, Bre-
ton, Chaplin, ale dadaismului, futurismului, expresionismului care 
înfloreau în toată Europa. 
Despre acest film Dovjenko însuşi afirma: „Zvenigora a rămas cel 
mai interesant film al meu. L-am făcut dintr-o suflare – 100 de zile. 
Neobişnuit de complicat ca structură, eclectic ca formă, acest film 
mi-a oferit, mie – un muncitor în producţie autodidact -oportuni-
tatea inopinată de a-mi încerca talentul în fiecare gen. E un catalog 
al abilităţilor mele creatoare.” (Dovjenko, „Autobiografie”, 1939)
Dar tot acest film marchează începutul dramei personale a cineas-
tului rus. „Zvenigora” este un film obscur şi greu de înţeles chiar şi 
pentru cineva care e familiar cu legendele şi istoria Ucrainei. Zvenig-
ora este numele unui munte în care este îngropată o comoară, după 
cum le povesteşte un bătrân fiilor săi – un fiu bun şi un fiu rău. Fiul 

cel bun  reprezintă progresul spre socialism, schimbarea, fiul cel rău 
reprezintă haosul şi inconştienţa, iar amândoi caută această comoară 
din muntele Zvenigora. Chiar şi bătrânul, la începutul filmului, se 
alătură unei cete de călăreţi (hadamaky – trupe paramilitare de 
cazaci care luptau împotriva ocupaţiei poloneze) şi împreună caută 
comoara. Dar în pădure copacii sunt ameninţători – între crengile 
lor se ascunde moartea sub forma unor polonezi care îi atacă din 
senin. Cazacii răspund atacului şi lupta se transformă într-o uimi-
toare ploaie de trupuri. Reuşind să-i învingă pe haidamaky, bătrânul 
îşi continuă căutarea, dar provoacă o adevărată dezlănţuire de magie 
şi forţe supranaturale când dintr-o trapă în pământ, în mijlocul 

pădurii, apare un călugăr malefic, o replică a Marelui inchizitor/Sa-
tan din filmul lui Carl Theodor Dreyer  – „Blade af Satans bog” („File 
din cartea lui Satan”, 1921) care îi adoarme pe toţi cu un praf ciudat 
şi apoi se face nevăzut. Supraimpresiunea călugărului peste ceata 
de haidamaky dezorientaţi şi speriaţi transmite că pădurea toată e 
sub influenţa miturilor şi a magiei, care este mult mai periculoasă 
decât o  adunătură de polonezi, şi că moartea rămâne între ramurile 
copacilor străină şi de neînţeles.
Structura contorsionată a filmului, reprezentativă pentru acea 
perioadă de căutare a noilor structuri, rezonează mai degrabă 
cu o pictură cubo-futuristă decât cu o naraţiune cinematografică 

normală. Acest film, primit cu admiraţie de Eisenstein, care asistase 
la proiecţia lui în 1928 la Moscova, ridică totuşi autorităţilor 
întrebări asupra viziunii puţin cam prea ne-bolşevice a regizoru-
lui: propagandă – nu prea, idei socialiste clar exprimate – nu prea, 
naţionalism şi folclor ucrainean – cât cuprinde.  
În 1929 are loc premiera filmului „Arsenal”, film care trebuia să 
comemoreze o glorioasă bătălie dintre muncitorii bolşevici ai unei 
fabrici de armament şi soldaţii ruşi ai Armatei Albilor. Ce a ieşit 
nu a corespuns prea mult cu ceea ce fusese cerut. De fapt, filmele 
lui Dovjenko mai des au dezamăgit decât au împlinit aşteptările 
comuniştilor. Dar dacă „Zvenigora” e un „catalog” al posibilităţilor 
sale creatoare, în „Arsenal” acestea se articulează în căutarea marilor 
teme predilecte ale acestui regizor – natura, moartea, mitul, viaţa la 
sat. 
Satul din „Arsenal” este un adevărat locaş al morţii, populat de femei 
împietrite în aşteptare, de schilodiţii şi ciungii Marelui Război. O 
secvenţă surprinde plimbarea unui ofiţer de poliţie prin acest muzeu 
al fostului sat şi felul în care atinge sânii unei femei de parcă ar pipăi 
nişte fructe într-un copac uscat. 
O altă femeie extenuată care seamănă ogorul se clatină, se prăbuşeşte 
şi moare în ţărână, neştiută de nimeni. Năruirea ei este redată într-
un montaj paralel cu ţarul Nicolae care încearcă să îşi scrie memori-
ile, dar nu are inspiraţie. Dovjenko are umor în redarea stupidităţii 
ţarului, care e demitizat, dar şi acuzat de inconştienţă prin alăturarea 
imaginii în care acesta scrie în jurnalul său „Azi am omorât o cioară. 
O vreme splendidă. Nikky” de cadrul în care femeia zace pe câmp. 
Secvenţa constituie sursa de inspiraţie a lui  Bogdan Pevni în tabloul 
său „Pământ”, tablou închinat victimelor Marii Foamete din Ucrai-
na, genocidului indus de politica lui Stalin de colectivizare în urma 
căreia au murit câteva milioane de ucraineni. 
Pe câmpul de luptă un soldat neamţ, afectat de gazele ilariante, e 
zguduit de propriile hohote de râs. În jurul lui – o mână care se 
iveşte din pământ precum un ciot de copac, capul schimonosit într-
un rânjet ireal al unui soldat mort şi acoperit aproape în totalitate 
de pământ îi intensifică agonia. Nu îl vedem, dar îl bănuim murind, 
nu de un glonte, ci sufocat de propriile hohote absurde, în mijlocul 
unor membre umane care poate au început deja să se descompună. 
Această reprezentare puternică a tragismului şi a lipsei de sens a 
războiului mai are o altă dimensiune – disperarea şi angoasa în faţa 
morţii. Soldatul lui Dovjenko aminteşte de „Strigătul” lui Edvard 
Munch.
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Într-o altă parte a frontului, un alt soldat se opreşte din luptă într-
un moment de îndoială care îl paralizează: „Unde e duşmanul?”. Un 
superior încearcă să-l scoată din această imobilitate, dar bărbatul nu 
răspunde. În cadrul următor soldatul e la pământ, comandantul se 
depărtează de cadavru. Personajele sunt filmate într-o semiobscu-
ritate, nu le pot fi distinse trăsăturile şi nici identităţile. Sunt deja 
umbre, nu mai sunt oameni. 
Tot în „Arsenal” apare un alt chip al morţii poate mai viscerală decât 
agonia soldatului german. E vorba de secvenţa trenului scăpat de 
sub control. Această secvenţă a fost îndelung aclamată ca o adevărată 
lecţie de montaj, dar ce îi conferă cu adevărat caracterul desăvârşit 
(chiar şi scoasă din context) este finalul în care trenul deraiază, are 
loc un accident care omoară toţi pasagerii şi din trenul care acum e 
o grămadă de fiare fumegoase se rostogoleşte un acordeon la care 
cântase tot drumul un bărbat. Acordeonul se rostogoleşte, mâna 
unui bărbat se mişcă pentru ultima dată şi apoi un alt cadru ne arată 
cum acordeonul, imobil câteva clipe, se închide brusc. Imaginea 
depăşeşte valoarea unei metafore, acordeonul pare el însuşi o fiinţă 
care se stinge. 
„Arsenal” vorbeşte despre o lume în care moartea este omniprezentă, 
frumoasă prin cruzimea ei. Agonia personajelor (ţărăncile împi-
etrite, femeia căzută pe câmp, soldatul zguduit de hohote de râs, 
soldatul paralizat de sentimentul că lupta pe care o duce e absurdă) 
aminteşte de agonia purificatoare a Ioanei d’Arc, din „La passion de 
Jeanne d’Arc” („Patimile Ioanei d’Arc”, 1928) regizat de Carl Theodor 
Dreyer. 
În 1930 are loc premiera filmului „Zemlya” („Pământ”) în care e 
ilustrată cea mai frumoasă dintre morţile care au existat vreodată 

pe peliculă. Cinematograful a creat de-a lungul timpului un vast şi 
cosmopolit cimitir. Începând cu Griffith, fiecare regizor a abordat 
mai mult sau mai puţin profund această temă contribuind la funebra 
listă a eroilor căzuţi de dragul artei. Dar cred că în cimitirul tutu-
ror personajelor de cinema, mormântul lui Semen din „Pământ” se 
cunoaşte de departe – e mormântul care vorbeşte. De altfel, el apare 
în film când Stepan încearcă să-i vorbească mortului şi pune ure-
chea pe mormânt pentru a-l auzi. Şi e perfect verosimil comporta-
mentul lui, având în vedere felul cum moare bătrânul: precum sfinţii 
ortodocşi despre care nu se spune că mor, ci că adorm. Ba înainte de 
marea trecere i se face foame şi mănâncă un măr cu poftă. Apoi salută 
politicos şi moare. Scena are umor, îndrăzneală, profunzime şi un 
farmec suprarealist. Este emblematică pentru arta cinematografică a 
regizorului ucrainean. Serenitatea cu care Dovjenko însuşi priveşte 
moartea în această secvenţă porneşte dintr-o copilărie plină de mi-
turi, dintr-o rezistenţă pe care Aleksandr şi-a construit-o împotriva 
acelei forţe de neînţeles care îi lua fraţii unul câte unul. Atunci când 
Stepan încearcă să-i vorbească lui Semen, la mormântul acestuia, în 
jurul lui sunt copiii care îl necăjesc. Dovjenko reconstituie formarea 
propriului mit despre moarte: o trecere a sufletelor spre altă lume, 
lume ce se află în pământ, sub picioarele noastre, mormintele fiind 
uşile/adresele unde ne lăsăm trupurile şi unde putem fi, din când 
în când, găsiţi. Copilul care glumeşte pe seama bătrânului Stepan 
ce ascultă înfrigurat pământul de deasupra trupului lui Semen este 

Aleksandr şi astfel se creează un alt nivel de sens – Dovjenko se 
înfăţişează pe sine în ipostaza de copil care creează şi ironizează pro-
pria iluzie. Este diluarea unui sentiment mai tragic de incertitudine, 
de oscilare între speranţa continuităţii şi certitudinea perisabilităţii. 
O jumătate de oră mai târziu, în acelaşi film, Vasili – nepotul de-
functului, în timp ce se întoarce de la câmp, fericit, dansând pe dru-
mul de ţară şi stârnind praful în jurul lui, cade împuşcat ca o pasăre 
doborâtă în zbor. Este condus pe ultimul drum, dar nu i se cântă 
ode bisericeşti, ci cântece „despre viaţa cea nouă”. E o metaforă a 
naşterii unei noi religii - comunismul. Şi cum fiecare religie are zeii 
săi care cer sacrificii şi jertfe, Vasili este o primă victimă. Privit din 
această perspectivă, dansul lui are sens ritualic şi reprezintă – strict 
pentru personaj, în ansamblul filmului dezvoltând alte semnificaţii, 
o frumoasă desprindere de această lume. Astfel, filmul nu putea să 
fie înghiţit ca propagandă de către comuniştii care i-au permis doar 
câteva luni de proiecţie, după care a fost retras şi interzis ani de zile. 
Aşadar… cum se împacă frumuseţea cu moartea? Destul de bine, aş 
putea spune. Mai ales în filmele lui Aleksandr Dovjenko în care viaţa 
se trage din istoria Ucrainei, dar chipurile morţii se desprind dintr-o 
istorie individuală, dintr-o mitologie personală. El însuşi afirma în 
autobiografia sa: „Încă nu pot să asist la înmormântări şi totuşi ele 
apar în scenariile şi filmele mele pentru că întrebări despre moarte 
şi viaţă mi-au populat imaginaţia încă din copilărie şi şi-au pus am-
prenta asupra muncii mele.”
La un regizor atât de familiar cu temele grele şi incomode ale 
umanităţii (moartea fiind doar una dintre ele) rămâne întotdeau-
na surprinzător umorul lui îndrăzneţ, de cele mai multe ori fin şi 
puţin accesibil („Zvenigora” – e un film plin de parodie fină şi de 
ironii) dar şi brut, uneori ţărănesc – cum se întâmplă, de pildă, în 
următoarea secvenţă: în „Pământ”, noul tractor de la cooperativă, 
pus la dispoziţia ţăranilor care au acceptat colectivizarea în speranţa 
unei vieţi mai bune, se opreşte pe drum din cauză că nu mai are 
apă. Tractorul e aşteptat în sat ca simbol al unei vieţi îmbelşugate, 
al unei noi ere mai bune. El urmează să înlocuiască animalele şi 
chinul, să îmblânzească pământul şi să îl facă mai darnic cu bieţii 
ţărani. Dar tractorul se opreşte în mijlocul drumului din cauză că s-a 
supraîncălzit şi nu mai are apă. Dezamăgirea îi paralizează pe bieţii 
oameni care alergau pe lângă tractor fericiţi. Cei din sat încep să se 
neliniştească. Autorităţile sună şi întreabă insistent dacă tractorul a 
ajuns. Totul pare compromis. Dar, brusc, dezamăgirea e înlocuită de 
bucurie, când ţăranii găsesc soluţia pentru a ieşi din impas: urinează 
în radiatorul „simbolului unei vieţi mai bune”!
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Stilul lui Bresson
Alături de constanta tematică, stilul lui Bresson mai este compus din 
câteva tehnici foarte particulare: munca cu actorii neprofesionişti 
pe care îi antrenează să rostească replicile plat, ca pe silabe înşiruite 
fără legătură între ele. Regizorul repetă acţiunile cu “modelele” sale 
(aşa cum denumeşte el însuşi aceşti actori neprofesionişti folosiţi 
astfel) până când gesturile pe care trebuie să le execute ajung reflexe, 
deprinderi care nu cer concentrare; acest procedeu se aseamănă 
întrucâtva hipnozei, Bresson făcându-i pe actori să reproducă cu tot 
firescul de care sunt capabili, ca urmare a repetiţiilor stăruitoare, 
gesturi şi replici de la al căror înţeles sunt îndepărtaţi. Acest pro-
cedeu conţine un paradox – pe de o parte aduce un plus de realism 
filmului (în viaţa reală, oamenii nu rostesc frazele cu atâtea nuanţe 
câte folosesc actorii în replicile lor şi nici nu se concentrează la fie-
care gest aşa cum este cerut în general de convenţiile scenei), iar, 
pe de altă parte, lasă senzaţia a ceva straniu, a unui ritual. Acestor 
“incantaţii” li se opune concreteţea zgomotelor folosite de Bres-
son, sunetele fiind adesea amplificate excesiv în filmele cineastului 
şi încărcate de semnificaţii, de putere de sugestie. Opoziţia între 
concreteţe şi mister creată tehnic are corespondent la nivelul su-
biectului alternanţa între stările prin care trec personajele – beatitu-
dine, graţie şi frusteţea unei realităţi închise, care pare a nu cuprinde 
nimic altceva decât ceea ce este direct perceptibil, o realitate  a în-
doielilor, a neîncrederii. 
Avântul şi căderea se succed în simţirea preotului din „Journal d’un 
curé de campagne” („Jurnalul unui preot de ţară”, 1951), a condam-
natului din „Un condamné à mort s’est échappé” („Un condamnat la 
moarte a evadat”, 1956) şi a hoţului de buzunare din „Pickpocket” 
(1959). Cele trei filme, realizate consecutiv între anii 1951 şi 1959, 
reprezintă o acoladă în filmografia cineastului francez. Discur-
sul este organizat asemănător – mărturia din off a personajului  

însoţeşte imaginea din care acesta este nelipsit. Autorul înlătură 
tot ceea ce este străin preocupărilor şi simţirilor personajelor sale. 
Deja în „Procès de Jeanne d’Arc” („Procesul Ioanei d’Arc”, 1962), 
următorul film după „Pickpocket”, care aparent continuă direcţia 
celor trei – cu un singur fir principal al naraţiunii, care o urmăreşte 
pe eroină, subiectivismul acesta dispare. Bresson introduce şi co-
mentarii ale unor personaje care nu interacţionează direct cu Ioa-
na d’Arc (ex. schimbul de replici dintre comandantul englez şi cel 
francez care o urmăresc printr-o crăpătură în peretele celulei).  De 
asemenea, trăirile eronei nu mai sunt redate sau descrise din off, ci 
impuse spectatorului. Ceea ce vedem sunt fapte; parcursul reacţiilor 
sufleteşti de la stoicism la indecizia personajului se poate deduce 
doar din răspunsurile în faţa tribunalului. 
Într-un alt film cu subiect istoric al regizorului, „Lancelot du Lac” 
(1974) recunoaştem una dintre temele preferate ale lui Bresson – 
sufletul, care se înalţă spre îndeplinirea datoriei şi spre câştigarea 
onoarei, este ţintuit de cerinţele materiei, de dragostea senzuală. În 
momentul realizării acestui film, Bresson se îndepărtase complet 
de tehnica urmăririi unui singur personaj. „Lancelot du Lac” are o 
structură narativă clasică – organizat pe mai multe planuri şi con-
flicte, personajele fiind ierarhizate. Filmul poate părea o adaptare de 
duzină a mitului „Cavalerilor mesei rotunde”. Bresson şi-a subtilizat 
într-atât stilul încât poate fi imposibilă depistarea adevăratelor sale 
intenţii de către un spectator care nu-i cunoaşte filmele anterioare.
Subtilizarea aceasta, drumul spre asceză prin înlăturarea oricărui 
exces (cum ar putea fi considerate trăirile intense ale personajelor 
din „Journal d’un curé de campagne”, din „Un condamné à mort s’est 
échappé”  sau din „Pickpocket”), este evidentă începând poate cu 
„Au hasard Balthazar” („La întâmplare, Balthazar”, 1966). Filmele lui 
Bresson devin mai “intelectuale”, mai abstracte. 
“Au hasard Balthazar” este o teoremă – pare că autorul doreşte să 

Viziunea lui Bresson este impregnată de un simț 
moral foarte puternic. Subiectele filmelor sale 
pun în discuție apariția răului, puterea de opu-
nere ispitelor, datoria și sacrificiul (excepție face 
primul său film, „Les affaires publiques” („Afac-
eri publice”), o comedie bufă realizată în 1934, 
la o distanță de nouă ani față de cel de-al doilea 
film, lungmetrajul “Les anges du peché” („Îngerii 
păcatului”, 1943) și aflată la extrema opusă față 
de ceea ce avea să devină stilul lui inconfunda-
bil. Filmele sale, cele care fac referire în mod di-
rect la morala creștină, dar și celelalte, constituie 
demonstrații despre reușita sau eșecul mântuirii 
sufletești.

de Gabriela Filippi

Robert Bresson și „Pickpocket”

review
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ajungă la o concluzie şi în acest scop se foloseşte de personaje care 
întruchipează concepte. Sunt personaje care pot fi descrise printr-o 
singură trăsătură, reprezentante ale unor vicii esenţializate precum 
“beţivul”, “orgoliosul” sau “avarul”, personaje din start condamnabile. 
Pentru a ajunge la viziunea unei lumi de oameni meschini, guvernaţi 
de orgoliu şi răutate, uitând valorile umane – toleranţa şi dragostea, 
autorul s-ar fi putut folosi de o soluţie mult mai facilă, aceea de a-şi 
reprezenta ideile printr-o poveste realistă. Într-un interviu realizat 
în 1966, la data apariţiei filmului, Robert Bresson afirma: “Nu putem 
copia viaţa. Trebuie să găsim ceva prin care să ajungem la viaţă fără 
să o copiem. Dacă copiem viaţa, nu ajungem la aceasta, ci la ceva fals. 
Printr-un mecanism cred că se poate ajunge la un adevăr şi chiar la 
realitate”. Dacă realizatorul ar fi ales să-şi exprime ideile printr-o 
poveste realistă, discursul filmului său ar fi fost unul tezist şi foarte 
artificial. Aşa cum este gândit “Au hasard Balthazar”, chiar cu per-
sonajele sale ce seamănă uneori a idei umblătoare, este mult mai 
uman şi aduce mult mai mult a viaţă decât ar fi făcut-o un film real-
ist. Opoziţia aceasta, care poate părea forţată, între spiritul pervertit 
şi spiritul neîntinat, stimulează o nostalgie firească a spiritului pen-
tru puritate, pentru simplitate. Mecanismul după care funcţionează 
“Au hasard Balthazar” este cel din “Idiotul” al lui Dostoievski. Prinţul 
Miskin şi măgarul Balthazar sunt neştiutori (în cazul măgarului se 
înţelege de ce, iar prinţul suferă de epilepsie, motiv pentru care a 
fost ţinut mult timp departe de societate), dar foarte simţitori. Nici 
personajul lui Dostoievski nu este conceput într-o cheie realistă; 
scriitorul rus afirma: “Ideea principală a romanului este construirea 
unui om sublim”. În “Idiotul”, ca şi în filmul lui Bresson, personajul 
urmărit este Miskin (Balthazar), iar toate celelalte personaje apar 
doar în momentele de interacţiune cu prinţul (măgăruşul), ceea ce 
le accentuează şi mai tare defectele.  
Dintre filmele lui Bresson, le admir totuşi cel mai mult pe cele re-
alizate între 1951 şi 1959 („Journal d’un curé de campagne”, „Un 
condamné à mort s’est échappé” şi „Pickpocket”)  pentru puritatea 
stilistică.  Aici, personajele şi evenimentele sunt foarte uşor de 
înţeles. Toate cele trei personaje au o misiune clară, un scop evident: 
găsirea caii către Dumnezeu pentru preot, evadarea pentru con-
damnat şi comiterea fărădelegii fără a fi prins de autorităţi pentru 
hoţul de buzunare. Autorul spunea în acelaşi interviu că “ar dori ca 
spiritul să fie cu totul în afara a ceea ce se întâmplă”, iar firul simplu 
al naraţiunii acestor filme îl ajută să-şi realizeze întru-totul idealul . 

„Pickpocket”, un film de Robert Bresson
În „Pickpocket” scopul personajului poate părea mai ambiguu 
deoarece acţiunile sale nu sunt orientate către viitor, precum la 
condamnat, pentru care orice gest reprezintă o apropiere sau o 
distanţare de momentul evadării, sau precum la preot, căruia zbat-
erile şi momentele “luminate” îi pregătesc o existenţă viitoare (care 
începe în momentul în care filmul se încheie). Chiar dacă intenţiile 
personajului nu sunt atât de clare precum în celelalte două filme, 
„Pickpocket” păstrează aceeaşi claritate şi simplitate în urmărirea 
acţiunii. Gestul furtului repetat, care implică mereu aceleaşi reacţii, 
acelaşi joc – este sau nu este prins Michel –, aceeaşi emoţie, nu cere 
un efort din partea spectatorului pentru a înţelege ce se întâmplă, 
ci este mai mult un dans plin de graţie, ce se adresează văzului şi 
simţului. 
Putem bănui că acţiunile lui Michel vizează o fericire imediată, că 
fiecare furt reuşit îi aduce o satisfacţie momentană intensă. Altfel, 
gestul de a fura este gratuit – Bresson clarifică faptul că personajul 
lui nu fură din necesitate – lui Michel i se oferă o şansă de a munci – 

dar nu aflăm vreun motiv al actului său. Argumentul “supraomului” 
este anulat de ruşinea pe care Michel o simte faţă de mama sa, care 
a intuit îndeletnicirile lui. De asemenea, nu pare că infracţiunile sale 
ar fi săvârşite din mizantropie sau dintr-o ură provocată, care se ex-
tinde asupra întregii umanităţi, ca în “L’argent” („Banii”, 1983).  
Această activitate îi procură personajului emoţia, suspansul, iar 
reuşita ei îi oferă libertatea. Michel este volatil – nu există nimic 
(şi el are grijă să nu existe nimic, îşi respinge prietenii etc.) care 
să-l ţintuiască. Alternează emoţiile, îşi hrăneşte senzaţiile. Priveşte 
în gol cu o căutătură tulbure, iar lipsa detaliilor suprimă intelectul, 
nelăsând să pătrundă decât impresiile, senzaţiile şi favorizează au-
tomatismul. Graţia mişcărilor cunoscute, siguranţa şi supleţea lor, 
corespund nevoii spiritului său de a fi uşor, de a fi liber. Cu fiecare 
reuşită a furtului, Michel probează faptul că poate fi invizibil printre 
oameni, în mijlocul mulţimilor.
Sentimentul libertăţii îi este transmis spectatorului prin cadrele su-
biective – închise sau deschise – în funcţie de stimulii personajului. 
Michel este filmat mai tot timpului la plan mediu, singur, zburdă 
dintr-o parte în alta a cadrului, intră şi iese. Prezenţa altor personaje 
în cadru este ameninţătoare – umerii lor în amorsă sunt foarte mari 
pe lângă corpul lui. Un alt exemplu este cel al cadrului în care Michel 
se crede neobservat după primul furt, dar este descoperit. Cu cât se 
îndepărtează de locul faptei, Michel capătă certitudinea că va scăpa 
neprins: camera rămâne fixă şi îl lasă să se distanţeze; în cadru intră 
doi poliţişti aflaţi pe urmele lui Michel, iar camera avansează odată 
cu ei, într-un trav rapid, strivindu-l şi restrângându-l pe hoţ.
Dacă tot filmul consemnează emoţia, nestatornicia, starea „volatilă” 
a personajului, finalul moralizator conferă sens acestei stări prelun-
gite, indicând-o ca fiind frivolă, inconsistentă. Michel găseşte liniştea 
sufletească în puşcărie (paradoxal, locul cel mai îngrăditor) prin sta-
bilitatea pe care iubirea pentru Jeanne i-o descoperă. „Pickpocket” 
cuprinde un discurs despre libertate, dar şi demonstraţia risipei con-
stituite de o viaţă liberă, dar lipsită de idealuri.
Consider că „Pickpocket” este experienţa-limită a unei direcţii a 
regizorului. Pentru a lăsa spiritul să izvorască, Bresson simplifică 
acţiunile. În filmul din 1959, autorul renunţa să clarifice gândurile 
personajului, le suprima şi tăia monologul din off care, în „Journal 
d’un curé de campagne”şi în „Un condamné à mort s’est échappé” 
confereau graţie acţiunii. În „Pickpocket” monologul este înlocuit 
de baletul de mişcări. O simplificare însă şi mai pronunţată decât 
cea din „Pickpocket” presupune ajungerea la abstracţie, solicită mai 
mult intelectul şi pierde din emoţia care face posibilă înţelegerea 
unui spirit de către un altul (cazul unor filme precum „Procès de 
Jeanne d’Arc”  şi „Lancelot du Lac”).
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Occidentul şi Orientul, America şi Japonia, reprezintă două 
modalităţi diferite de-a face animaţie. Există importante discrepanţe 
în atitudine, stil, atmosferă şi target. Diferite sunt şi posibilităţile şi 
libertăţile artistice oferite autorilor. Miyazaki reprezintă un mic 
miracol în panorama animaţiei japoneze, pentru simplul fapt că a 
reuşit să se afirme în exteriorul ţării. Scris şi regizat de către Hayao 
Miyazaki, produs de studiourile Ghibli, filmul “Sen to Chihiro no 
kamikakushi” („Călătoria lui Chihiro”, 2001) iese în sălile de cinema 
japoneze în anul 2001. Anime-ul sparge în scurt timp recordurile 
de boxoffice în ţara de origine şi devine cel mai bine vândut film 
japonez. Distribuit internaţional de către studiourile Disney, sub 
numele de “Spirited Away”, acesta câştiga la Berlin Leul de Aur 
pentru cel mai bun film în anul 2002 şi Oscarul pentru “cel mai bun 
film de animaţie” în cadrul ceremoniei din 2003, devenind primul 
anime câştigător al unui Oscar din istoria cinematografiei.  Astfel, 
Miyazaki – şi al său studio Ghibli – devin centrul de referinţă al 
animaţiei extra-hollywoodiene. 

...Înainte de Mononoke
În Occident, „desenele” constituiau aproape exclusiv domeniul 
copiilor. Japonia a acordat dintotdeauna atenţie acestei categorii de 
vârstă, însă a creat, de la început, o distincţie clară între desenele 
animate pentru copii şi animaţiile pentru adulţi:  în ultimii 20 de 
ani au ieşit pe piaţa filme de o uimitoare violenţă, de o sexualitate 
viscerală (unii ar numi-o “porno”) şi de o grafică extremă, prezentând 
imagini groaznice, înfiorătoare dintr-un viitor apocaliptic. Cu toată 

violenţa şi brutalitatea lor, anime-urile SF sunt greu de învins când 
vine vorba de originalitate (două exemple: „Alia” al lui Otomo 
Katsuhiro şi „Ghost în the Shell” al lui Oshii Mamoru). Există însă o 
alternativă şi poartă numele de Hayao Miyazaki. 
Miyazaki a debutat cu anime-uri pentru televiziune, de inspiraţie 
Occidentală, cele mai populare fiind considerate astăzi cult classics 
de către amatorii genului: „Heidi”, „Treasure Island”, „Anne of 
the Green Gables”. În anul 1984, produce şi regizează primul său 
lungmetraj de animaţie: “Kaze no tani no Nausicaa” („Nausicaa 
din Valea Vântului”). Şi cu asta ne întoarcem la SF-urile post-
apocaliptice. După standardele japoneze însă, “Nausicaa” este un SF 
cuminte, oarecum bătrânicios – altfel spus: îi lipsesc ultraviolenţa şi 
nuditatea grafică. Această primă încercare a regizorului nipon este 
oarecum stângace. Deşi reuşeşte să-şi  îndese temele preferate (bine 
vs. rău, protejarea naturii, pacifismul, etc.) filmul trădează o notă de 
manierism, ce reiese tocmai din lipsa de experienţă a lui Miyazaki 
şi din dorinţa de a spune mult prea multe într-un timp limitat. 
Rezultatul este un amalgam de personaje, idei, afirmaţii sociale şi 
politice, plasate pe un background vizual impresionant. Trecutul 
de mangaka i-a servit nespus de mult lui Miyazaki, conferindu-i 
sârguinţa şi răbdarea necesare de a da naştere unora dintre cele mai 
captivante şi uimitoare locaţii în care să-şi plaseze personajele şi 
acţiunea. Astfel, stilul graphic reprezintă unul dintre punctele forte 
din filmele sale – atenţia pentru detaliu, simplitatea (nu sărăcia) 
tablourilor, interesul scăzut pentru animaţia computerizată – cu 
excepţia momentelor când aceasta se dovedeşte a fi absolut necesară 
poveştii sau animatorilor. 

Printre temele predilecte ale animatorului japonez Hayao Miyazaki regăsim relația omului cu natura – 
uneori armonioasă și echilibrată, alteori agresivă și distrugătoare; prezența unor creaturi fantastice din 
mitologia și folclorul nipon, valorificarea diverselor culturi și influențe occidentale, alegerea copiilor sau 
a tinerilor pentru rolul de personaje principale, frecventa repetare a unor motive-cheie: zborul, forța 
distrugătoare a omului în raport cu natura, războiul, autocunoașterea, asumarea unei forme de re-
sponsabilitate. Mangaka, animator, scenarist și regizor, Miyazaki se implică în fiecare stadiu al proce-
sului productiv al filmelor sale, implicarea sa fiind în egală măsură stilistică și tematică.
de Sorana Borhină
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Mononoke Hime 
Mulţi consideră “Sen to Chihiro no kamikakushi” ca fiind opera de 
maturitate a lui Miyazaki, însă adevărata revelaţie vine o dată cu 
“Mononoke Hime” („Prinţesa Monoke”) în 1997. 
Pe lângă dorinţa de a-şi distra şi amuza publicul spectator, 
preocupările reale ale regizorului sunt de natură spirituală – în 
sensul cel mai profund al cuvântului. Şintoismul – religia indigenă 
a Japoniei – influenţează puternic filmul lui Miyazaki, atât din 
punct de vedere dramaturgic, cât şi vizual. În “Mononoke” se duce 
lupta inevitabilă între oameni şi forţa naturii – reprezentată în film 
prin intermediul unor zeităţi, versiuni uriaşe de lupi şi mistreţi 
personificaţi. Acţiunea propriu-zisă a filmului are loc în perioada 
Muromachi şi prezintă lupta dintre gardienii unei pădurii şi oamenii 
care, presaţi de continua lor nevoie de resurse, decid să le distrugă 
habitatul. Evenimentele sunt povestite din perspectiva unui străin, 
prinţul Ashitaka. 
Cuvântul “mononoke”, ce serveşte şi drept numele personajului 
principal feminin, are o însemnătate simbolică, acesta putând fi 
tradus că „spirit vindicativ”. Cum adesea se întâmplă în filmele lui 
Miyazaki, binele şi răul sunt relative, lăcomiei oamenilor fiindu-i 
asociată ferocitatea cu care spiritele îşi caută răzbunarea. În cazul 
personajelor există, de asemenea, o ambiguitate specific orientală, 
un exemplu fiind chiar „personajul negativ”: doamna Eboshi nu 
ezită să distrugă pădurea pentru a-i exploata resursele naturale, însă 
în acelaşi timp oferă azil vârstnicilor, leproşilor şi unui grup de foste 
prostituate, făcându-i, prin muncă, să se simte folositori în interiorul 
comunităţii din care fac parte. Această filosofie este una pur modernă 
şi-şi găseşte rădăcinile în asumarea epocii contemporane, a valorilor 
pe care aceasta, în repetate rânduri, le-a distrus şi le-a reabilitat. 
Îmbinarea optimismului cu pesimismul este tipică pentru Miyazaki 
şi în nici un alt film nu se face mai puternic simţită ca în “Mononoke 
Hime”.  
 Miyazaki este un ecologist convins. crescând într-o perioadă în care 
Japonia încerca, din raţiuni economice, să-şi seteze dezvoltarea pe 
“înainte, marş!”, ţăranul Hayao a rămas profund marcat de daunele 
produse mediului înconjurător, aflat în imediata lui apropiere. 
Mesajul transmis peste ani în filmele sale este că adulţii n-ar trebui 
să se lase orbiţi de nevoile prezentului, impunând astfel copiilor lor 
propria viziune asupra viitorului. 

După Mononoke….Chihiro
După succesul răsunător înregistrat cu „Mononoke Hime”, în anul 
1997 Hayao Miyazaki îşi face publică intenţia de a renunţa la şefia 

studiourilor Ghibli şi de a se retrage din lumea filmului. În 1998 însă, 
o întâlneşte pe fiica în vârstă de 10 ani a unui prieten de familie. 
Temperamentul introvertit, atitudinea pasivă şi indiferentă afişată 
de fetiţă îl inspiră pe acesta în crearea unui nou personaj. 
Filmul “Sen to Chihiro kamikakushi” are structura interioară a unui 
basm, personajul principal fiind nevoit să parcurgă un drum iniţiatic. 
Într-o lume dominată de fabulos şi suprareal, acesta este supus unui 
proces de maturizare şi de autocunoaştere, fiind ajutat de fiinţe şi 
obiecte fantastice. Spre deosebire de majoritatea desenelor animate 
- şi a anime-urilor în special - prima secvenţă a filmului oferă un 
tablou destul de banal: călătoria familiei spre noua casă, nerăbdarea 
părinţiilor şi regretul fetiţei, Chihiro, care este nevoită să-şi lase în 
urmă prietenii şi colegii de şcoală pentru a se muta din Tokyo într-
un oraş de periferie. Părinţii fac un popas într-o pădure şi parchează 
maşina în faţa unui vechi tunel pe care, din curiozitate, decid să-l 
traverseze. Chihiro împreună cu familia sa, se trezeşte în ceea ce 
pare a fi o staţiune de vacanţă abandonată, echipată cu hoteluri, cu 
restaurante şi cu un parc de distracţii. Ignorându-şi copilul, bărbatul 
şi femeia se autoservesc din diferitele feluri de mâncare expuse pe 
tejgheaua unui restaurant. Starea de nelinişte şi de teamă resimţite 
iniţial de Chihiro, cresc odată cu venirea serii, când înfăţişarea 
parcului se schimbă, acesta devenind animat de nenumărate lumini 
şi de fiinţe fantomatice. Avertizată de un băiat pe nume Haku să 
părăsească staţiunea înainte de apusul soarelui, Chihiro se întoarce 
la restaurantul în care îşi lăsase părinţii şi, spre groaza sa, îi găseşte 
transformaţi în porci. Din acest moment, Chihiro trebuie să înveţe 
să supravieţuiască în această lume bizară şi să găsească o modalitate 
de a-şi salva părinţii. 
Dincolo de masca de copil încăpăţânat şi răsfăţat, Hayao Miyazaki îi 
oferă lui Chihiro şi capacitatea de a face distincţia clară dintre bine şi 
rău, caracteristică pe care regizorul o consideră înnăscută în fiecare 
dintre noi, ea pierzându-se o dată cu maturizarea şi cu asumarea 
rolului în societate. Astfel, Chihiro ştie din instinct că acţiunile 
părinţilor sunt greşite, iar comportamentul lor este nepotrivit. 
Consumând cantităţi enorme de mâncare, ei uită nu numai bunele 
maniere şi eticheta - care ar fi trebuit respectate într-un restaurant 
normal - ci şi de propriul copil. Acest proces de dezumanizare prin 
exces şi lăcomie este unul rapid, în scurt timp aceştia transformându-
se în porci. 
Combinaţia dintre mâncare şi lăcomie se dovedeşte a fi catalizatorul 
principal al declanşării intrigii filmului şi continuă să aibă un rol 
important pe întreg parcursul desfăşurării acţiunii. Mâncarea joacă 
un rol important în “ Sen to Chihiro kamikakushi “, ea devenind, 

Sen to Chihiro kamikakushi, 2001Mononole Hime, 1997
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după caz, fie o sursă de rău, fie una de bine. Neştiind ce să facă 
după transformarea părinţilor, Chihiro începe să plângă, iar trupul 
ei începe să-şi piardă din substanţă. Cel care îi vine în ajutor este 
Haku care, pentru a împiedica dispariţia totală a lui Chihiro, îi dă să 
mănânce o bucată de pâine, explicându-i fetei că pentru a rămâne 
în lumea spiritelor trebuie să mănânce şi pentru a mânca trebuie să 
muncească. 
În “Sen to Chihiro kamikakushi”, Hayao Miyazaki îşi oferă o 
libertate stilistică uimitoare, jonglând realul cu fantasticul. Jucându-
se cu folclorul şi cu imaginaţia pură, regizorul reuşeşte să ofere 
spectatorilor o experienţă cinematografica autentică. Pornind de 
la o viziune oarecum pesimistă asupra societăţii contemporane, 
Miyazaki modelează acţiunea într-un drum iniţiatic, un fel de 
călătorie în inconştient, în care are loc trecerea de la copilărie la 
adolescenţă. Forţa creatoare prin excelenţă, în universul regizorului 
japonez, este imaginaţia, care, izvorând din dorinţa creatoare a 
omului – şi automat a lumii în care acesta trăieşte – este  propulsorul 
realităţii. 
Logică desfăşurării acţiunii în “Sen to Chihiro kamikamushi” este 
cea a visului, momentul în care Chihiro reuşeşte să-şi eliberez 
părinţii reprezentând momentul trezirii. După întoarcerea ei “la 
realitate” singura dovadă a experienţei sale este un elastic de păr, 
lucrat de către prietenii din “lumea cealaltă”. Amintirile experienţei 
din “oraşul fermecat” încep să dispară în inconştient o dată cu 
traversarea tunelului, iar o dată cu ieşirea la lumină Chihiro pare să 
fi uitat toate cele întâmplate în tărâmul de dincolo. 
Ambiguitatea finalului este intenţionată, însă Miyazaki ne oferă 
un indiciu încă din titlul filmului asupra deznodământului acţiunii. 
“Kamikakushi” este un termen special, care tradus înseamnă “răpit 
de zei”. În folclorul japonez, atunci când un copil dispărea fără urmă, 
se spunea că a fost răpit de către un zeu, iar atunci când acesta reuşea 
să se întoarcă acasă nu-şi amintea nici una dintre experienţele trăite 
în “kami no machi” sau „oraşul zeilor”. 

Castelul umblător al lui Howl
După ce a declarat – pentru a doua oară – că se retrage de la şefia 
Studioului Ghibli, Miyazaki citeşte romanul unei autoare britanice 
de literatură fantastică – Diana Wynne Jones. Cartea se numeşte 
“Howl’s Moving Castle” şi reaprinde în realizatorul japonez dorinţa 

de a face animaţie. Înarmându-se cu multă putere de convingere şi 
cu un translator, acesta pleacă la Londra pentru a-i cere autoarei 
drepturile de ecranizare. Miyazaki a fost încântat să afle că în anii 
studenţiei Diana Wynne Jones i-a avut ca profesori pe Tolkien şi pe 
C.S.Lewis şi că datorită lor a ajuns să scrie acest tip de literatură. Un 
anglofil declarat, regizorul i-a promis autoarei că va avea mare grijă 
atât de personajele ei, cât şi de atmosfera cărţii. 
“Hauro no ugoku shiro” („Castelul umblător al lui Howl”) iese în 
sălile de cinematograf în 2004 şi, deşi nu are succesul de critică pe 
care l-a avut cu “ Sen to Chihiro kamikakushi”, acest nou efort al 
animatorului nipon este primit cu foarte mult entuziasm de către 
public. Personajul principal al poveştii este o tânără pe nume 
Sophie, care este transformată într-o băbuţă de către o vrăjitoare 
malefică. Pentru a încerca să inverseze vraja, fata pleacă în căutarea 
temutului vrăjitor Howl şi a castelului său umblător. Inexistent în 
romanul original, dar inserat de către Miyazaki în film, este războiul 
dintre două ţări rivale şi modalitatea prin care acestea încearcă să 
se folosească de magia vrăjitorilor sau a vrăjitoarelor pentru a ieşi 
câştigătoare. 

Ponyo
“Gake no ue no Ponyo” („Ponyo”) este cea mai simplă, împăcată şi 
inocentă operă a lui Miyazaki. Apărut în 2008, filmul a avut premiera 
la Festivalul de Film de la Veneţia, unde a primit o menţiune specială 
din partea juriului. Bazat pe basmul lui Hans Christian Andersen, 
“sirena” lui Miyazaki, nici că putea să fie mai diferită decât Ariel a lui 
Walt Disney. Şi fiindcă filmul se adresează în special copiilor până în 
12 ani, japonezul şi-a temperat sau chiar şi-a cenzurat anumite teme 
şi motive: deşi există un puternic substrat ecologic, din film lipsesc 
cu desăvârşire teme precum războiul sau conflictul dintre generaţii.
 Chiar dacă spectatorii americani au cam strâmbat din nas în 
momentul în care au văzut că povestea de dragoste din film are ca 
personaje principale copii în vârstă de cinci ani, Miyazaki a explicat 
într-o conferinţă de presă că nu există o formă de iubire mai pură 
şi mai dezinteresată decât cea dintre doi copii. Întrebat la Veneţia 
dacă mai are de gând să se retragă din industrie, Miyazaki a răspuns, 
ducându-şi degetul la tâmplă:  „De vreo 12 ani tot încerc să mă retrag, 
dar EI pur şi simplu nu mă lasă!”.

Hauro no ugoku shiro, 2004
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Emi Vasiliu: Andrei Dăscălescu şi Cătălin Muşat la Muzeul 
literaturii române, un spaţiu foarte „cultural”, potrivit acestei 
conversaţii. Aş fi vrut să fie şi Adina Pintilie cu noi, însă până în 
martie participă la un workshop de film în Amsterdam, aşa că 
ne-am întâlnit doar noi, ca băieţii. I-am invitat pe cei doi, iniţial 
pe cei trei, pentru că dintre ce filme s-au făcut la noi în ultimii trei 
ani, acestea, în genul documentar, par să aibă o direcţie comună. 
Cel mai uşor de spus ar fi că arată într-un fel asemănător şi par să 
aibă surse de inspiraţie înrudite. „Nu te supăra, dar...”, al Adinei 
Pintilie şi „Ciobanul zburător” al lui Cătălin Muşat au fost făcute 
la Aristoteles, în workshop-uri de câte o lună, diferenţa apărând 
la Andrei, care a filmat „Constantin şi Elena”  timp de 2 sau 3 ani, 
Andrei?
Andrei: Vreau să precizez că suntem într-o crâşmă şi nu într-un 
spaţiu cultural. 
Emi:  În ce măsură sunteţi voi inspiraţi unii de către ceilalţi sau 
aveţi concepţii regizorale sau despre film comune? 
Andrei: Cred că inspiraţia vine mai degrabă de la succesul celorlaţi, 
decât de la filmele în sine sau de la concepţia regizorală. Pur şi 
simplu, faptul că Adina a luat atâtea premii cu un film independent, 
la fel şi Muşat; pe de altă parte, Porumboiu, Puiu şi Mungiu, toţi 
ceilalţi care tot iau premii, pentru mine au constituit nu inspiraţie 
regizorală dar o inspiraţie umană, m-au făcut să vreau să fac şi eu.
Mușat: Pot să zic că dintre documentariştii români m-a inspirat 
direct Thomas Ciulei. Şi da, cred că a contat undeva şi în filmul ăsta. 
Măcar în sensul în care manipulez realitatea fără nici o jenă. Dar 
în al doilea rând cred că m-au inspirat şi ceilalţi, poate, cumva, pe 
invers. Am vrut să fac un film care să nu fie din valul ăsta, realisto-
românesc, unde se părea că nimeni nu mai vede nimic altceva. Şi 
pot să zic altă chestie care poate nu-i ok? Că, de exemplu, ultimul 
Ciulei a fost o dezamăgire totală… 
Andrei: Subscriu…
Mușat:Dar ce făcuse Ciulei când eram eu mai mic a fost aşa… nu 
mai văzusem în altă parte genul ăsta de documentar şi a fost ok, 
mi-a rămas în cap. Da’ asta se-ntâmpla în anu’ I şi II, între timp, nu 
ştiu, nu mai sunt chiar aşa mare fan. 
Emi: Cătălin, ai vorbit despre manipularea realităţii. După ce-am 
văzut filmul lui Andrei, mi s-a părut că are o atitudine opusă, că 
nu încearcă să o manipuleze neapărat şi, asta în contextul în care 

ele par să împărtăşească o estetică comună, cel puţin a imaginii 
şi a regiei, dacă este să ne gândim la ideea de capcană în care este 
încadrat personajul. Manipularea realităţii e o atitudine cu care 
porneşti sau e mai mult un efect a ceea ce s-a întâmplat în urma 
filmării şi a montajului? 
Mușat: E un efect al montajului şi al filmării, cheia regizorală 
s-a format pe parcurs. Sunt foarte de acord cu manipularea 
realităţii imediate din film, din ce apare, dar nu schimb adevărul 
personajelor (cuvinte mari). Acolo nu umblu şi nu ai cum să umbli, 
ca să rămână filmul cinstit. Foarte pe scurt, eu am o poveste pe 
care am făcut-o la montaj, e scoasă din capul meu. Ea nu s-a-
ntâmplat acolo. Dar în acelaşi timp cred că mi-am păstrat adevărul 
personajelor pentru că ei erau de-acolo, eu nu i-am pus să joace 
nimic. Erau interesaţi de avioanele alea, toată ziua stăteau şi se 
benoclau, oricum n-aveau altceva ce să facă, îşi doreau să zboare. 
Am încercat să structurez chestia asta coerent în 26 de minute, să 
se înţeleagă ceva fără interviuri, pentru că asta nu-mi place să fac. 
Era foarte uşor s-o zică pe gură. Din moment ce n-am vrut s-o zică 
pe gură, a trebuit să găsesc altă cale să fac să se-nţeleagă.  Şi asta a 
ieşit, fără să-mi propun de la  început că vreau eu să fac o poveste 
a mea, inventată. Dar povestea e inventată şi nici nu ştiu dacă e 
documentar până la urmă. 
Emi: Şi la tine povestea e inventată, Andrei ?
Andrei: Ca şi la Cătălin, manipularea e mai mult la montaj. Nu am 
modificat mai nimic din personaje, nu am regizat mai nimic; am 
mai făcut eu mici trick-uri acolo ca să-mi iasă ce-mi trebuie, dar 
în principiu cred că  filmul meu e foarte sincer cu personajele. Iar 
la mine nu e un story-line, practic nu există o poveste şi atunci 
ea a trebuit creată, că să nu fie doar o înşiruire de momente 
înduioşătoare sau vesele. Asta am făcut la montaj. Am lucrat, 
cred, aproape o lună cu bileţele cu secvenţele scrise, pur şi simplu 
învârtindu-le-ntre ele, până am reuşit să-i dau o structură mai mult 
în plan metaforic, dar care funcţionează pe mai multe niveluri. 
Aici am manipulat eu şi am petrecut destul de mult timp în montaj. 
Bine, vorbim de un film care trebuia să aibă iniţial 52 de minute, 
după aceea a avut 90 şi până la urmă 102. Deci am fost destul de 
liber să fac filmul care s-a vrut, pe care l-a vrut filmul însuşi. Am 
lăsat să curgă şi am modificat acolo unde am crezut de cuviinţă, dar 
am avut libertatea să fac un film lung şi cu o atmosferă aparte, sper.

Andrei: Adina e cea mai artistă, Mușat e mai glumeţ, așa, iar eu sunt mai poet.
de Emi Vasiliu

„Ciobanul zburător” meets „Constantin și Elena” 
într-un bar din centru
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Mușat: Seamănă foarte mult cu procesul meu. Cam aceeaşi chestie 
s-a întâmplat şi la mine.  Poate aicea seamănă.
Emi: Credeţi că dacă aţi fi pornit să faceţi filmele astea pe peliculă, 
aţi fi avut alt gen de abordare a subiectului sau a intereselor 
voastre ? Cum credeţi că schimbă abordarea subiectului faptul că 
filmaţi în digital?
Andrei: Eu nu cred că aş fi putut să fac filmul ăsta în peliculă, 
pentru că ar fi trebuit să regizez mai mult şi să controlez ce 
filmez, din motive atât economice cât şi practice: rola aia trebuie 
schimbată şamd. Să filmez în peliculă ar fi însemnat să mai am 
neapărat cel puţin încă un om cu mine, ceea ce ar fi stricat complet 
atmosfera de încredere şi obişnuinţă cu camera pe care am creat-o. 
Faptul că eu şi camera suntem invizibili în casa lui Constantin 
şi Elena e probabil unul din punctele cele mai bune ale filmului. 
Altfel, aş fi fost sub un stres permanent din toate punctele de 
vedere. Poate ar fi fost un alt film, dar cu siguranţă filmul acesta nu 
s-ar fi putut face pe peliculă.
Mușat: Pelicula e un mare stres, nu cred că poţi să faci documentar 
pe peliculă…. 
Emi: Dar totuşi s-au făcut multe documentare pe peliculă, şi foarte 
bune. 
Mușat: Recent? Întreb asta pentru că din momentul în care a 
apărut video la un anumit nivel, apropiat de peliculă, toată lumea 
a abandonat-o. Cred că se făcea pentru că nu se găsea altceva 
înainte. Dar nu ai cum, trebuie să filmezi mult la documentar, aşa 
se face genul ăsta. Asta înseamnă foarte mulţi bani. În al doilea 
rând, pelicula presupune o armată de oameni pe lângă tine, iar 
filmul meu ar fi ieşit cu totul altceva dacă noi eram acolo mai mult 
de 3-4 oameni în fiecare zi. Am avut strategiile noastre la filmare, 
să le atragem atenţia de la cameră, să-i putem  filma pe ascuns; 
întotdeauna căutam să fim cât mai departe şi cât mai discreţi, să-i 
lăsăm să se desfăşoare, să nu aibă conştiinţa că se face un film 
acolo. Era mai mult o joacă şi pentru ei, aşa părea, c-au venit nişte 
studenţi şi ne jucăm. Când apar 15 oameni, echipă de filmare, se 
schimbă role de peliculă, se trage clachetă, e cu totul altceva. Genul 
ăsta de oameni simpli deodată se schimbă, încep să joace. Şi în al 
treilea rand, e bine că poţi să faci filme independent pe video. Pe 
peliculă nu ai cum, nu-ţi permiţi. Nu ştiu cine ar fi investit în filmul 
ăsta dinainte, să dea şi peliculă şi tot. Deci sunt foarte de acord cu 
video, mai ales în documentar.
Emi: Aceste 3 filme, vorbesc şi de cel al Adinei,  au în comun un 
ritm lent, o preocupare pentru detaliu, care vine tocmai din tehnica 
filmării. Aici, digitalul încetineşte dramaturgia, concentrând-o 
pe detaliul care poate fi adus la semnificaţie, spre deosebire de 
evenimentele mai mari de pe peliculă. Nu credeţi că la nivel de 
iniţiativă şi idee, infinitatea digitalului îţi ia puţin din iniţiativa celui 
care pune în scenă, sau are ideea de a filma? Apărat de infinitatea 
digitalului, ai putea în principiu să filmezi la nesfârşit şi, practic, 
la un moment dat o să-ţi iasă filmul. În peliculă eşti forţat să te 
gândeşti la ceva. Toate trei filmele sunt perfecţioniste, foarte 

precise, exact montate, calculate. În acelaşi timp, toate trei au un 
soi de atenţie la detaliu şi  lene în faţa evenimentului mare. 
Andrei: Vorbim de un film documentar, unde practic documentezi, 
nu pui în scenă, nu? Poate o limitare de ordin tehnic, cum ar fi  
pelicula, te-ar face să gândeşti mai mult, dar pentru mine, fiind 
primul film, povestea s-a născut pe parcursul filmărilor şi apoi la 
montaj. Să fi trebuit să am un scenariu dinainte şi să încerc să-l 
filmez, cred că ar fi fost un eşec; pentru că e primul film şi pentru 
că e un film documentar,  pentru că am încercat să surprind viaţa 
personajelor aşa cum este. Şi pentru că sinceritatea faţă de ele este 
principală, cred. Dar vreau să subliniez, totuşi, că filmele noastre 
sunt şi foarte diferite. 
Emi: Cum sunt foarte diferite? 
Andrei: Adina e cea mai artistă, Muşat e mai glumeţ, aşa, iar eu sunt 
mai poet. Aşa văd eu filmele noastre. Eu mă bucur că suntem trei 
sau poate şi mai mulţi, suntem o gaşcă. Şi sper să facem filme şi de-
acum înainte, că deocamdată se pare că toţi trei ne lăsăm aşteptaţi. 
Sper să fim şi noi un nou val în documentar.
Mușat: Eu cred că atenţia asta pentru detaliu şi desfăşurarea 
aşezată, lentă, cum ai zis tu,  e o tendinţă generală în cinema-
ul modern, şi în ficţiune şi în documentar şi mi se pare foarte 
sănătoasă. În al doilea rând, continui să cred că în documentar nu 
e bine să filmezi în peliculă. Ce ai spus tu e adevărat, dar se aplică 
doar la ficţiune. Acolo, într-adevăr, devine un fel de autoindulgenţă 
când filmezi pe video. Poţi filma cam orice şi asta poate  dăuna 
disciplinei, te risipeşti un pic fără să-ţi dai seama, etc. În 
documentar nu sunt de acord, trebuie să filmezi. Nu ai cum altfel,  
să nu filmezi mult şi să nu alegi după. Nu cred în documentarele 
cu scenariu foarte bine pus la punct din start, înainte de a începe 
filmarea. Nu cred că aşa se fac lucrurile aici.
Emi: La tine, Andrei, încă n-a trecut foarte mult timp de când ai 
intrat în festivaluri cu filmul deşi ai avut premiera în 2008.  Cătălin?
Mușat: 1 an şi 2 luni.
Emi: Nu vă stresează perioadă asta în care trăieşti destul de mult 
timp de pe urma unui produs care, practic, pentru tine s-a încheiat 
demult?  Sau există vreun soi de presiune a produsului care trebuie 
să-şi trăiască viaţa de festival? Persona publică, identificată cu 
filmul, trăieşte încă un an după aceea, indiferent că tu vrei sau nu. 
Andrei: Despre viaţa în festivaluri, deocamdată, sunt fascinat şi mă 
bucur foarte tare să merg oriunde. Probabil că la al zecelea film o 
să fiu deja plictisit. Filmul m-a adus cumva într-o atenţie publică şi 
lumea mă identifică acum cu el. Ăsta-i un lucru bun, normal, pentru 
că acum am premizele de a porni un nou proiect cu un pic mai 
mult sprijin decât am avut la primul. Pe de altă parte, îmi pune pe 
umeri o responsabilitate foarte mare şi există foarte multe aşteptări 
chiar şi de ordin estetic, dacă vrei, pe care îmi propun să nu le 
îndeplininesc şi să fac un al doilea film complet diferit. Eu de un an 
de zile umblu în festivaluri şi cu asta mă ocup. Dar nu pot să zic că 
îmi displace.
Mușat: Nici mie. E poate şi singura recompensă pe care o ai. N-are 
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ce să fie stresant aici, e foarte ok. Azi am fost chemat într-un 
juriu la un festival la care am câştigat anul trecut şi urmează San 
Francisco, începe acum,  în câteva zile, e bine să ştii că urmează 
ceva întotdeauna, mai ales când nu prea faci nimic. Adică doar scrii; 
sunt la nivelul la care scriu acasă, schiţez, nimic elaborat. 
Emi: Apropo de scris şi de digital, dacă ai posibilitatea de a filma 
în digital, în principiu te poţi gândi şi la altă metodă de a lucra la 
un film. Metoda predată în şcolile noastre e aceea în care mai întâi 
scrii scenariul; totul porneşte de la un concept elaborat pe hârtie, 
care este apoi oglindit în imagine. Cu digitalul poţi să lucrezi direct 
în imagine şi să ajungi la finalul filmului mai puţin programatic, 
mai instinctual. Mi se pare că e o metodă nouă de concepere a unui 
film.
Andrei: Eu nu am terminat regie, practic nu am învăţat cum se 
fac filmele, am învăţat cum se montează filmele.  Am terminat 
multimedia şi, fiind o persoană destul de tehnică,  chiar am 
experimentat puţin pe partea asta. De exemplu, în perioadele 
mai lungi de filmare, aveam laptopul cu mine, captam acolo, mă 
uitam la material şi-mi dădeam seama cam cum va arăta secveţa 
respectivă, dacă-mi lipseşte ceva. Lucru care cred că poate fi foarte 
benefic. Până la urmă, am montat clasic; deşi aş fi vrut să montez 
după fiecare perioadă de filmare, până la urmă doar am captat. Dar 
chiar şi asta m-a ajutat foarte tare. Cred că da, cred că e un nou 
mod de a face un film, acela în care filmezi şi construieşti povestea 
odată ce filmezi. Dar sunt sigur că funcţionează numai la film 
documentar. 
Mușat:  Sunt de acord. Sunt de acord în general cu genul ăsta de 
a face film, mai nou. E o gură de aer proaspăt. Şi s-au făcut filme 
foarte foarte bune în ultimul timp în felul ăsta. 
Andrei: E un pic mai greu de finanţat pentru că, dacă vrei să 
convingi că proiectul tău e bun, nu prea ai cu ce, neavând o idee 
foarte clară. Uneori poate nici nu e bine să prezinţi o idee, dacă 
nu ţi-e ţie foarte clară, poţi să distrugi practic potenţialul filmului. 
Din punctul meu de vedere, eu făcând totuşi un film independent, 
dar o co-producţie româno-spaniolă, am reuşit să obţin interesul 
spaniolilor şi banii spaniolilor tocmai având deja ceva filmat, 
arătându-le ce vreau să fac, cum sunt personajele şi cum filmez 
şamd. Din punctul ăsta de vedere, e un dezavantaj care poate fi 
transformat în avantaj, dar un pic mai târziu în proces. În felul ăsta 
de a lucra cred că e foarte greu să ai bani înainte să începi. Nu?
Mușat: Mai mult îmi vine să vorbesc de ficţiune, pentru că în 
documentar mi se pare aproape obligatoriu să lucrezi aşa. Dar 
uite, în ficţiune, faptul că a apărut digitalul… poţi improviza. Ideea 
trebuie s-o ai clară de la început, nu ştiu dacă poţi porni fără, dar 
felul în care o faci poate fi dezvoltat pe parcurs. De astea ziceam 
că mi se pare bine, sănătos şi o gură de aer proaspăt în cinema. 
Mă gândesc la Cassavettes, el improviza la un moment dat total 
pe platou cu actorii şi avea mereu probleme din cauza peliculei, 
pentru că făcea film independent şi cam toţi banii lui se duceau pe 
peliculă. I-ar fi fost mult mai uşor să-şi facă filmele în ziua de azi, ar 

fi putut să se gândească la regie mai mult şi nu de unde să ia bani de 
peliculă. Pentru că el cosuma tone. Şi filmele alea ieşeau foarte bine 
aşa, nu se puteau face altfel. 
Andrei: Am şi eu un exemplu de regizor contemporan care lucrează 
asemănător şi care îmi place foarte tare, Mike Leigh; îşi angajează 
actorii cu un an înainte de film fără să aibă un scenariu şi practic 
scrie scenariul urmărindu-i, dacă vrei. Experimentează cu actorii, 
îi pune în situaţii, îi filmează cu camera ascunsă, nu pentru a 
face filmul, ci scenariul, să vadă cum o să reacţioneze. Şi ies filme 
absolut geniale în care se vede că ceva a fost diferit. Iată că acel 
ceva diferit face filmele mai bune. Mă rog. Oricum, cinema-ul 
moare. 
Mușat: Mike Leigh îşi creează nişte personaje şi scenariul vine 
lucrând împreună, luând naştere acele personaje cu el acolo, ca 
regizor. Astfel începe să se contureze şi povestea. Chestia asta cere 
timp, cere multă peliculă şi s-o ai fără stres. Când eşti produs de 
cineva care îţi dă mult, îţi şi cere înapoi. Devii stresat, îţi asumi o 
responsabilitate foarte foarte mare. Poate să-ţi dăuneze ca regizor.
Emi: Apropo de producţii independente, cum spuneaţi că sunt 
filmele voastre: vă interesează să faceţi filme cu buget mare? Când 
vă gândiţi ce-o să faceţi mai departe, aveţi în cap acelaşi tip de  
cercetare independentă restrânsă, mai personală, mai mult decât  
implicarea într-un proiect mai mare?
Andrei: Cred că mai întâi trebuie să îmi găsesc personalitatea ca 
regizor şi să fiu sigur pe ce fac înainte să fac un film mare…  Îmi 
doresc să produc, să co-produc. Acolo nu există limite. Pot să fiu 
co-producătorul român al unei mega-producţii. Prima idee care 
mi-a venit când lucram la „Constantin şi Elena” a fost una de mega-
producţie, pe care o împing mai spre vara carierei mele, cred.  Îmi 
doresc să fac şi să produc filme scumpe, ale lui Cătălin Muşat, de 
exemplu. 
Mușat: Nu ai altă şansă. Am o idee de scurtmetraj acum cu buget 
destul de mare. Pentru mine, bani mulţi înseamnă îndeajuns cât să 
faci filmul. Oricum ar fi, sunt bani mulţi. 
Andrei: Eu vreau să-mi exprim bucuria că digitalul face filmul 
accesibil oricui... 
Emi: Ziceai că cinema-ul moare?
Andrei: Acuma, cu video on demand, 3D, 5D, 6D şamd… Dar 
documentarul cred că o să aibă viaţă mai lungă decât ficţiunea. 
E mai puţin artificiu, publicul e mai mic, dar caută să vadă 
ceva autentic, să înveţe ceva nou, nu caută spectacolul care 
a transformat cinema-ul tradiţional în 3D…  În străinătare, 
documentarul  funcţionează şi pe net. Dai bani să vezi un film. 
Digitalul face filmul accesibil,  creşte concurenţa şi se pot naşte 
poveşti şi talente de unde nici nu bănuiai. 
Mușat: E un lucru bun şi pentru că, într-un sistem corupt, să 
poţi să faci film altfel decât prin CNC e ok. Măcar din punctul 
ăsta de vedere e bine că poţi să faci film şi altfel, prin producţie 
independentă. Şi legat de ce-a zis Andrei, eu nu cred că Cinema-ul 
moare, nu-i chiar aşa tragic.

non-ficțiune
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review

Debutând în lungmetraj în 1985 cu „Los motivos de Berta” 
(„Motivele Bertei”), care urmărea peripeţiile imaginare ale unei 
adolescente, Guerín avea să atragă cu adevărat atenţia asupra sa în 
1990, când realiza „Innisfree”, eseu cinematografic având ca pretext 
documentarea localităţii irlandeze omonime unde John Ford 
turnase în anii ’50 celebrul „The Quiet Man” („Omul taciturn”), cu 
John Wayne şi Maureen O’Hara în rolurile principale. Amintind de 
eseurile experimentale ale unor cineaşti precum Chantal Akerman, 
Jonas Mekas sau Guy Maddin, „Innisfree” este departe, structural 
şi formal, de noţiunea de documenatar omagial clasic. În fapt, 
filmul lui Guerín nu documentează propriu-zis ceva, neaducând la 
lumină informaţii noi asupra evenimentelor din culisele turnării 
westernului american, nici despre locuitorii irlandezi actuali ai 
oraşului. 
Structurat alambicat, lipsit de coerenţă la primul nivel al lecturii, 
„Innisfree” constituie o meditaţie asupra trecerii timpului şi a 
urmelor pe care acesta le lasă în viaţa oamenilor. Cineastul spaniol 
se află aici la începutul carierei, stilul său fiind neşlefuit şi lăsând loc 
unor interpretări variate asupra materialului imortalizat. De aceea, 
cadre lungi şi numeroase surprinzând un colţ de natură sau detalii 
ale mişcărilor oamenilor, pot părea redundante pentru un spectator 
nefamiliarizat cu restul filmelor acestuia. Guerín este interesat 
întotdeauna de spaţiul în care sunt plasate personajele, astfel că, la 
finalul vizionării unui film de-al său şi, implicit, al lui „Innisfree”, 
spectatorii vor rămâne în primul rând cu o stare, cu impresia că 
lucrurile de care oamenii sunt înconjuraţi în permanenţă au propria 
viaţă, propriul mister.
Filmele lui Guerín sunt imposibil de încadrat în genuri sau în tipuri 
oarecare de cinema, nefiind nici experimente propriu-zise, nici 
documentare, nici ficţiuni, cu excepţia lui „En la ciudad de Sylvia”, 

care nu are rădăcini în realitatea imediată, autorul având ambiţia de 
a porni în demersurile sale de la cazuri documentate real („Innisfree” 
are ca pretext filmarea lui John Ford, „Tren de sombras” („Trenul 
umbrelor”, 1997) inventează un pretext, al morţii misterioase a 
unui personaj în urmă cu multe decenii, iar „En construcción” 
suprinde reconstrucţia unui cartier mărginaş al Barcelonei). De la 
respectivele premise, sub supravegherea lui Guerín prinde contur 
un adevărat vertij de evenimente, de fotografii juxtapuse, de 
personaje care apar şi dispar fără a avea o încărcătură în derularea 
unei poveşti. Realizatorul refuză, de altfel, să construiască poveşti, 
alegând să provoace variaţiuni pe o aceeaşi temă, care întotdeauna 
converge spre sondarea relaţiei timp-viaţă. În filmele lui, meditaţia 
se declanşează datorită dispariţiei unor personaje (în „Innisfree” o 
mare parte a membrilor echipei de filmare a lui „The Quiet Man” au 
murit, în „Tren de sombras” personajul ale cărui fotografii şi filmări 
familiale sunt prezentate a murit în urmă cu 7 decenii, în „En la 
ciudad de Sylvia”, Sylvia e de negăsit pentru personajul principal) 
sau a dispariţiei unui loc (în „En construcción” vechile clădiri, cu 
amintirile şi viaţa lor, sunt înlocuite cu unele noi, lipsite de memorie). 
Guerín se mărgineşte la a transfigura realitatea imediată, captând 
miraculosul unor detalii aparent insignifiante, dar ascunzând în fapt 
o viaţă proprie. 
Cineastul e atent la ritmul intern al construcţiei vizuale. Dacă 
„Innisfree” şi „Tren de sombras” încă apelează la pretexte 
dramaturgice destul de evidente, în primul caz turnarea lui „The 
Quiet Man”, iar în al doilea moartea unui om, informaţie introdusă 
încă de pe generic, fiind suficient de puternice pentru a imprima 
receptorilor o stare de expectativă, în „En construcción” şi în „En 
la ciudad de Sylvia” complicitatea film-privitor se naşte treptat, fără 
niciun fel de trucaj scenaristic. 

Dintotdeauna interesat de posibilitățile oferite de 
cinematograf pentru a medita asupra curgerii ire-
mediabile a timpului, cineastul spaniol José Luis 
Guerín și-a rafinat stilul într-o asemenea măsură, 
încât cele mai recente filme ale sale, „En con-
strucción” („În construcție”, 2001) și „En la ciu-
dad de Sylvia” („În orașul Sylviei”, 2007) reușesc 
nu doar să chestioneze, ci să capteze acest flux.

de Andrei Rus

Timpul în filmele lui

José Luis Guerín

underground
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Viziunea cinematografică a lui Guerín ajunge la maturitate o dată 
cu aceste două filme, el nemaiapelând la colajele de fotografii şi de 
imagini care îi îngreunau proiectele precedente, imprimându-le în 
acelaşi timp o undă de preţiozitate uşor deranjantă. Spre exemplu, 
„En construcción”, care urmăreşte câţiva locuitori ai unui cartier 
sărac al Barcelonei, deşi continuă căutările formale şi ideatice din 
„Innisfree”, conferind o importanţă primordială decorului populat 
de aceştia, nu mai conţine interludii, nici ambiguităţi structurale. 
Secvenţele lui se succedă fluid, unind şi, în acelaşi timp, arătând 
depărtarea fizică şi mentală a tuturor personajelor imortalizate. 
Poezia şi misterul prezente în fiecare fotogramă a filmului par, 
de această dată, să derive nu din mizanscena premeditată a 
realizatorului, ci din însuşi fluxul natural al vieţii. Guerín reuşeşte să 
îşi mascheze atât de precis tehnica (pentru că, în ciuda verosimilului 
situaţiilor prezentate, ne aflăm într-o convenţie diferită de cea 
realistă, una aflată în imediata apropiere a oniricului, fără a se 
confunda cu acesta) încât mişcările camerelor de filmat şi tipul de 
iluminare a cadrelor (toate personajele sunt scăldate într-o lumină 
caldă, care le potenţează puritatea) se substituie vocii auctoriale, 
funcţionând aproape cu de la sine putere. Sigur, când afirmăm 
acestea, ne referim la o simplă aparenţă a lipsei unui ochi şi a unei 
sensibilităţi creatoare în spatele filmului. În fapt, cineastul, deşi 
având evident o fire romantică, îşi înfrânează excesele şi nu se lasă 
furat de capcane ritmice care nu reuşeau decât să stagneze fluiditatea 
operelor sale anterioare. Rămânând în esenţă nondramaturgic, „En 
construcción” reproduce cu o claritate de cristal un univers aparte, 
în cadrul căruia personaje reale, palpabile capătă (in)consistenţa 
unor himere mişcătoare aparţinând unui decor iluzoriu. Capacitatea 
lui Guerín de a dematerializa obiecte şi fiinţe ajunge la apogeu o 
dată cu acest film. Asociind în permanenţă secvenţele având în 
prim-plan cele câteva personaje urmărite alternativ (o prostituată şi 
prietenul ei dependenţi de droguri, câţiva muncitori constructori de 
diferite vârste şi naţionalităţi) cu reprezentări ale urmelor trecerii 
timpului (diferite graffitiuri pe pereţii demolaţi, un cimitir datând 

de la începutul primului mileniu după Hristos etc.), realizatorul 
transformă prezentul cinematografic în trecut. Toate imaginile 
captate par a aparţine, în mod bizar, trecutului, în ciuda faptului că 
ele surprind evenimente petrecute aici şi acum. 
Această capacitate de a transfera timpului prezent coordonate ale 
trecutului este perfect conturată în „En la ciudad de Sylvia”, unde 
viziunea cineastului asupra lumii, pe care o percepe precum un 
lung şi liniştit vis, transpare în cel mai fidel mod cu putinţă. Apelând 
la o variantă dramaturgică apropiată de ceea ce se înţelege uzual 
prin termenul de „film de ficţiune”, Guerín se îndepărtează pentru 
prima dată de structurile experimental-eseistice întâlnite anterior 
în opera sa. „En la ciudad de Sylvia” poate fi rezumat, spre deosebire 
de celelalte filme ale autorului, în ciuda faptului că un asemenea 
demers nu are absolut nicio relevanţă pentru miza reală a căutărilor 
acestuia. Povestea: un tânăr se întoarce în Strasbourg după şase 
ani şi o caută pe o misterioasă Sylvia, pe care nu o mai întâlnise de 
atunci; nu aflăm ce tip de legătură existase între ei, ci doar observăm. 
Îl observăm pe acest băiat stând la o masă, desenând şi bând bere, 
în timp ce la rândul lui observă persoanele din jur, schiţându-le 
portretele pe caietul dinaintea lui. Îl observăm urmărind-o agitat 
pe străzi pe una dintre frumoasele fete de pe terasă şi interpelând-o 
în autobuz în speranţa că e Sylvia. Tocmai am descris acţiunea 
a două treimi din film. De la „La belle noiseuse” („Frumoasa 
scandalagioaică”, 1991) al lui Jacques Rivette, niciun cineast al lumii 
nu a mai surprins cu o asemenea insistenţă scurgerea timpului 
precum Guerín aici. Zecile de minute în care atenţia ne este centrată 
asupra unor chipuri, a unui creion şi a unei coli de hârtie nu fac 
decât să ne oblige să conştientizăm scurgerea secundelor; nu în 
sensul în care ar fi plictisitoare detaliile alese spre vizionare de 
Guerín (deşi, în funcţie de dispoziţia de moment a spectatorului, 
efectul acesta nu e exclus), ci într-unul mai larg. „En la ciudad de 
Sylvia” demonstrează că cinematograful funcţionează în enorm de 
multe feluri, având datele necesare, într-una dintre reprezentările 
posibile, pentru a capta direct şi minuţios trecerea timpului.

Tren de sombras, 1997

underground
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Originile
După ce a citit romanul, Tarkovski l-a recomandat spre ecranizare 
prietenului său, regizorul Mihail Kalatozov. Kalatozov nu a putut 
însă obţine de la fraţii Strugatki drepturile de ecranizare şi a renunţat 
la proiect. Între timp, Tarkovski însuşi era tot mai ispitit de ideea 
unei transpuneri cinematografice a cărţii.
Însă regizorul anvizaja, în fapt, ceva total diferit de o simplă 
transpunere filmică a romanului SF. Scopul său era acela de a 
transfigura cumva povestea fraţilor Strugatki, regândind-o sub 
forma unei parabole cinematografice. Şi, din moment ce nici 
Tarkovski însuşi nu era sigur cum avea să facă asta, variantele de 
scenariu au început să curgă, una după alta. Fuseseră recrutaţi drept 
scenarişti chiar autorii romanului sortit metamorfozei. Aşadar, fraţii 
Strugatki scriau, şi Tarkovski respingea variantă după variantă. Dacă 
primul draft al scenariului era foarte apropiat de substanţa narativă 
din care îşi trăgea seva, versiunile ulterioare s-au îndepărtat tot mai 
mult de roman.
În cele din urmă, deşi încă nemulţumit, Tarkovski cedează, 
acceptând, cu rezerve, a cincea variantă de scenariu. Însă “Stalker” 
nu era sortit să fie rodul unei soluţii de compromis: cineastul a turnat 
toate scenele exterioare ale filmului şi a trimis pelicula la Moscova, 
spre procesare. Însă o eroare de laborator a dus la developarea 
necorespunzătoare a materialului, care este astfel inutilizabil. 
Dezastru: la prima vizionare a materialului brut compromis,  
Georgy Rerberg, directorul de imagine, părăseşte definitiv sala de 
proiecţie; bugetul filmului a fost irosit - consiliul cinematografic 
sovietic vrea să pună capăt proiectului. Dar Tarkovski ştie cum să 
preschimbe catastrofa în oportunitate. El solicită fraţilor Strugatki 
noi şi îmbunătăţite variante de scenariu. Cea de-a unsprezecelea 
versiune îi este, în sfârşit, pe plac, regizorul  acceptând-o fără 
rezerve. Apoi, reuşeşte să obţină o nouă finanţare şi refilmează tot 
materialul pierdut - de această dată însă, cu un nou director de 
imagine: Aleksandr Knyazhinsky.
“Stalker”, produsul cinematografic finit, rod al tuturor acestor 
încercări şi peripeţii, a fost lansat în 1979. Filmul s-a bucurat de 
încasări substanţiale în U.R.S.S. Însă, de la roman la peliculă, 
naraţiunea fraţilor Strugatki suferise o metamorfoză cvasi-totală: 
Tarkovski însuşi afirma că filmul nu are nimic în comun cu cartea de 
la care a pornit, în afară de folosirea termenilor “stalker” şi “zonă”.

Filmul: de la roman la peliculă
În romanul strugatkian “Picnic la marginea drumului”, cititorul 
află despre micul orăşel Marmont; aici avusese loc, cu douăzeci de 
ani înainte de începutul acţiunii, o neanunţată vizită extraterestră. 
Făpturile din cosmos plecaseră demult, dar vizita lor lăsase în preajma 
Marmontului urme tangibile: un întreg sector al oraşului (cartierul 

industrial şi cimitirul) suferise transformări stranii – aici, legile 
fizicii funcţionează după alte reguli decât cele newtoniene şi insolite 
artefacte extraterestre zac împrăştiate peste tot. Întreaga regiune 
afectată de vizită (aşa-numita “Zonă”) a fost izolată de restul lumii 
printr-un cordon de securitate foarte strict, şi în jurul ei au răsărit 
clădirile unui institut de cercetare a culturii extraterestre. Oamenii 
de ştiinţă ai institutului se ocupă cu extragerea şi studierea straniilor 
artefacte lăsate în Zonă de vizitatori. Dar, din cauza inexplicabilelor 
fenomene fizice care se manifestă acolo, incursiunile în Zonă sunt 
foarte periculoase.
Fireşte, spiritul uman este curios; dar şi lăcomia omenească e 
mereu insaţiabilă. Ca atare, foarte curând ia naştere, în jurul Zonei, 
o veritabilă piaţă neagră a obiectelor extraterestre. La baza acestui 
comerţ interlop se află furnizorii – acei câţiva aventurieri nebuni 
dispuşi să-şi rişte viaţa zi de zi, pătrunzând în Zonă în mod fraudulos 
pentru a aduce contrabandiştilor marfă proaspătă. Ameninţaţi pe 
de-o parte de nenumăratele pericole nevăzute ale Zonei, şi pe de 

Adevărații cinefili știu că pelicula “Stalker” din 1979 (“Călăuza” este traducerea românească dată ti-
tlului) are la bază un roman SF al fraților Arkadi și Boris Strugatki, intitulat “Picnic la marginea drumu-
lui”. Puțini cunosc însă odiseea pe care a trebuit s-o parcurgă cartea, pentru a deveni scenariu cin-
ematografic. În definitiv, nu poate fi ușor să transformi un roman SF, fie el oricât de ingenios și original, 
într-o parabolă cinematografică despre izbăvire și despre natura umană.

de Vladimir Creţulescu

STALKER - cartea și filmul

adaptări
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alta de forţele de securitate guvernamentale, care îi vânează ca pe 
nişte animale, aceştia sunt stalkerii. Redrick Schuhart, protagonistul 
romanului fraţilor Strugatki, este tocmai un astfel de stalker.
Acum că ne-am familiarizat cu intriga romanului, să vedem cât din 
povestea originară subzistă în “ecranizarea” lui Tarkovski. Răspunsul 
este: foarte puţin. Printr-un insert plasat la începutul filmului, 
spectatorul este pus la curent, într-o manieră foarte expeditivă şi 
lapidară, cu vizita extraterestră şi cu problema Zonei. Este vorba 
aici mai mult de un gest formal, făcut parcă din dorinţa de a legitima 
descendenţa peliculei din carte, şi, poate, pentru a oferi filmului un 
oarecare cadru narativ.
Fapt este că pe Tarkovski nu l-a interesat deloc povestea din 
“Picnic la marginea drumului”. El a folosit-o doar ca pretext pentru 
a-şi construi parabola cinematografică; a eliminat din scenariu 
orice element narativ colateral, care ar fi putut parazita cu detalii 
nesemnificative ideea filmului. 
Astfel, eroul îşi pierde identitatea, numele, biografia. El este, pur 
şi simplu, Stalker-ul. Nici celelalte personaje nu beneficiază de 
caracteristici particularizante: soţia stalkerului nu are nume (sau, 
mai bine zis, numele ei este nesemnificativ); aflăm în schimb porecla 
fiicei stalkerului: Maimuţica. Aceast apelativ este preluat din carte, el 
fiind un atavism rămas din romanul strugatkian. Un atavism însă – nu 
mai mult. Atât fiica cât şi soţia protagonistului sunt, totuşi, personaje 
prezente şi în roman – un alt atavism? În orice caz, unul necesar – 
cel puţin în cazul soţiei. Atitudinea (dezaprobatoare) a acesteia faţă 
de repetatele incursiuni ale stalkerului în Zonă oferă spectatorului 
mostra esenţială a raporturilor protagonistului cu societatea: el este 
veşnicul proscris, neînţeles şi nesprijinit de nimeni.
Celelalte două personaje ale filmului nu au nici o legătură cu 
romanul. Asemenea eroului, cei doi indivizi pe care stalkerul îi duce 
în zonă sunt “dezbrăcaţi” de orice identitate; îi cunoaştem doar sub 
apelativele lor, cu încărcătură simbolică: Profesorul şi Scriitorul. 
După cum vom vedea, cei doi sunt exponenţii elitelor omenirii: 
umanistul şi matematicianul, artistul şi omul de ştiinţă. Scopul 
călătoriei lor în Zonă nu este revelat spectatorului de la început; el 
va deveni clar ulterior.
Lumea pe care ne-o propune Tarkovski (mă refer aici la lumea din 
afara Zonei) este una decăzută, aflată în plin proces de dezagregare: 
ruine industriale, case dărăpănate, uliţe înguste, băltoace, noroi, 
rugină. S-a avansat teoria conform căreia Tarkovski urzeşte aici 
un univers distopic, a cărui referinţă directă ar fi regimul comunist 
sovietic. Argumentele pentru o asemenea viziune sunt puternice: 
scenele din afara Zonei sunt filmate în sepia - un maroniu al ruginei, 

sau al descompunerii vegetale, al humusului în care se contopesc 
frunzele căzute pe solul pădurii. În contrast, Zona este toată “filmată” 
color. Mai mult, felul în care stalkerul şi însoţiorii săi “evadează” în 
Zonă, trecând de gardurile electrificate, de sârma ghimpată, evitând 
reflectoarele şi ploaia de gloanţe lansată de forţele de securitate, 
poate fi interpretat în termenii unei alegorii a evadării din lagărul 
comunist sovietic.
Însă ipoteza unei distopii sovietice voalate nu este singura şi nici 
cea mai profundă interpretare atribuibilă decăzutei lumi sepia din 
“Stalker”. Amintindu-ne că Tarkovski, înainte de a deveni cineast, 
absolvise un institut de studii orientale, putem avea în vedere o 
posibilă descifrare alternativă a semnificaţiei “lumii-sepia” – o 
descifrare în cheie hindusă. 
Pentru hinduşi, experienţa realităţii percepute prin simţuri este 
o iluzie: aşa-numitul văl al Mayei ascunde oamenilor de rând 
esenţele spirituale ale lumii. În mod analog, “lumea-sepia”a filmului 
tarkovskian ocultează universul color al Zonei. Iar Zona, veritabil 
plan al unei realităţi transcendente, spirituale, funcţionează după 
legităţi ascunse, diferite de cele ale cotidianului. În sfârşit, pentru 
a pătrunde în Zonă, stalkerul şi însoţitorii săi trec de garduri 
electrificate, înfruntă rafale de mitralieră – cel care vrea să acceadă 
la un plan transcendent al realităţii trebuie, întotdeauna, să treacă 
printr-o încercare iniţiatică; în hinduism, Moksha nu se câştigă uşor.
Odată ajunşi în Zonă, cei doi nou-veniţi (Scriitorul şi Profesorul) 
trebuie să urmeze strict instrucţiunile stalker-ului. Acesta din urmă 
se deplasează cu precauţie, aruncând întotdeauna în direcţia sa de 
deplasare piuliţe cu fâşii de pânză ataşate: Zona este periculoasă, 
imprevizibilă, înţesată de capcane ascunse. Aruncarea piuliţelor 
pentru evitarea capcanelor este un alt element al romanului 
strugatkian care supravieţuieşte tranziţiei de la carte la peliculă. 
Atitudinea celor doi musafiri faţă de comportamentul straniu 
al stalker-ului diferă: în vreme ce Profesorul urmează á la lettre 
instrucţiunile ghidului său, fără să comenteze, Scriitorul se dovedeşte 
a fi un spirit rebel; el pune mereu la îndoială îndreptăţirea precauţiilor 
pe care le ia stalker-ul – la urma urmei, Zona nu oferă nici un pericol 
vizibil. În aparenţă, Tarkovski se prevalează aici de două clişee 
consacrate: artistul este nesupus şi capricios, în vreme ce omul de 
ştiinţă dă dovadă de disciplină şi rigoare. Această aparentă clişeizare 
a celor două personaje are darul de a le abstractiza, conferindu-le un 
înalt grad de generalitate. De regulă, în orice demers narativ (fie el 
roman, scenariu de film, etc.), conceperea de personaje “în general”, 
“lipsite de carne”, de biografie, este un păcat mortal. Însă trebuie să 
avem în vedere faptul că, în cazul lui “Stalker”, Profesorul şi Scriitorul 

Arkadi și Boris Strugaţki Andrei Tarkovski
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nu sunt, în sens strict, personaje. Aşa cum ne arată şi numele ce le-au 
fost date, cei doi sunt figuri-simbol, exponenţi ai elitelor omenirii. 
Clişeizarea lor este, aici, o metodă de conceptualizare: se elimină 
orice trăsătură particularizantă, recurgându-se la imaginea-tip 
a artistului, respectiv a omului de ştiinţă; ca să folosim o analogie 
chimică, clişeul este utilizat ca substanţă revelatoare a simbolului.
Treptat, scopul incursiunii în Zonă a celor trei protagonişti devine 
clar: ţinta lor este o cameră stranie, înzestrată cu proprietatea 
neobişnuită de a îndeplini cea mai adâncă dorinţă din sufletul 
celui ce pătrunde în ea. Camera-Dorinţelor, un soi de Sfânt-Graal 
al Zonei, este interpetarea tarkovskiană a Globului-de-Aur din 
romanul fraţilor Strugatki – o  sferă masivă, înzestrată cu aceleaşi 
puteri insolite ca şi încăperea magică din film.  
Pe măsură ce intriga cinematografică tarkovskiană se derulează, 
valenţele christice ale figurii stalkerului devin tot mai evidente. El dă 
mereu citate din Noul Testament, iar scopul său declarat este acela 
de a face bine omenirii, ducând exponenţi ai elitelor intelectuale în 
Camera-Dorinţelor, pentru ca năzuinţele lor profunde (presupuse 
a fi înalte şi altruiste) să se îndeplinească. Într-un anume sens, 
stalkerul, Mesia post-modern şi decăzut, încearcă să mântuiască 
omenirea prin ea însăşi. Demersul său eşuează: nici unul dintre cei 

duşi de el în Cameră nu se dovedeşte demn de oportunitatea oferită.
Dar nu este aici locul pentru o abordare hermeneutică a filmului lui 
Tarkovski. În rândurile de mai sus am lansat doar câteva intenţii de 
interpretare. Rezervăm analiza în profunzime a peliculei “Stalker” 
pentru un eventual articol viitor. Pentru moment, ne-am propus să 
discutăm filmul în calitatea sa de ecranizare.
Aşadar este, până la urmă, “Stalker” o ecranizare a romanului “Picnic 
la marginea drumului”? Stricto sensum, nu. Prea puţin din “carnea” 
narativă a cărţii a supravieţuit tranziţiei către peliculă. Şi totuşi, 
intenţia esenţială, profundă, a romanului fraţilor Strugatki a fost 
preluată: citind capitolul final al cărţii, simţim vibraţia unei aspiraţii 
soteriologice. Dorinţa naivă a stalkeru-ului tarkovskian, aceea de 
a mântui omenirea, este exprimată în termeni la fel de ingenui de 
către protagonistul romanului fraţilor Strugatki. În ultimele rânduri 
ale cărţii, Redrick Schuhart se adresează miraculosului Glob-de-Aur 
care îndeplineşte dorinţele cu următoarele cuvinte:
“Uită-te în sufletul meu, ştiu că acolo găseşti ce-ţi trebuie. […] Doar 
nu mi-am vândut nimănui sufletul, niciodată! Este al meu, este 
omenesc! Nu se poate să vreau răul!... Şi blestemat să fie tot, că nimic 
nu pot să-ţi mai spun în afară de aceste cuvinte copilăreşti: <<Ferice 
pentru toţi, pe gratis, şi hai să nu plece nimeni supărat!>>”
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Deşi debuta concomitent cu realizatorii încadraţi în mod curent 
în „Nouvelle Vague”-l francez, scurtmetrajul său autobiografic, 
„L’amour existe” („Dragostea există”), apărând în acelaşi an, 1960, cu 
„À bout de souffle” („La capătul suflării”) al lui Godard sau cu „L’année 
dernière à Marienbad” („Anul trecut la Marienbad”) al lui Resnais, 
numele lui Maurice Pialat nu este, în general, rostit în aceeaşi 
suflare cu al celorlalţi binecunoscuţi cineaşti francezi ai perioadei. 
De altfel, aşa cum foarte corect remarca Jean-Pierre Gorin într-un 
interviu acordat lui Serge Toubiana în anii 2000, stilul lui Pialat nu 
se aseamănă mai deloc cu al cineaştilor francezi ai epocii, având însă 
destule caracteristici comune cu al americanului John Cassavetes. 
Citez o parte dintre observaţiile juste ale lui Gorin, aplicabile atât 
filmelor lui Pialat, cât şi celor ale lui Cassavetes: „e un cinema al 
atenţiei”; „un studiu al mecanismelor comportamentului uman”; 
„unduirile corpului actorilor joacă un rol imens în transmiterea 
unor idei sau stări”; „e interesat de momentele imediat ulterioare 
celor intense (o scenă de sex, moartea unui om etc.), surprinzând 
astfel micile momente ale vieţii”. Pe Pialat îl deosebeşte de regizorii 
„Nouvelle Vague” şi o altă caracteristică importantă, acesta nefiind 
un cinefil înrăit şi necitând în niciunul dintre filmele sale alte creaţii 
iubite aparţinând celei de-a şaptea arte. De fapt, aşa cum prietenul şi 
„rivalul” de o viaţă, regizorul Claude Berri, declara într-o intervenţie 
televizată, Maurice Pialat a apărut asemenea unei comete în peisajul 
cinematografiei franceze a anilor ’60, venind de nicăieri şi părând 
incapabil să producă „urmaşi artistici”, într-o era interesată de un tip 
de cinema îmbibat de persoana autorilor. Prima parte a observaţiei 
regretatului Berri pare justă, atâta vreme cât frusteţea realismului 
realizatorului francez - deşi are precursori în cinematograful lui 
Erich von Stroheim sau Roberto Rossellini, aceştia nu aparţin culturii 
franceze - duce extrem de departe acest tip de abordare estetică, 
fiind lipsit de orice urmă de emfază sau de dramatism. Partea din 

discurs privitoare la lipsa unor eventuali continuatori ai demersului 
realist al lui Pialat nu s-a adeverit, câţiva dintre cei mai importanţi 
cineaşti contemporani (Jean-Pierre şi Luc Dardenne în primul rând, 
apoi Claire Denis, Abdel Kechiche, Hou Hsiao-hsien) fiind în mod 
evident influenţaţi, sub o formă sau alta, de filmele acestuia.

Conturarea unui stil 
În 1960, când realiza atât „La Camargue” (reportaj comandat 
cineastului pentru a promova staţiunea franceză cu acelaşi nume), 
cât şi „L’amour existe” (eseu realizat în nota lirică a scurtmetrajelor 
lui Resnais sau Marker, în care pune în discuţie, pornind de la 
rememorarea unor locuri ale Parisului copilăriei lui, problemele 
sociale ale Franţei anilor ’50), Maurice Pialat avea deja 35 de ani, 
vârstă destul de înaintată pentru un debutant în regie de film. Este 
de la sine înţeles că filmele lui nu aveau cum să respire acelaşi aer 
ştrengar şi dezinvolt precum cele ale regizorilor francezi „Nouvelle 
Vague”, încă prea puţin obişnuiţi cu viaţa reală, care câştigau 
zi după zi de partea lor un public tânăr, sătul de conformismul 
cinematografului francez care aparţinea în anii ’50 unor cineaşti 
trecuţi de cele mai multe ori de vârsta de 60 de ani şi interesaţi de 
probleme diametral opuse faţă de cele ale noii generaţii, proaspăt 
sedusă de moda rock’n’roll şi de filmele americane turnate în 
CinemaScope, în culori vii şi cu staruri aproape adolescente precum 
Marilyn Monroe, James Dean sau Natalie Wood. Valoarea lui „L’amour 
existe” este eclipsată de succesul masiv de public şi de prestigiu al 
primelor lungmetraje „Nouvelle Vague”, dar colegii de breaslă îl 
remarcă pe Pialat şi îl creditează cu şanse reale în viitor, deşi critica 
franceză nu ştie unde să-l plaseze pe acest debutant, al cărui stil nu 
este încă îndeajuns de individualizat pentru a permite o catalogare. 
„Janine”, scurtmetrajul de ficţiune realizat de Pialat în 1961, după un 
scenariu de Claude Berri, nu ajută deloc într-o eventuală edificare 

Stilul realizatorului francez Maurice Pialat, realist, 
dar cu tușe impresioniste, se încadrează perfect 
în direcțiile moderne ale cinematografului con-
temporan, interesat să ofere o imagine cât mai 
directă, mai frustă a acțiunilor personajelor și a 
mediului în care acestea trăiesc. Din cele zece 
lungmetraje ale cineastului, niciunul nu își arată 
„ridurile”, în ciuda faptului că datează dintr-o 
perioadă destul de îndepărtată, cuprinsă între 
anii 1968 („L’enfance nue” – „Copilărie nudă”) și 
1995 („Le Garçu”).

de Andrei Rus

Realistul Maurice Pialat
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a celor care îi urmăresc cariera îndeaproape. Filmat pe străzile 
Parisului, asemenea filmelor „Nouvelle Vague”, „Janine” nu are o 
miză destul de puternică, structura clişeică a scenariului, specifică 
de altfel lui Berri, mizând pe o răsturnare de situaţie facilă în final. În 
rest, foarte puţine sunt elementele care unesc acest film cu „L’amour 
existe”, iar momentele de graţie prezente în abundenţă în opera 
cinematografică viitoare a lui Pialat lipsesc cu desăvârşire aici.
Între anii 1962 şi 1964, cineastul revine la genul non-ficţional, 
turnând o serie de 6 scurtmetraje despre Turcia. „Maître Galip” 
(„Maestrul Galip”, 1962), „Jardins d’Arabie” („Grădinile Arabiei”, 
1963), „Pehlivan” („Pehlivan”, 1964), „Istanbul” (1964), „La corne 
d’or” (1964) şi „Byzance” („Bizanţ”, 1964), reunite sub titlul „Les 
chroniques turcs” („Cronicile turce”) sunt de o importanţă capitală 
în trasarea stilului autorului lor. Deşi apelează încă la un narator 
şi la o coloană sonoră externă cadrului înfăţişat, toate aceste 
documentare scurte l-au provocat pe Pialat să surprindă instantanee 
de viaţă, forţându-l să nu acorde o importanţă prea mare aspectului 
fiecărui cadru în parte. Pentru un om interesat iniţial de domeniul 
picturii, trebuie să fi fost o experienţă dureroasă aceea de a sacrifica 
forma anumitor cadre pentru a surprinde clipa. Cert este că, deşi 
cineastul nu va mai reveni de-a lungul întregii cariere la genul non-
ficţional, toate filmele sale vor fi construite conform principiilor 
de lucru deprinse în timpul petrecut în Turcia. Opera sa ulterioară 
alternează momente de o frumuseţe plastică răvăşitoare, în care 
realismul transcede înspre impresionism, cu unele de o naturaleţe 
deconcertantă, total necontrafacute şi, tocmai de aceea, încărcate de 
mister.

Un cinema spontan
De multe ori, Pialat nu le spunea actorilor când sunt filmaţi şi când 

nu. Deşi scenariile sale erau extrem de minuţios scrise, fiind detaliate 
la milimetru, aproape întotdeauna se improviza în timpul filmării, 
toţi participanţii (inclusiv tehnicienii sau secretara de platou) fiind 
invitaţi de acesta să fie în permanenţă prezenţi psihic şi să îşi aducă 
aportul personal asupra operei. Existau, de asemenea, zile întregi 
în care nu se trăgea nici măcar un cadru. Dacă Pialat nu se simţea 
inspirat de ceva din exterior, pur şi simplu, deşi înconjurat de o 
echipă întreagă, oprea temporar filmarea. Pentru el, realizarea unui 
film implica inspiraţie, spontaneitate şi o contribuţie puternică din 
partea actorilor. Îi provoca în mod constant pe aceştia din urmă, de 
multe ori atitudinea lui fiind primită ostil. Se pare că era impulsiv şi 
că ajungea uneori la o stare de nervozitate detestabilă pentru ceilalţi, 
în special pentru actorii-bărbaţi pe care i-a distribuit de-a lungul 
timpului în propriile filme. Actriţa Sandrine Bonnaire, descoperită la 
vârsta de 16 ani de Pialat o dată cu rolul principal din „À nos amours” 
(„Iubirilor noastre”, 1983), povestea cum cineastul, interpret al 
rolului tatălui, s-a decis în timpul turnării să nu îşi mai omoare 
personajul, restructurând din mers întregul scenariu în jurul relaţiei 
tată-fiică, deşi iniţial ar fi trebuit să urmărească exclusiv experienţele 
adolescentei interpretate de Bonnaire. O altă scenă din „À nos 
amours” care fusese prevăzută total diferit în faza de scenariu este 
celebra secvenţă din final, a reîntâlnirii întregii familii. În scenariu, 
tatăl nu intervenea deloc în a doua parte a filmului. Pialat, fără a-şi 
anunţa partenerii de joc strânşi în jurul mesei şi pregătiţi să reproducă 
o situaţie pe care o repetaseră în prealabil, a intrat însă în mijlocul 
lor după ce camerele de filmat fuseseră activate, punându-i astfel 
în postura de a reacţiona spontan la toate cuvintele manipulatoare 
şi dure pe care li le adresa. Pentru un spectator necunoscător al 
detaliilor de culise această secvenţă e şocantă, fiind în acelaşi timp 
aproape inexplicabil de reală, dar şi de cutremurătoare. Reacţia 

L’amour existe, 1960
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celorlalţi actori spune totul în respectivele momente, aceştia fiind 
practic reduşi la tăcere în prima parte a discursului lui Pialat, ceea 
ce transformă cuvintele acestuia în sentinţe. De asemenea, pragul 
dintre real şi ficţiune devine extrem de subţire, tocmai deoarece 
fiecare dintre partenerii de joc ai cineastului francez ezită să îşi 
rostească replicile, fiind deci nevoit să iasă din pielea personajului şi 
să fie el însuşi. În general, de altfel, atunci când avea de pus în scenă o 
discuţie la o masă între un grup de personaje, Pialat apela la astfel de 
strategii. Acesta este şi motivul pentru care în filmele lui reuniunile 
de personaje au un puternic aspect documentar, actorii fiind obligaţi 
să improvizeze întotdeauna bucăţi întregi din textul repetat cu 
minuţiozitate înainte. Nesiguranţa lor conferă însă respectivelor 
scene un tip de adâncime greu de găsit în opera altor cineaşti. La 
Pialat, graniţa dintre ficţiune şi real este practic anihilată, dar, în 
acelaşi timp, convenţia e precis conturată. Cu alte cuvinte, nu există 
detalii lăsate la voia sorţii, cineastul acordând atenţie planului vizual 
(îmbinarea dintre decoruri, costume, fizicul actorilor). Totodată, 
precum Cassavetes, adaptează din mers mişcările camerelor de 
filmat celei a actorilor, iar nu invers. 
Cineastului îi plăcea, de asemenea, să utilizeze în montajul final al 
filmelor sale duble imperfecte, în care actorii ieşiseră pentru câteva 
clipe din personajul interpretat. Isabelle Huppert este protagonista 
unei astfel de secvenţe în „Loulou” („Loulou”, 1980). Într-o scenă din 
debutul filmului, personajul ei, care tocmai îl întâlnise pe masculul 
feroce Loulou (Gérard Depardieu) pe ringul de dans, se confruntă, 
puţin mai târziu, cu reproşurile iubitului gelos şi înşelat (Guy 
Marchand). În timp ce rosteşte replicile defensive ale personajului, 
actriţa izbucneşte în râs preţ de câteva secunde bune. Această ieşire, 
deşi neprevăzută, adaugă momentului un plus de naturaleţe, de 
viaţă imortalizată brut, direct, în timpul real al derulării ei. Astfel 
de momente sunt dificil de reperat la Pialat, ele fiind atât de perfect 
integrate în coerenţa internă a filmelor acestuia, încât spectatorul 
nu mai are timp să îşi pună problema modului lor de execuţie. 
Stilul realizatorului francez implică alternarea unor cadre minuţios 
mizanscenate, picturale, în care poziţionarea corpului actorilor în 
raport cu decorurile şi cu alte personaje e sugestivă în sine, cu unele 
spontane, emanând o vitalitate nefiltrată estetic. 

Cinematograful: o continuare a vieţii
Încă de la debutul său cu „L’amour existe”, Pialat a utilizat mediul 
cinematografic pentru a-şi transpune experienţele proprii (de multe 
ori, ad literam) pe marele ecran. Însă niciodată filmele lui nu lasă 
impresia că ar fi narate la persoana întâi, autorul distanţându-se 
de subiectul propus şi operând asupra materialului cu tehnici de 
obiectivare preluate din genul documentar.
Al doilea său lungmetraj, totodată primul mare succes de public al 
carierei, „Nous ne vieillirons pas ensemble” („Nu vom îmbătrâni 
împreună”, 1972), urmăreşte, secvenţial, dezintegrarea unui cuplu 
format din Jean (Jean Yanne), regizor de cinema trecut binişor 
de vârsta de 40 de ani, şi din Catherine (Marlène Jobert), aflată la 
începutul vieţii mature. Se pare că la baza scenariului se află relaţia 
regizorului cu Arlette Langmann, coscenarista lungmetrajului 
de debut al acestuia, „L’enfance nue”. Relaţia cu Micheline Pialat, 
prima lui soţie, transpare în film prin intermediul relaţiei lui Jean 
cu toleranta şi iubitoarea soţie Françoise (Macha Méril). „Nous ne 
vieillirons pas ensemble” este dureros de privit, din cauza preciziei 
chirurgicale a stilului autorului. Extrem de frust, de condensat 
în redarea acţiunilor şi a sentimentelor personajelor, filmul nu 
se număra printre preferatele lui Pialat, care a rămas cu impresia 

că admiraţia publicului pentru o anumită parte a operei sale, în 
detrimentul alteia, era fondată pe raţiuni eronate. De altfel, viziunea 
regizorului asupra operei proprii cunoaşte de la interviu la interviu 
fluctuaţii majore, în funcţie de perioada traversată acesta apărându-şi 
anumite filme şi desfiinţându-le parţial pe celelalte. Atât acest „Nous 
ne vieillirons pas ensemble”, cât şi „Loulou” sau „Le Garçu” surprind 
dificultatea relaţiilor dintre bărbaţi şi femei şi au un corespondent 
direct în viaţa autorului lor, personajele putând fi reperate în 
realitatea imediată. Filtrate doar prin sensibilitatea actorilor, dar 
fiind preluate în bloc din trecutul personal al cineastului, putem 
înţelege sentimentele contrare pe care acesta le încerca atunci când 
era nevoit să le analizez în cadrul unor emisiuni televizate sau în 
interviuri.
Cele trei lungmetraje ale lui Pialat care sondează lumea copilăriei 
sau a adolescenţei („L’enfance nue”, „Pas ton bac d’abbord” („Ia-ţi 
bacul mai întâi”, 1979) şi „À nos amours”), deşi având surse diferite 
de inspiraţie, au fost realizate în urma unei documentări minuţioase. 
„L’enfance nue”, care urmăreşte periplul unui orfan de la o familie 
la alta, are o aparenţă documentară atât de vădită, încât destul de 
mulţi critici s-au înşelat de-a lungul timpului, considerând că ar 
aparţine genului non-ficţional. În fapt, apelând în totalitate la actori 
neprofesionişti, acest film, care abia în zilele noastre cunoaşte 
cu adevărat o glorie binemeritată, la data apariţiei fiind ocolit de 
public, vorbeşte în primul rând despre singurătatea omului în lume, 
observaţiile sociale trecând în planul secund al atenţiei. „Pas ton bac 
d’abbord” se aseamănă lui „L’enfance nue” prin aparenta detaşare 
documentară a privirii autorului asupra personajelor şi a poveştilor 
lor. Urmărind un număr mare de personaje adolescente, fiecare 
confruntându-se într-un mod diferit cu turbulenţele vârstei, filmul 
reflectă viziunea sumbră pe care o avea Pialat asupra tinerei generaţii 
eliberate sexual, dar confuze şi lipsite de orice fel de repere morale. 
Autorul se mulţumeşte să observe şi să transpună pur şi simplu, 
necosmetizat şi aseptic, detalii ale vieţii lor. În opinia lui, aceşti 
tineri trăiesc într-o inerţie paralizantă, fiind incapabili să viseze, să-
şi stârnească imaginaţia pentru a-şi lua avânt spre orizonturi mai 
largi decât cele oferite de societatea părinţilor. Rebeliunea lor se 
manifestă prin apelul la narcotice menite a-i catapulta într-o altă 
lume sau printr-un libertinaj sexual, devenit în timp simplă rutină. 
Toţi, fără excepţie, sfârşesc prin a rămâne prizonieri ai propriei lumi, 
limitată şi confuzantă. „Pas ton bac d’abbord”  este singurul film al lui 
Pialat care lasă impresia că ar milita pentru o idee: aceea de a insufla 
tinerilor pofta pentru studiu, singurul mijloc care îi poate propulsa 
spre libertatea căutată, niciodată atinsă prin simpla relaţionare 
animalică cu ceilalţi. În fine, „À nos amours” este cel mai complex 
film al acestei serii. Prin implicarea activă sub forma unui personaj-
cheie (tatăl protagonistei) a regizorului, acesta câştigă o ambiguitate 
filosofică într-o oarecare măsură absentă în „L’enfance nue” şi în „Pas 
ton bac d’abbord”. Până la un punct, „À nos amours” lasă impresia 
unei nehotărâri creative (am semnalat deja anterior schimbările 
de plan ale lui Pialat în construcţia poveştii), fiind compus dintr-o 
serie de evenimente având-o în prim-plan pe Suzanne (Sandrine 
Bonnaire), o adolescentă care îşi începe viaţa sexuală, trecând de la 
un băiat la altul, fără a reuşi însă să se îndrăgostească de niciunul 
dintre ei. De multe ori, capitolele filmului par că nu se leagă între ele. 
Focala atenţiei autorului alternează între Suzanne şi tată, apoi între 
Suzanne şi familie, surprinzând în abundenţă detalii peste detalii, 
fiecare cu propria ambiguitate. Abia după derularea genericului de 
final povestea capătă un contur precis, toate momentele înlănţuite ale 
filmului prinzând concreteţe în mintea spectatorilor furaţi în timpul 
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vizionării de spontaneitatea vieţii captate de Pialat pe peliculă. „À 
nos amours” este cel mai spontan, mai necontrolat film al carierei 
realizatorului, rămânând, din acest motiv, înconjurat de mister chiar 
şi după a zecea vizionare. În special conturarea relaţiei Suzanne-tată 
(Bonnaire-Pialat) este de o complexitate fără precedent în istoria 
cinematografului mondial. Niciun cineast dinainte sau de după Pialat 
în „À nos amours” nu a reuşit să redea atâtea nuanţe ale transferului 
de personalitate părinte-copil. Documentarea realizatorului pentru 
scrierea acestui scenariu a constat, în lipsa unei surse imediate de 
inspiraţie (Pialat nu avea la acea vreme copii), în analiza relaţiei 
dintre Sandrine Bonnaire şi tatăl ei real. Aceasta mărturisea, de altfel, 
că a trecut prin stări extrem de bizare când a vizionat pentru întâia 
oară filmul, deoarece în anumite secvenţe Pialat îl copia perfect pe 
tatăl ei real, iar în altele se interpreta pe sine. Iată încă o dovadă a 
faptului că cinematograful lui Pialat constituie nu o transformare, 
nici un transfer, ci o continuare a vieţii. 

O lume dezolantă
Pentru scrierea lui „La gueule ouverte” („Gura deschisă”, 1974), Pialat 
s-a raportat de asemenea la un eveniment din trecutul personal, 
urmărind dificilele momente prin care trec fiul şi soţul înaintea 
iminentei morţi a mamei, respectiv a soţiei, bolnavă de cancer la 
gât în stadiu terminal. Depresia traversată de realizatorul francez 
în acea perioadă transpare în fiecare fotogramă dureroasă din „La 
gueule ouverte”, gândurile morbide ale acestuia şi rememorarea 
morţii propriei mame, reflectate în produsul finit, nepermiţându-i 
o detaşare de subiect. Pentru Pialat din acest film, morţii i se opune 
sexul. Dar apropierea fizică a amanţilor (Philippe Léotard şi Nathalie 
Baye) e îmbibată, la rându-i, de moarte, cei doi fiind în permanenţă 
absenţi, statici. Intenţia iniţială a cineastului de a realiza un film 
poliţist, masculin, s-a transformat în momentul filmării propriu-
zise a lui „Police” (1985) într-un alt proiect personal, în care atenţia 
este centrată din nou pe relaţia de cuplu a două personaje, Louis 
(Gérard Depardieu), anchetator şi Noria (Sophie Marceau), iubita 
unui traficant de droguri. Toate detaliile vieţii cotidiene a secţiei de 
poliţie surprinse în film sunt reconstituite documentar, cu o precizie 
chirurgicală, de Pialat. Atacurile verbale şi chiar cele fizice îndreptate 
de anchetatori spre răufăcători, pentru cei dintâi reprezintă simple 
reflexe şi, deci, sunt lipsite de vitalitate, de spontaneitate. Lumea 
recreată de cineast aici e una lipsită de orice fel de simţire autentică, 

atingerile fiind mecanice, interacţiunile asemenea, în ciuda unei 
aparenţe contrare. Aceeaşi privire sumbră asupra condiţiei umane 
transpare şi din „Van Gogh” (1991), care urmăreşte fidel ultima 
parte a vieţii celebrului pictor olandez. Personajele de aici sunt 
simple impresii, nu au prezenţa de spirit, vitalitatea animalică a 
unor Suzanne din „À nos amours”, Nelly şi Loulou din „Loulou” sau 
François din „L’enfance nue”. Dezolarea din „Van Gogh” nu e, însă, 
dureroasă, ci este rezultatul unor răni cauterizate, pe care autorul 
le-a acceptat ca atare. Precum protagonistul său, Pialat priveşte 
lumea cu o revoltă interioară reţinută, cedând în faţa condiţionărilor 
naturii umane, în ciuda unor porniri aproape mistice.
„Sous le soleil de Satan” („Sub soarele Satanei”, 1987) merge cel 
mai departe în direcţia revelării contradicţiilor sufletului omenesc. 
Adaptat după romanul „Mouchette” al lui Georges Bernanos, filmul 
urmăreşte lupta călugărului Donissan (Gérard Depardieu) cu 
propriile porniri pământene. În urma unei confruntări cu Satana 
însuşi, materializat sub forma unui simplu muritor, acesta devine 
conştient de existenţa unor puteri lăuntrice pe care nu şi le cunoscuse 
anterior. Citeşte sufletul lui Mouchette (Sandrine Bonnaire), 
descoperind murdăria şi crima ascunse în adâncurile acestei 
păcătoase supuse pierzaniei şi reuşeşte să săvârşească minunea 
minunilor, readucând la viaţă un copil. „Sous le soleil de Satan” 
este realizat într-o cheie stilistică aparte, Pialat nedocumentând 
o realitate exterioară, ci una interioară personajelor. Lăsându-le 
pe acestea să-şi expună oral propriile gânduri, precum Dreyer în 
„Ordet” („Cuvântul”, 1955), dar, spre deosebire de acesta, rămânând 
într-un spaţiu concret, netransfigurat, cineastul îşi plasează filmul 
într-un tip inedit de realism, unul al conştiinţei. Omul, în viziunea 
lui Pialat, e supus Răului, iar nu Binelui, contradicţia celor două 
noţiuni fiind, de fapt, iluzorie. Mouchette e capabilă să ucidă şi să 
trăiască în continuare cu conştiinţa propriei crime. Se sinucide însă 
după discuţia cu Donissan. Călugărul, la rându-i, săvârşeşte minuni 
după întâlnirea cu Satana. Când i se adresează ulterior Dumnezeului 
lui, spunându-i: „Dacă mai ai nevoie de mine, Doamne, aici, pe 
pământ, mai lasă-mă să trăiesc”, i se răspunde imediat printr-un 
răspuns negativ. Forţe superioare ghidează firele vieţii muritorilor 
după principii inexplicabile minţii lor. Suntem limitaţi la o sumă de 
impulsuri, de trăiri, de gânduri pe care, oricât am vrea, nu le putem 
controla. Nimic nu poate fi mai descurajant pentru o fiinţă raţională 
decât conştientizarea acestui abis.

Nous ne vieillirons pas ensemble, 1972 À nos amours, 1983

cinema vizionar
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Fraţii Dardenne vor să dea prin filmele lor “impresia de viaţă brută 
care se desfăşoară în faţa camerei, dar s-ar putea derula şi în lipsa 
ei”. Jurnalul lui Luc Dardenne, „Au dos de nos images” („În spatele 
imaginilor noastre”), constituie o lectură captivantă pentru că reiese 
din paginile cărţii tocmai personalitatea pe care cineastul belgian 
vrea să o facă insesizabilă în filmele lui. „Au dos de nos images” e 
formată din note concise, scrise între anii 1991 şi 2005 şi datate 
exact, despre orice (cărţi, filme, personaje care prind contur) i-a 
stârnit interesul autorului într-o anumită zi.
Cel mai frecvent subiect este, totuşi, filmografia proprie. Se poate 
observa ce laborioasă e conceperea operelor lui Jean-Pierre şi 
Luc Dardenne. Autorul jurnalului scrie primele note despre „La 
promesse” (proiectat la Cannes în 1996) încă din 1992. Începe să se 
gândească la scenariul filmului „Rosetta” (1999) din 1994, stabileşte 
că vrea să filmeze „politica de azi, dar nu deziluziile, ci lupta celor 
ce refuză nedreptăţile concrete, dăunătoare” şi trebuie „să se 
concentreze pe realitatea vieţii ei mai mult decât pe dramă”, iar în 
1996 notează mâhnit că încă n-a avut „viziunea” personajului. 
Luc Dardenne vorbeşte despre filmele şi cineaştii care i-au atras 
atenţia (o selecţie insolită care-i cuprinde pe John Ford, Victor 
Sjöström, Fritz Lang, Murnau, Rossellini şi pe Luis Buñuel, Jacques 
Tati, John Cassavetes, Nanni Moretti, Lars von Trier), iar impresiile 
pe care le notează au entuziasmul unui cinefil şi sensibilitatea unui 
cineast. De altfel, caută permanent forma ideală, şi orice experienţă 
de cititor, spectator sau ascultător se subordonează încercării de 
perfecţionare a cineastului. Aminteşte de analiza lui André Bazin 
asupra operei lui Jean Renoir, a cărui imagine e mai sugestivă 
prin ce ascunde, în sensul că ecranul „nu încearcă să dea un sens 
realităţii, ci ne-o livrează, ca o grilă plimbată pe un document cifrat”; 
adaugă că vrea să meargă mai departe, „până când imaginea devine 
materie în căutarea cadrului, până când grila nu se mai poate plimba 
şi devine ea însăşi cifrul documentului”. Citează autocritica lui 
Mozart: „E strălucit, dar îi lipseşte modestia.” Se inspiră din filozofia 
lui Emmanuel Levinas („Etica este o optică.”). Extrage din opera lui 
Freud ideea că un personaj explicabil în totalitate este unul în care 
inteligenţa ne va împiedica să ne proiectăm. Trasează o paralelă 
între Madame Bovary şi Rosetta: una caută o iubire adevărată, 
cealaltă – o slujbă adevărată; o iubire de negăsit, o slujbă de negăsit. 
Aminteşte că Hamlet, în clipa în care şi-a confirmat vinovăţia tatălui 
vitreg, refuză să-şi îndeplinească scopul dramatic omorându-l şi, în 
schimb, meditează la vacuitatea acţiunilor oamenilor: refuză să se 
piardă în poveste.
Autorul jurnalului ironizează estetismul în toate manifestările lui: 
„Nu mi se mai urează un an bun, ci un an frumos. Estetismul o duce 
bine. Oamenii o duc rău.” Pe de altă parte, respinge pesimismul 
superficial: „Argumentul conform căruia o operă de artă arată 
teribilul pentru că realitatea e teribilă nu este decât o piruetă 
dialectică.”; „Să nu încercăm să reconciliem ireconciliabilul, dar să 
luptăm împotriva pierderii încrederii în om, împotriva reflecţiei 
presupusă lucidă că toate eforturile oamenilor sunt în van.” 

Luc Dardenne nu uită să precizeze că vorbeşte şi în numele fratelui 
său mai mare. Pe tot parcursul cărţii se face simţită puterea legăturii 
între cei doi fraţi. Discută scenariile (în fiecare etapă) şi modul de 
filmare. Dacă unul presimte o problemă, celălalt o confirmă. Luc 
notează, triumfător, că au colaborat din nou excelent, fără să facă 
vreun compromis. La un moment dat, povesteşte că un producător 
este absolut încântat de scenariul „Promisiunii”, dar nu are încredere 
într-o mizanscenă „à deux têtes”; va trebui, aşadar, să găsească 
alt producător. încercând să vizualizeze legătura dintre ei, îşi 
imaginează doi copii în paturi gemene aşezate de o parte şi de alta a 
unui întrerupător. Mâinile lor se luptă pe întrerupător: unul aprinde 
lumina, celălalt o stinge. O voce din off comentează: „În fiecare seară 
ne certam. Într-o seară, cearta a fost atât de înverşunată, încât am 
aprins şi am stins lumina de douăzeci şi patru de ori într-o secundă.” 
Întunericul din cameră se disipează, începe muzica şi toate 
cunoştinţele lor comune intră în cadru în paşi de vals.
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Au dos de nos images
de Luc Dardenne
de Irina Trocan

Editura Seuil
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Dacă, prin absurd, titlul nu convinge, primele rânduri indică fără vreun 
dubiu că avem de a face cu o carte extrem de personală, cu confesiu-
ni îndelung aşteptate de presă sau de fanii actriţei. Admirabil este că 
Hepburn ştie să povestească nu numai din perspectiva bătrânei care 
a ajuns, ci şi din cea a tinerei pline de viaţă care a fost. Poate cu atât 
mai mult simţim nostalgia ei, revolta împotriva neputinţei fizice care îi 
stăvilesc iniţiativa şi pornirile. Ea însăşi recunoaşte că a fost întotdeau-
na o persoană încăpăţânată şi că a considerat că i se cuvine să ia cele 
mai bune decizii, atât pentru ea cât şi pentru cei din jurul său. Relaţia 
sa, destul de ambiguu descrisă, cu scenaristul Willie Rose („The La-
dykillers” (1955), „Guess Who’s Coming to Dinner” (1967) este marcată 
de desele reproşuri ale acestuia: „Mergi înainte. Fă cum vrei tu. Ăsta e 
cu siguranţă un lucru la care te pricepi de minune – să faci ce vrei tu.”
Katharine Hepburn descrie clar, încă de la începutul cărţii, mediul în 
care a crescut şi libertăţile de care a avut parte. Uneori a fost un copil 
răsfăţat, dar a  fost educată să fie independentă, să gândească şi să ia de-
cizii pentru ea însăşi. Încrederea în propria persoană a fost o atitudine 
cultivată de familia ei, în care atât tatăl, cât şi mama aveau studii supe-
rioare, lucru destul de neobişnuit la începutul anilor 1900. Mai mult 
decât atât, mama sa a fost conducătoarea sufragetelor din Connecti-
cut şi, împreună cu tatăl lui Katharine, a susţinut unele dintre primele 
conferinţe care vorbeau deschis despre problema bolilor venerice şi 
despre necesitatea dialogului pentru prevenirea lor. În întreaga carte 
transpare o atitudine de profund respect pentru aceşti părinţi care, în 
ciuda unei vieţi sociale foarte pline, şi-au dedicat cea mai mare parte a 
timpului insuflării unor valori puternice copiilor lor. Exemplul cel mai 
bun al relaţiei Katharinei Hepburn cu membrii familiei sale este acela 
că, deşi nu erau de acord cu profesia pe care o urma, o susţineau după 
fiecare eşec.
Autoarea îşi asigură libertatea de a se pune singură într-o lumină cât 
mai bună. De exemplu, mărturiseşte despre sine că se credea o actriţă 
excelentă pe un ton ironic, însă nu menţionează în multe rânduri 
greşelile pe care le făcea şi care îi determinau pe regizorii/producătorii 
pieselor de teatru să o concedieze cel mai târziu după premieră la 
începutul carierei sale teatrale. Pe de altă parte, are puterea de a 
recunoaşte „calitatea” unora dintre filmele sale de a fi plictisitoare. Nu 
se învinovăţeşte pentru asta, în ceea ce priveşte majoritatea filmelor 
pe care ea le include în această categorie, scenariul nefiind îndeajuns 
de performant. 
Poate cel mai mare atuu al cărţii scrise de Katharine Hepburn constă în 
faptul că descrie relaţia sa personală şi/sau profesională cu personaje-
cheie ale industriei cinematografice ale timpurilor sale. Vorbeşte de-
spre prietenia cu George Cukor, despre profesionalismul şi spiritul 
antreprenorial al lui Louis B. Mayer, precum şi despre amintirile mai 
mult sau mai puţin plăcute care o leagă de turnarea majorităţii filmelor 
în care apare. Cu acest prilej descrie colaborarea cu regizori, actori, dar 
şi oportunităţile pe care le-a avut de a se implica în scrierea scenariilor 
sau în regizarea unor scene. 
„Me. Stories of My Life” a fost o carte aşteptată de presă, faţă de care 
Katharine Hepburn nu s-a arătat niciodată foarte locvace. Actriţa a 

ţinut foarte mult la viaţa ei privată, dar aici dezvăluie detalii cu privire 
la relaţiile sale amoroase, începând cu primul (şi singurul) soţ, Luddy, 
urmat apoi de relaţiile de mai scurtă sau lungă durată cu Leland Hay-
ward sau Howard Hughes. Dar, probabil partea cea mai aşteptată a 
cărţii este cea referitoare la relaţia cu actorul Spencer Tracy, alături de 
care a rămas până la moartea acestuia, experienţă pe care o relatează 
amănunţit, dovedind o vulnerabilitate emoţională abil ascunsă până 
la acest moment (chiar şi în relatarea posibilei sinucideri a fratelui ei 
Tom).
Lumea pe care o descrie Katharine Hepburn în „Me. Stories of My Life” 
este una fascinantă. De la universul copilăriei sale până la Hollywood-
ul anilor ’40-’50, descrie o epocă în care nu era mai simplu să trăieşti, 
dar era mai plăcut, în măsura în care te puteai înconjura cu oamenii 
potriviţi. Indiferent de existenţa sau nu a calităţilor de scriitor, un astfel 
de „jurnal” de bătrâneţe al unei vedete contemporane nu cred ca ar 
putea avea atâta farmec pe cât are confesiunea Katharinei Hepburn.
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Me. Stories of My Life
de Katharine Hepburn
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Marea Britanie 1997
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Ce	înțelegea	Bazin	prin	realism	(1)

Fragmente dintr-o analiză a Noului 
Cinema Românesc în contextul istoriei 
și al teoriei realismului cinematografic
de Andrei Gorzo

Într-unul dintre capitolele cruciale din „Qu’est-ce que le cinéma?” 
(„Ce este cinematograful?”), capitol intitulat „Evoluţia limbajului 
cinematografic” (şi compilat din trei articole publicate iniţial în 
1950, 1952 şi 1955), André Bazin distinge în istoria filmului două 
mari tendinţe opuse, dintre care una ar corespunde regizorilor 
„care cred în realitate”, iar cealaltă – regizorilor „care cred în 
imagine”, adică în tot ceea ce poate adăuga reprezentarea la 
lucrul reprezentat. Acest adaos – continuă Bazin – poate fi 
foarte complex, dar şi în cazul lui se poate observa că vine pe 
două fronturi principale: al plasticii imaginii şi al montajului. 
„În plastica imaginii trebuie incluse stilul de decor şi de 
machiaj, într-o anumită măsură chiar şi stilul de joc actoricesc, 
la care, evident, se adaugă eclerajul şi cadrajul, care desăvârşesc 
compoziţia. Cât despre montaj (...), André Malraux scria în 
„Psychologie du cinéma” că acesta constituie naşterea filmului ca 
artă – lucrul care-l distinge de simpla fotografie animată şi care 
face din el un limbaj.”i 

Să luăm de pildă o scenă de dragoste – ne invită Bazin într-o altă 
scriere de-a saii. La impresia pe care ne-o creează această scenă 
„conlucrează două elemente diferite: 1) obiectul scenei propriu-
zise, adică personajele cu comportamentul şi dialogul lor – 
într-un cuvânt, realitatea acelei scene [subl. nstr.], cu timpul ei 
obiectiv şi cu spaţiul ei obiectiv; şi 2) suma artificiilor folosite de 
cineast pentru a potenţa semnificaţia evenimentului respectiv, 
pentru a-i da culoare, pentru a-i descrie nuanţele şi pentru 
a-l armoniza cu evenimentele care îi precedă şi îi succedă în 
poveste.” E limpede – continuă Bazin – că, dacă scena respectivă 
se vrea o scenă romantică, scenografia, luminile, cadrajul şi 
montajul vor fi gândite cu totul altfel decât în cazul în care scena 
respectivă se doreşte violent-senzuală (de exemplu, dacă vrea să 
sugereze romantism, regizorul va apela iniţial la „cadre de doi”, 
care apoi vor lăsa loc unor lungi prim-planuri ale îndrăgostiţilor, 
în timp ce, dacă vrea să sugereze pasiune toridă, el va folosi cadre 
mai multe şi mai scurte). Asta înţelege Bazin printr-o utilizare 
expresionistă a imaginii şi a montajului: „Atunci când vorbesc 
despre expresionism nu mă refer numai la şcoala germană şi 
la moştenirea ei”, ci la orice estetică „ce se încrede mai mult în 

artificiile cinema-ului (...) decât în realitatea căreia i se aplică 
aceste artificii”, la orice estetică în care „cinema-ul” (şi Bazin 
pune acest cuvânt între ghilimele) intervine între spectator şi 
obiect, „ca un set de prisme menite să-şi lase amprenta asupra 
realului, să-i impună un sens prestabilit”. 

Atât posibilităţile expresioniste ale imaginii, cât şi cele ale 
montajului, fuseseră deja valorificate până la capăt înainte de 
1930, primele – de către şcoala germană, celelalte – de către 
şcoala sovietică. De-aici ostilitatea unor esteticieni ca Rudolf 
Arnheim în faţa introducerii sunetului: „dacă esenţialul artei 
cinematografice ţine de tot ceea ce se poate adăuga prin plastică 
şi prin montaj unei realităţi date” – explică Bazin în „Evoluţia 
limbajului cinematografic” – „atunci arta mută este o artă 
completă”iii. Introducând un plus de realitate, şi încă unul atât 
de serios, sunetul riscă să restrângă până la dispariţie totală 
utilizările expresioniste ale plasticii şi în special ale montajului. 
Ceea ce într-o anumită măsură s-a şi întâmplat, în pofida unor 
avertismente şi manifeste precum cel co-semnat de Eisenstein, 
Pudovkin şi Grigori Alexandrov în 1928, care îi îndemna pe 
regizori să nu utilizeze sunetul decât în contrapunct cu imaginea, 
utilizarea realistă – potrivirea sunetului la imagine – nefăcând 
decât „să întărească sensul independent al imaginii” respective, 
deci „să-i mărească inerţia ca piesă de montaj”.iv În cuvintele 
lui Bazin, montajele lui Kuleşov şi ale lui Eisenstein „nu arătau 
evenimentul”, ci „făceau aluzie la el”, „îl evocau”: „Evident că 
îşi împrumutau majoritatea elementelor din realitatea pe care 
pretindeau că o descriu, dar semnificaţia finală rezida mult mai 
mult în organizarea acestor elemente decât în conţinutul lor 
obiectiv. Indiferent de realismul individual al imaginilor, materia 
povestirii tindea să se nască din raporturile lor, rezultatul acestor 
raporturi fiind unul abstract, căruia nici unul dintre termenii 
săi concreţi nu-i comportă premisele: Mosjukin [actorul folosit 
de Kuleşov în experimentul lui] surâzând + copil mort = milă; 
sau (ne putem imagina) femei tinere + meri înfloriţi = speranţă. 
Combinaţiile sunt nenumărate. Ce au în comun e faptul că spun 
ce vor să spună prin intermediul metaforei sau al asocierii de idei. 
Între scenariul propriu-zis, obiect final al povestirii, şi imaginea 
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brută, se intercalează un releu suplimentar, un «transformator» 
estetic. Sensul nu e în imagine, sensul e umbra proiectată, prin 
montaj, pe planul conştiinţei spectatorului”.v Acest montaj 
expresionist sau puternic-metaforic a fost dus cel mai departe de 
Eisenstein (care îl numea „montaj intelectual”). J. Dudley Andrew 
dă exemplu filmul „Stachka” („Greva”) (1925), în care Eisenstein 
„n-a ezitat să juxtapună imagini bizare, de exemplu faţa unui 
bărbat cu imaginea unei vulpi, sau imaginea unei mulţimi cu 
aceea a unui taur murind”, imagini care „rămân lipsite de sens 
până când mintea spectatorului nu creează legăturile dintre ele 
prin capacitatea ei metaforică”.vi Introducerea sunetului – un 
nou şi considerabil balast de realitate – n-a însemnat dispariţia 
totală a metaforei de montaj, dar a însemnat o reducere drastică 
a scarei la care era practicată. După cum observă Bazin, „o 
admirabilă găselniţă de montaj” cum este aceea a leilor de piatră 
din „Konets Sankt-Peterburga” („Sfârşitul Sankt-Petersburgului”, 
1927) al lui Pudovkin („abil alăturate, imaginile mai multor 
sculpturi dau impresia aceluiaşi animal care se ridică... asemeni 
poporului”), e „de neconceput în cinematograful anului 1932”. Iar 
o juxtapunere cum e aceea realizată de Fritz Lang în filmul său 
din 1936, „Fury” („Furia”), între nişte femei care bârfesc şi nişte 
găini care cotcodăcesc, pare complet străină de restul filmului.vii    

În 1936, montajul expresionist fusese deja înlocuit aproape total, 
şi peste tot în lume, de un tip de decupaj pe care Bazin îl numeşte 
„analitic” sau „dramatic”. Legile acestui decupaj fuseseră puse 
la punct pînă în 1915 de marele cineast american D. W. Griffith 
(înainte ca acesta să evolueze, cu filmul „Intolerance: Love’s 
Struggle Throughout the Ages” („Intoleranţă”, 1916), spre o 
concepţie „muzicală” despre montaj, direcţie în care avea să fie 
urmat de Eisensteinviii) şi aceste legi rămân în vigoare şi azi în 
cinematograful mainstream. Despre ce fel de legi e vorba? Despre 
legile simplei logici narative şi dramatice. Acestea îi dictează 
regizorului să decupeze o scenă de dialog între două personaje 
în plan-contraplan, adică alternând cadre cu cei doi în funcţie de 
cine vorbeşte; sau (un exemplu al lui Bazin) să adauge la imaginea 
unui cadavru un plan-detaliu cu cuţitul însângerat care zace 
lângă el; sau (un alt exemplu al lui Bazin, luat dintr-un celebru 
film de Hitchcock, „Suspicion” („Suspiciune”, 1941)), dacă spune 
povestea unei femei care se teme că soţul ei vrea s-o otrăvească, 
să concentreze atenţia spectatorului asupra paharului cu lapte 
oferit de soţ; sau (tot exemplul lui Bazin), într-o secvenţă cu un 
hoţ care se crede singur într-o casă, când de fapt nu e, să ne arate 
în plan-detaliu cum clanţa uşii începe să se mişte fără ştirea luiix.  

Bazin ne invită să ne imaginăm următoarea situaţie 
cinematografică: un cerşetor contemplă cu ochii plini de poftă 
o masă încărcată cu bunătăţi. Ştim cum ar fi rezolvat Kuleşov 
această situaţie. Ei bine, într-un film din 1936 e mult mai probabil 
să întâlnim următorul decupaj: 1. plan general cu actorul şi masa; 
2. travelling înainte cu oprire pe faţa personajului, care „exprimă 
un amestec de uluire şi poftă”; 3. o serie de planuri-detaliu cu 
bunătăţile de pe masă; 4. plan întreg cu personajul înaintând 
spre cameră; 5. uşor travelling înapoi pentru a permite un plan 
american (i.e., în care personajul intră din cap până la nivelul 
coapselor) „al actorului care înhaţă o aripă de pui”. Concluzia 
este că evenimentul nu mai e creat prin montaj (aşa cum era la 
Kuleşov); el există aşa cum ar exista şi pe scenă. Trecerile de la 
un unghi de filmare la altul „nu adaugă nimic”, ele „doar prezintă 

realitatea într-un mod mai eficace, în primul rând permiţându-i 
spectatorului s-o vadă mai bine şi în al doilea rând punând 
accentul pe ceea ce merită”.x Deci montajul „a renunţat la 
metaforă şi la simbol în favoarea iluziei reprezentării obiective”, 
a „iluziei evenimentului real care se desfăşoară sub ochii noştri la 
fel ca evenimentele vieţii noastre de zi cu zi”.xi  

Însă această iluzie – arată Bazin – „ascunde o mică, dar esenţială 
înşelătorie, deoarece realitatea există în spaţiu continuu, pe 
când ecranul ne înfăţişează o succesiune de fragmente numite 
«planuri», a căror selecţie, ordine şi durată constituie ceea ce 
numim «decupajul» filmului. Dacă încercăm, printr-un efort de 
atenţie, să percepem rupturile impuse de cameră în desfăşurarea 
continuă a evenimentului reprezentat, şi dacă încercăm apoi 
să înţelegem de ce în mod normal nu observăm aceste rupturi, 
răspunsul nostru va fi că le tolerăm deoarece ele reuşesc totuşi 
să creeze impresia de realitate continuă, omogenă. Inserţia unui 
plan-detaliu cu soneria de la o uşă e acceptată de mintea noastră 
ca şi când n-ar fi nimic mai mult decât o concentrare a privirii şi 
a atenţiei noastre asupra acelei sonerii, ca şi când camera doar 
ar anticipa mişcarea ochilor noştri.”xii Cu alte cuvinte, montajul 
acesta se bazează dacă nu pe realism perceptual (nu percepem 
realitatea pe bucăţi), atunci măcar pe realism psihologic.

Numai că acest realism psihologic este tot o iluzie: „Deşi e adevărat 
că şi în viaţa reală ne concentrăm privirea pe un obiect sau altul – 
pe ce ne interesează sau pe ce ne atrage –, aceste ajustări mentale 
se petrec post-factum. Evenimentul nu încetează să existe în 
integralitatea sa, fiecare parte a lui [sublinierea noastră] cere 
atenţie; noi sîntem cei care selectăm aspectele cutare şi cutare 
în locul aspectelor cutărică şi cutărică, pentru că aşa ne dictează 
emoţiile sau gîndirea noastră. Altcineva ar putea să facă o altă 
selecţie. În orice caz, suntem liberi [sublinierea lui Bazin] să ne 
creăm propriul decupaj: o altă «creaţie», un alt decupaj, care să 
modifice radical aspectul subiectiv al evenimentului, e oricând 
posibil. Pe cînd regizorul de film care face montajul pentru noi 
face şi selecţia în locul nostru. Îi acceptăm inconştient deciziile 
deoarece sînt aparent conforme cu legile atracţiei oculare, dar ele 
ne răpesc un privilegiu profund justificat psihologic [sublinierea 
noastră] şi pe care îl cedăm fără ca măcar să ne dăm seama. E 
vorba despre libertatea – măcar potenţială – de a ne schimba 
metoda de selecţie de la o secundă la alta.”xiii  

Montajul analitic nu numai că încurajează la spectator o 
atitudine mentală pasivă (nu trebuie decât să urmeze ghidul); 
el tinde „să distrugă ambiguitatea inerentă în orice realitate”.
xiv Fiecare bucăţică selectată de regizor tinde să aibă un singur 
sens, predeterminat de povestea pe care o spune. Deci nu mai 
e o bucăţică de realitate, ci un semn de-al povestitorului. Să ne 
imaginăm primele cadre dintr-un film hollywoodian despre (să 
zicem) o femeie „de firmă”. În primul cadru, aceasta iese din 
imobilul luxos în care locuieşte, trecând nepăsătoare pe lângă 
un cerşetor. În al doilea cadru, se opreşte în faţa unei cofetării 
şi priveşte înăuntru cu o expresie pofticioasă, dar, văzându-
şi silueta reflectată în vitrină, îşi pipăie maşinal şoldurile şi 
merge mai departe. Şi tot aşa: fiecare cadru e un semn. Acesta 
e limbajul cinematografic „universal”. Pentru Rudolf Arnheim, 
cinema-ul ideal (adică cel mut) era „un sistem de simboluri la 
fel de convenţionale ca acelea care compun limbajul verbal, 
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doar că mai sugestive”.xv El se temea că filmul sonor va distruge 
acel limbaj. Ei bine, n-a fost chiar aşa. Limbajul cinematografic 
actual – cel pe care-l învăţăm cu toţii de timpuriu din filmele 
hollywoodiene – e tot un sistem de simboluri, deşi, ce-i drept, 
nu atât în sensul de metafore (la care se gândea Arnheim), cât 
în sensul de semne stenografice. În cuvintele lui Bazin, „sub 
acoperirea realismului congenital al imaginii cinematografice 
s-a introdus un sistem complet de abstractizare a realului”.xvi 
Acest sistem este mai perfid decât acela făţiş-expresionist pentru 
care pledaseră Arnheim şi Eisenstein, pentru că, la prima vedere, 
decupajul „rămâne la nivelul realităţii pe care o analizează, 
nu e decât un fel de a o vedea mai bine”xvii; la prima vedere, 
fragmentarea evenimentelor nu face decât să respecte „un fel de 
anatomie naturală a acţiunii”.xviii Ce se întâmplă de fapt este că 
„integritatea realului” e complet subordonată sensului acţiunii: 
„realitatea e transformată într-o serie de semne”.xix Aşa se face 
că unii dintre spectatorii care văd „Poliţist, adjectiv” (2009) al 
lui Corneliu Porumboiu rămân cu impresia că eroul şi soţia lui 
nu se înţeleg, „nu comunică”. Îl văd pe erou venind acasă de la 
serviciu şi servindu-şi singur de mâncare în bucătărie, în timp 
ce soţia sa ascultă muzică în altă cameră, şi ideea e gata: relaţie 
difuncţională, necomunicare. Dar ideea asta nu e deloc implicită 
în realitatea pe care ne-o arată Porumboiu: în viaţa reală, nici cel 
mai fericit cuplu căsătorit nu stă toată ziua bot în bot. Limbajul 
cinematografic oficial este cel care ne-a învăţat să vedem 
necomunicare într-o scenă de viaţă conjugală perfect inocentă 
din acest punct de vedere. Într-adevăr, într-un film convenţional 
aşa ar fi: imaginea, luată din realitate, a doi soţi văzîndu-şi fiecare 
de treaba lui – el mâncând, ea ascultând muzică – ar fi, probabil, 
pusă în slujba unei idei – necomunicarea. Filmul respectiv ar 
încerca să ne spună ceva despre situaţia acelei căsnicii apelând la 
un semn convenţional: soţ cufundat în ale lui plus soţie ascultând 
muzică siropoasă egal necomunicare. Dar (după cum ar trebui 
să fie clar pînă în acel punct) „Poliţist, adjectiv” nu e genul acela 
de film, nu vorbeşte acel limbaj. Problema este că, pentru mulţi 
spectatori, limbajul acela este Limbajul Unic.

Bazin nu contesta rafinamentul la care ajunsese acel limbaj 
într-un timp extrem de scurt. După cum observă el în „Evoluţia 
limbajului cinematografic”, meritul pentru această dezvoltare, 
pentru rapiditatea cu care îşi găseşte „echilibrul perfect”, 
„plenitudinea” caracteristică fazei clasice din evoluţia unei 
arte, aparţine în primul rând Hollywood-ului. Montajul analitic 
se dezvoltă odată cu marile genuri hollywoodiene (filmul cu 
gangsteri, westernul, musicalul, comedia sofisticată), cărora li 
se potriveşte perfect, pentru că şi ele sînt sisteme de convenţii 
(la toate nivelurile, de la poveste la costume) care nu pot decât 
să beneficieze de pe urma „rigorii descriptive şi lineare” şi a 
„resurselor ritmice” ale acestui montaj. După cum spune şi J. 
Dudley Andrew, „repetarea permanentă a subiectelor şi a stilului 
a permis un sistem de convenţii din ce în ce mai subtil”, între 
publicul, pe vremea aceea imens, care mergea săptămânal la 
cinema şi producătorii care trebuia să le ofere versiuni cât 
de cât noi ale lucrurilor cu care erau deja obişnuiţi, creându-
se „o simbioză naturală”. În plus, cinema-ul apărea atunci ca 
un instrument de coeziune socială, ceea ce artele cu tradiţie 
nu mai puteau fi: „Cinema-ul părea să aibă posibilitatea de a-i 
uni pe membrii unei culturi în jurul unui stil [limbajul oficial 
de care vorbeam mai sus] şi al unui set de mesaje tradiţionale, 

aidoma poemelor epice din Grecia lui Homer, pe care fiecare 
copil le învăţa pe dinafară şi fiecare cetăţean le auzea zi de zi. 
De la Renaştere încoace nu mai existase în cultura apuseană 
aşa o artă oficială. Forma în care s-a concretizat acest potenţial 
este, desigur, mult mai puţin entuziasmantă decât potenţialul 
în sine: în loc de poeme epice şi de catedrale, fabricile de bani 
de la Hollywood şi din alte capitale cinematografice au livrat o 
ideologie „middle-class”.xx  Dar Bazin n-a fost niciodată un critic 
înverşunat al acestui proces: îl considera inevitabil. Pe Bazin îl 
interesa recunoaşterea existenţei unui alt limbaj cinematografic, 
pe lângă cel oficial. Limbajul unic nu era unicul limbaj. Realismul 
comercial impus de Hollywood nu era singurul realism.

***
Am împrumutat sintagma „realism comercial” de la criticul literar 
James Wood, care o foloseşte ca să descrie o formulă prozastică 
– un „brand” – care a ajuns să domine piaţa literară. Ca să se 
ne arate această formulă la lucru, Wood compune următoarea 
parodie după romancierul Graham Greene:

„Profesorul se desprinse de lângă fereastră. Observă pe 
pahar tatuajul unor degete murdare, ceea ce-l duse cu 
gândul la mâinile neajutorate ale unui prizonier, lipite 
de geamul dubei care-l transportă – poate prin Beirut 
sau printr-o suburbie mizeră a Bagdadului. Şi eu sunt un 
prizonier – se gândi el: activitatea mecanică de profesor, 
studenţii, recenzia săptămânală, sănătatea Fionei. Fiona 
avea nevoie de el şi nevoia ei îl ţintuia ca o febră care nu 
mai trece. 
Cineva bătu la uşă şi, înainte ca profesorul să poată 
răspunde, Wentworth intră. După-amiezele astea de 
vineri aveau o melancolie numai a lor – n-o numise Eliot 
„ceasul violet”? Îl întâmpină pe Wentworth cu un zâmbet 
hibernal.
- Auzi, bătrîne? Îmi pare rău pentru azi-noapte.
Vocea lui Wentworth îl zgâria aşa cum o cracă îţi zgârie 
fereastra. Avea vocalele plate ale provincialului din 
nord ajuns în metropolă printr-o bursă. Se bărbierise 
cu stângăcie: sub albastrul mineral al bărbiei lui netede, 
barba îi umplea gâtul ca o pilitură de fier.
- Hai să nu mai vorbim despre asta, îi răspunse profesorul. 
Scotch? oferi el, turnând o porţie generoasă pentru el 
însuşi şi aruncând înăuntru două cuburi de gheaţă din 
vasul de plastic care năduşea la îndemână. Lichidul 
chihlimbariu semăna deconcertant de bine cu propria 
lui urină. La gust era un pic mai bun. Se gândi din nou la 
Fiona, la avansurile inepte pe care i le făcuse Wentworth. 
Se aşteptase la mai mult din partea lui. Şi reacţia Fionei? 
Nu putea fi sigur. 
Dar aşa e întotdeauna la a doua căsnicie: trebuie să fii în 
gardă. Profesorul era mereu în gardă; era aşa încă de la 
vîrsta de doi ani, cînd sora lui îi furase mătăniile preferate. 
Dar cine stă de gardă pentru tine? Dumnezeu? Aşa crezuse 
cândva; acum cuvântul „Dumnezeu” era la fel de uscat în 
gura lui ca un vechi biscuit de comuniune. 
Profesorul îşi agită scotch-ul în pahar, făcând cuburile să 
se ciocnească. Percepu la Wentworth un miros uşor. Era 
mirosul păcatului.”

Wood trece în revistă procedeele care asigură „realismul” acestei 
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pagini de proză:  „Am priponit întregul pasaj de punctul de 
vedere al profesorului, dar într-o manieră «discretă» [ghilimelele 
lui], astfel încât cititorul nici nu prea observă; am folosit detalii 
grăitoare; metafore şi comparaţii «puternice» [ghilimelele lui]; 
stil indirect liber [stil în care vocea interioară a personajului e 
absorbită în vocea naratorului – nota noastră: «Şi reacţia Fionei? 
Nu putea fi sigur. Dar aşa e întotdeauna la a doua căsnicie.»]; 
aşa-numitul «cod referenţial» [ghilimelele lui Wood: acesta a 
preluat sintagma de la criticul Roland Barthes], care îi permite 
autorului să generalizeze cu încredere («Avea vocalele plate ale 
provincialului din nord ajuns în metropolă printr-o bursă.»); 
descrieri ale gândurilor personajului («îl duse cu gândul la 
mâinile neajutorate ale unui prizonier»); şi multe tăieturi de 
montaj, multe omisiuni atent calibrate – acest stil depinzând 
întotdeauna de ceea ce nu se spune, de controlul său asupra 
realităţii, de triumful său [sublinierea lui] asupra realităţii.” xxi

Această pagină de literatură e construită după o logică foarte 
asemănătoare cu a decupajului analitic din cinema. Există cel 
puţin un pasaj/cadru de analiză pur descriptivă a realităţii – 
vasul cu gheaţă care „năduşeşte” în apropierea personajului. 
Există analiză psihologică din interiorul filmului/cărţii – paharul 
hitchcockian cu lapte despre care vorbea Bazin, paharul cu 
whisky/ urină de aici. Şi (ce-i drept, mai greu de decelat) există 
şi un echivalent al clanţei care începe să se mişte fără ştirea 
hoţului – exemplul bazinian de analiză psihologică exterioară 
personajelor, în care autorul lucrează, cum ar veni, pe la spatele 
lor, cu psihologia publicului. E vorba despre referirea la „vocalele 
plate ale provincialului din nord, ajuns în metropolă printr-o 
bursă”. Ce-i drept, poate fi observaţia profesorului (punctul de 
vedere e în general al lui), dar, după cum ne explică Wood, e 
de fapt un exemplu slab de invocare a „codului referenţial” – a 
acelui stoc comun de informaţii şi prejudecăţi care-i permitea 
romancierului de secol XIX să-şi înceapă frazele cu „după cum 
ştie o lume întreagă...”. Tot Wood ne oferă un exemplu mai clar xxii 
– de astă dată nu inventat de el, ci găsit într-un roman de John le 
Carré: „Ofiţerul de la controlul paşapoartelor era un bărbat încă 
tânăr şi mic de statură. Purta o cravată cu însemnele Intelligence 
Corps şi o insignă misterioasă la reverul sacoului. Avea o mustaţă 
roşcată şi un accent din nord [din nordul Angliei – n. n.] care era 
duşmanul lui de-o viaţă.” Acest personaj e descris în treacăt şi 
dispare din roman după ce verifică paşaportul eroului. Scurta 
descriere e menită să ne lase impresia că l-am scanat prin ochii 
antrenaţi ai acestuia din urmă. Detaliul grăitor în acest sens e 
cravata cu însemnele Intelligence Corps; e exact genul de lucru 
asupra căruia s-ar opri privirea eroului, care e spion. Dar notaţia 
referitoare la accentul omului – cum că era „duşmanul lui de-o 
viaţă” – tot eroului îi aparţine? Dacă e deducţia lui, nu e una 
cam rapidă şi cam lipsită de baze pentru cât e de cuprinzătoare 
(întreaga viaţă a acelui om) şi pentru certitudinea cu care 
ne e oferită? Nu e mai curând (aşa cum consideră Wood) o 
mică izbucnire de omniscienţă auctorială alipită la punctul de 
vedere al eroului? Lipitura e imperfectă. Un cititor atent (ca 
Wood) sesizează eterogeneitatea observaţiei despre accent – 
aceeaşi eterogeneitate despre care vorbeşte şi Bazin atunci 
când defineşte decupajul cinematografic convenţional ca pe 
„un compromis între trei sisteme de analiză a realităţii” (1. pur 
descriptivă; 2. psihologică mulată pe personaje; 3. psihologică 
mulată pe public), trei puncte de vedere pe care spectatorul le 

percepe de obicei drept unul singur, dar care de fapt „implică 
o eterogeneitate psihologică şi o discontinuitate materială”. În 
fond aceleaşi drepturi – continuă Bazin – „pe care şi le arogă 
romancierul tradiţional şi care i-au atras lui François Mauriac 
atâtea tunete şi fulgere din partea lui Jean-Paul Sartre”. xxiii  

Bazin se referă la un faimos articol polemic publicat de Sartre în 
1939, sub titlul „Dl François Mauriac şi libertatea”. Citind romanul 
lui Mauriac, „Sfârşitul nopţii” (1935) – care continuă povestea 
eroinei sale din „Thérèse Desqueyroux” (1927) –, Sartre e frapat 
(într-un sens negativ) de uşurinţa cu care scriitura trece de la 
identificarea cu punctul de vedere al eroinei la judecarea ei din 
exterior – uneori în cursul aceleiaşi fraze, ca de pildă: „[Thérèse] 
auzi ceasul bătând de ora nouă. Trebuia să câştige un pic de timp, 
căci era prea devreme pentru pastila menită să-i asigure câteva 
ore de somn; nu că luatul de pastile ar fi stat în obiceiul acestei 
disperate prudente, dar în seara asta nu-şi putea refuza acest 
ajutor.” Aceste treceri sunt caracteristice scriiturii lui Mauriac, 
care pe de-o parte vrea să analizeze dinăuntru conştiinţa 
personajului – vrea s-o analizeze în devenirea ei – şi pe de altă 
parte îşi tot întrerupe analiza cu tentative de a defini, din exterior, 
esenţa personajului respectiv („disperată prudentă”). Ceea ce 
Sartre consideră că nu se poate face: conştiinţa ori e devenire, 
ori e esenţă; autorul ori e un complice al acestei deveniri, ori e 
un diagnostician al esenţelor. După Sartre, Mauriac vrea să fie şi 
una, şi alta: „Înainte de a se apuca de scris, el forjează esenţele 
personajelor sale – ne spune că personajele respective vor fi 
aia sau aia, cutare sau cutare lucru. Ne serveşte aceste aprecieri 
exterioare asupra lor drept substanţa lor intimă.” Făcând asta, 
el îşi transformă personajele din oameni în lucruri, căci „numai 
lucrurile sunt [s.n.] pur şi simplu”, pe când „conştiinţele devin” 
[s.n.] clipă de clipă. „Cizelând-o pe a sa Thérèse sub specie 
aeternitatis, dl Mauriac face din ea un lucru. După care toarnă pe 
deasupra un strat de conştiinţă”. Numai că nu prinde. Procesul 
de devenire interioară care se presupune că e subiectul cărţii nu 
prinde viaţă. Diagnosticele auctoriale de tip „disperată prudentă” 
dau în vileag imobilitatea fundamentală a personajului: esenţa sa 
a fost prestabilită, conştiinţa sa nu e o formă de viaţă aflată într-o 
continuă devenire, ci doar un simulacru animat mecanic.xxiv

Formula de naraţiune literară „realistă” a lui Mauriac e foarte 
asemănătoare cu cea parodiată de criticul James Wood în 
micul lui fragment de proză à la Graham Greene. (De altfel, 
Mauriac şi Greene sunt adesea comparaţi.) Diferenţa – care 
reiese şi din parodie – este că, la Greene, „montajul” a devenit 
invizibil. Procedeele (monologul interior direct, stilul indirect 
liber, descrierile dinăuntrul şi din afara punctului de vedere 
al personajului principal, folosirea „codului referenţial”) se 
înlănţuie atât de eficient (fără schimbări abrupte de unghi ca 
acelea care l-au frapat pe Sartre la Mauriac), încât cititorul nu 
mai simte artificiul. Decupajul literar realist a devenit, la Greene, 
o maşinărie bine unsă – ca montajul hollywoodian la sfârşitul 
anilor ’30. Reproşul pe care i-l aduce Wood e similar cu acela pe 
care-l aducea Bazin montajului hollywoodian, care, sub aparenţa 
loialităţii faţă de realitate, substituie acesteia o lume de semne. 
Tot aşa, în proza „comercial-realistă” înlănţuirea iscusită a 
convenţiilor literare sfârşeşte prin a ascunde lumea reală pe care 
această proză pretinde că ne-o arată. Căci – continuă Wood – 
„lucrurile nu s-au oprit la Graham Greene”. Iată un pasaj dintr-
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un alt roman de spionaj de-al lui John le Carré (discipol declarat 
al lui Greene): „Smiley sosi în Hamburg la jumătatea dimineţii 
şi luă autobuzul de la aeroport până în centrul oraşului. Ceaţa 
dimineţii încă mai stăruia şi vremea era foarte rece. În Piaţa 
Gării, după ce fusese refuzat în mai multe locuri, găsi un hotel 
vechi şi uscăţiv, al cărui lift nu accepta mai mult de trei persoane. 
Semnă la recepţie cu numele Standfast, apoi merse pe jos până 
la o agenţie de închiriat maşini şi îşi luă de acolo un Opel mic, pe 
care-l conduse până într-o parcare subterană din pereţii căreia 
ieşea un Beethoven îndulcit.” Le Carré are reputaţia unui autor 
de best-seller-uri care totodată reuşesc să fie şi literatură înaltă, 
iar pasajul citat de critic este – după cum spune chiar acesta – 
mult peste ce se poate găsi de obicei într-un roman de gen. Dar 
tot nu e suficient de interesant din punct de vedere literar. Da, 
detaliile sunt alese şi lucrate cu mult mai multă sensibilitate decât 
se obişnuieşte în proza de gen (hotelul „uscăţiv”, Beethoven-
ul „îndulcit”), dar specificitatea lor (a hotelului, a parcării cu 
Beethoven, a liftului care nu acceptă mai mult de trei persoane) 
e esenţialmente falsă – nu în sensul că nu există un asemenea lift 
sau o asemenea parcare, ci în sensul că observaţia, în pofida fineţii 
ei „literare”, nu duce nicăieri. Detaliile „sensibil” lucrate ale lui le 
Carré nu sunt decât raţia minimă necesară pentru a-l convinge 
pe cititor că ce citeşte e „real” – „chiar s-a întâmplat”. Ele nu 
sunt niciodată expresia unor percepţii cu adevărat profunde sau 
originale. Sunt doar semne care proclamă: „Eu sunt realul!” Cu 
alte cuvinte, proza „comercial-realistă” e o proză mai preocupată 
de respectarea propriilor convenţii decât de explorarea reală 
a lumii. Acest pseudo-realism a ajuns să domine piaţa literară. 
Iar varianta lui cea mai privilegiată economic – observă Wood 
în încheiere, gînd la gînd cu Bazin peste jumătatea de secol 
care-i separă – este limbajul cinematografic oficial (adică cel din 
filmele comerciale): în ziua de azi, ideile celor mai mulţi oameni 
despre ce înseamnă o naraţiune „realistă” vin din cinematograful 
comercial.xxv 

   ***
Dar acest limbaj cinematografic care în anii ’30 devine limbaj 
oficial nu este singurul limbaj al filmelor. Încă de la început 
mai există o tendinţă – una care respinge deopotrivă artificiile 
montajului şi expresionismul plastic. André Bazin consideră că 
Erich von Stroheim este regizorul care merge cel mai departe în 
această direcţie în perioada filmului mut. „Principiul mizanscenei 
lui este simplu: să privească lumea suficient de îndeaproape şi 
cu suficientă insistenţă încât ea să sfârşească prin a-şi revela 
urâţenia şi cruzimea. La limită, e uşor de imaginat un film de von 
Stroheim construit dintr-un singur plan.” – scrie Bazin.xxvi Din 
această remarcă nu trebuie înţeles că în filmele lui von Stroheim 
se poate detecta vreun parti-pris conştient pentru planul-
secvenţă, în defavoarea montajului. O asemenea interpretare 
e contrazisă de filmele respective: ca şi Griffith, von Stroheim 
obişnuieşte să spargă în fragmente evenimentul pe care-l are 
de narat, conform logicii dramei. Unele secvenţe din filmele lui 
– cum ar fi aceea a paradei din „The Wedding March” („Marşul 
nupţial”, 1928), în cursul căreia eroul ofiţer de cavalerie o cunoaşte 
pe eroină şi începe să flirteze cu ea chiar sub nasul logodnicului 
ei – sunt chiar exemplare din punct de vedere al ştiinţei cu care 
creează relaţii dramatice exclusiv prin montaj. Şi totuşi, intuiţia 
lui Bazin e corectă: evenimentele prezentate de von Stroheim 
tind spre timpul real al evenimentelor din viaţă, diferit de timpul 
artificial al acţiunii dramatice. De exemplu, secvenţa din „Greed” 

(„Rapacitate”, 1924) în care eroul merge să cunoască familia 
logodnicei sale, care-l întâmpină la gară în formaţie completă, se 
întinde mult peste limitele utilităţii ei dramatice: eroul dă mâna 
cu toţi, unul dintre numeroşii copii ai familiei se aventurează 
pe şine, maică-sa merge după el şi-l aduce înapoi etc. Şi acesta 
e doar un exemplu dintre zecile posibile: în montajul iniţial al 
lui von Stroheim, filmul dura zece ore. Se ştie ce l-a făcut pe 
von Stroheim să se întindă atâta: dorinţa lui încăpăţânată de a fi 
perfect fidel romanului inspirator („McTeague” – al scriitorului 
american Frank Norris). Von Stroheim a încercat să includă în 
film tot ce era în roman. Montajul de două ore şi douăzeci de 
minute aprobat în cele din urmă de studioul MGM suprimase 
tot ce era „în plus” – tot ce nu contribuia esenţial nici la mersul 
principalului motor dramatic, nici la iluminarea temei principale. 
Această versiune poate fi comparată cu una „intermediară” 
(reconstruită în 1999 de compania Turner Entertainment), care 
completează vechiul montaj de două ore şi douăzeci de minute 
cu fotografii şi inserturi scrise. Comparaţia arată că versiunea 
MGM e mai eficientă ca spectacol dramatic şi, pe de altă parte, 
ne arată că tocmai acest refuz (sau această incapacitate) de a 
accepta că cinematograful trebuie neapărat să fie un spectacol 
dramatic, tocmai această aspiraţie către o structură mai curînd 
romanescă a naraţiunii cinematografice, face din von Stroheim 
un pionier al realismului. 

După cum observă Bazin (cerându-şi scuze pentru caracterul 
grosolan-simplificator al antitezei sale, dar exprimându-
şi speranţa că aceasta nu e cu totul lipsită de valabilitate), 
naraţiunea romanescă se opune spectacolului dramatic prin 
„întâietatea evenimentului asupra acţiunii” şi „a succesiunii 
asupra cauzalităţii”. Un roman poate fi închis şi redeschis, dar 
autorul dramatic nu-şi poate permite să lase spectatorul să iasă 
din spectacolul său; „unitatea temporală a spectacolului face 
parte din esenţa sa”. Deci acţiunea mare a spectacolului trebuie 
să se constituie într-o tensiune; toate acţiunile mai mici din care 
e compus (prin „acţiuni” se înţeleg, desigur, şi replicile) trebuie 
să servească, într-un fel au altul, această tensiune – fiecare 
acţiune (după cum spune Bazin) trebuie să încordeze atenţia 
spectatorului spre acţiunea următoare: conjuncţia fundamentală 
a spectacolului dramatic, fie el teatral sau filmic, este „deci”. 
Acest principiu al necesităţii dramatice nu e la fel de valabil 
pentru evenimentele unui roman: un Proust (exemplul lui Bazin) 
ne poate face să ne pierdem într-o prăjitură. Distincţia baziniană 
dintre evenimentele care compun un roman şi acţiunile care 
compun un spectacol este că cele dintâi îşi pot permite o anumită 
indeterminare dramatică – indeterminare ce caracterizează şi 
majoritatea evenimentelor vieţii cotidiene. Deci nu cauzalitate, 
ci succesiune; nu un şir de „deci”-uri, ci un şir de „şi atunci”. La 
prima vedere s-ar zice că cinematograful nu se poate sustrage 
exigenţelor spectacolului: dată fiind unitatea temporală a 
spectacolului cinematografic, acesta trebuie să fie un spectacol. 
Dar, „prin realismul său şi prin egalitatea pe care o acordă omului 
şi naturii”, cinematograful se înrudeşte şi cu romanul.xxvii  

Bazin a dedicat multe pagini diferenţelor dintre spaţiul teatral 
şi spaţiul cinematografic. Primul e „un microcosmos estetic 
inserat cu forţa în univers, dar esenţialmente eterogen Naturii 
care-l înconjoară”. „Joc sau ritual”, spectacolul n-are voie să se 
confunde cu natura înconjurătoare; el trebuie să se opună restului 
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lumii. Rampa e simbolul acestei opoziţii; e o frontieră, iar înainte 
de ea au existat altele, începând cu coturnul (încălţămintea cu 
talpă groasă purtată de actorii de tragedie din antichitate, ca 
să pară mai înalţi) şi masca. Faptul că aristocraţii din secolul al 
XVII-lea obişnuiau să urce pe scenă nu constituie un exemplu 
de desfiinţare a frontierei, ci, dimpotrivă, o confirmare a ei 
prin „violare privilegiată”, tot aşa cum, „pe Broadway-ul zilelor 
noastre [n.n.: 1951], atunci când Orson Welles îşi împrăştie actorii 
prin sală ca să tragă cu revolverele în public, el nu anulează 
rampa, ci pur şi simplu trece dincolo”. Pe când „principiul 
cinematografului este să nege existenţa vreunei frontiere a 
acţiunii”. Ecranul nu este nici scenă, nici tablou, el „este un caşeu 
care nu ne lasă să vedem decât o parte din eveniment”. Atunci 
când un personaj iese din cadru, „el continuă să existe, identic 
cu sine, numai că ascuns vederii noastre, într-un alt punct al 
decorului”, tot aşa cum, atunci când personajul intră, el „vine 
dintr-un alt spaţiu al acţiunii şi nu din acea zonă crepusculară 
numită «culise»”. Acţiunea cinematografică nu e îngrădită de 
ecran, ci doar trece prin el. Dacă microcosmul teatral rămâne 
eterogen Naturii, microcosmosul filmic se integrează în ea. 
(Bazin consideră că, departe de a infirma această observaţie, 
existenţa unui cinematograf fantastic, dedicat creării de lumi sută 
la sută imaginare, constituie „cel mai probant contraargument”. 
Da, fereastra cinema-ului se poate deschide spre o lume sută 
la sută artificială, dar ea rămâne tot o fereastră: natura pe care 
o vedem prin ea poate să nu aibă nicio legătură cu cea pe care 
o cunoaştem din vieţile noastre cotidiene, dar e tot natură – 
se prelungeşte în acelaşi fel dincolo de limitele cadrului. „Pe 
durata vizionării, filmul devine Universul, Lumea sau, dacă 
preferăm, Natura.”) Singurul infinit accesibil teatrului e „acela al 
sufletului omenesc”. Nu poate fi un infinit spaţial. Dramaturgia 
teatrală nu poate fi decât o dramaturgie a omului, în sensul că 
omul e întotdeauna subiectul şi cauza ei. „Spre deosebire de 
spaţiul scenei, spaţiul ecranului este centrifug (...): undele unei 
acţiuni se pot propaga la nesfârşit”. Sigur că ecranul poate fi 
folosit ca o pânză de tablou sau ca o scenă, dar cinema-ul are 
posibilitatea specifică de a fi „o dramaturgie a naturii”, bazată 
pe „unitatea dintre actor şi decor”, pe „interdependenţa a tot 
ce e real, de la uman la mineral”.xxviii  Fidelitatea compulsivă a 
lui von Stroheim pentru romanul lui Norris, care l-a împins 
să bage în filmul său tot mai mult şi mai mult – tot mai multe 
incidente, tot mai multe digresiuni anedotice, tot mai multă viaţă 
–, o fi fost ea împotriva legilor spectacolului dramatic, dar nu 
era şi împotriva naturii cinema-ului. Ea l-a făcut să pornească 
o revoluţie realistă (continuată în deceniul următor de Jean 
Renoir) mult mai profundă decât poate părea la prima vedere 
şi probabil că mai profundă decît credea el însuşi. Profunzimea 
nu ţine de faptul că s-a încăpăţânat să filmeze pe străzi şi în case 
reale, şi nici de faptul că romanul pe care l-a urmat atît de fidel 
ca să obţină „Rapacitate” era un roman naturalist. Pentru o bună 
parte din publicul de azi, cuvintele „realism” şi „naturalism” sunt 
interşanjabile, dar naturalismul literar (căci asta a fost în primul 
rând: o mişcare literară) înseamnă un pic altceva decât realismul 
cinematografic intuit de von Stroheim în anii ’20 şi înţeles pe 
de-a întregul de Renoir în anii ’30. Predilecţia clară a amândurora 
pentru literatura naturalistă (Renoir l-a ecranizat chiar pe Zola, 
părintele curentului) n-ar trebui să ne păcălească; revoluţia lor e 
în altă parte. Naturalismul literar conţine o doză obligatorie de 
predeterminare dramatică: eroul din „Rapacitate” e condamnat 

de alcoolismul părinţilor lui; sângele lui e stricat – n-are nicio 
şansă să sfârşească bine. (Exact aceasta e şi problema personajului 
titular din „La Bête humaine” („Bestia umană”,1938), ecranizarea 
lui Renoir după Zola.) Or, meritul filmului lui von Stroheim (care 
provine, în mod paradoxal, tot din fidelitatea lui faţă de carte, 
din aspiraţia de a o filma frază cu frază, acordând secvenţe 
întregi unor momente – cum ar fi acela al făcutului cunoştinţă 
la gară – care nu-i exclus ca în roman să fi fost rezolvate într-o 
frază, două) este că evenimentele sale, fiind atât de multe şi fiind 
tratate ca şi când ar avea aproximativ aceeaşi greutate, slăbesc 
parţial acest mecanism dramatic artificial şi îl integrează în ceva 
mai mare şi mai viu – în ceea ce Bazin numea „natură”. Deci ce 
e naturalist în „Rapacitate” e acest mecanism al predestinării (cu 
teoriile moderne despre ereditate preluând funcţia zeilor din 
tragedia antică). Ce e realist în film e această eliberare parţială 
din chingile mecanismului, această evadare în natură. Aceasta e 
revoluţia lui von Stroheim.
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Siegfried Kracauer – 
„Filmul	ca	descoperitor	al	minunilor	vieții	de	zi	cu	zi”	*

Siegfried Kacauer nu și-a dorit să fie recomandat 

ca teoretician de film, ci ca un filosof al culturii 

sau ca sociolog, filmul fiind o pasiune de care 

se folosește pentru a demonstra o convingere 

sociologică sau filosofică. Formația sa 

principală a fost de arhitect, profesie în care 

s-a exprimat pentru zece ani. În critică a ajuns 

după primul război mondial, când s-a angajat, 

în lipsa altui loc de muncă, la ziarul  „Frankfurter 

Zeitung”, unde a cunoscut și a fost influențat 

de conceptele școlii de la Frankfurt prin Walter 

Benjamin sau Leo Löwenthal. A început prin 

a redacta simple relatări ale unor evenimente, 

avansând apoi la rubrica de filme. Lucrările acestea sunt mai puțin cunoscute, el devenind faimos 

în perioada sa new-yorkeză, după emigrarea forțată de apariția nazismului în Germania. Articolele 

sale de început sunt publicate în volumul „The Mass Ornament”, a cărui primă ediție este alcătuită 

de el însuși.

de Andra Petrescu

Cinematograful naţional german
Dezvoltarea lui Kracauer la ziar este foarte importantă din 
perspectiva abordării filmului - teoreticianul german priveşte pentru 
prima dată filmul ca fiind într-o strânsă legătură sociologică cu 
populaţia, considerându-l o oglindă a stării unei naţiuni. În lucrarea 
sa „De la Caligari la Hitler: o istorie psihologică a filmului german”, 
urmăreşte o analiză a tendinţelor estetice şi tematice ale filmelor 
germane prin comparaţie cu istoria şi politica acestei naţiuni; arată 
că pesimismul şi tenebrosul caracteristice expresionismului nu 
reprezintă decât sentimentele unei naţiuni privite în oglindă. De 
asemenea, analizând tendinţele artistice, se poate prefigura sau 
atinge o mai bună înţelegere a opţiunilor politice şi a evenimentor 
acelei perioade.  
Mai departe în carte vorbeşte, în acelaşi stil, despre apariţia filmului 

expresionist în cinematograful german şi realizează o analiză a 
primului film al acestui curent. „Personajul lui Caligari are aceste 
tendinţe; reprezintă o autoritate nelimitată ce idolatrizează puterea 
şi pentru a-şi satisface dorinţa de dominaţie, încalcă orice valori 
morale ale umanităţii. Intenţionat sau nu, Caligari îşi expune sufletul 
tiraniei şi haosului, înfruntând o situaţie disperată: orice încercare 
de a evada tiraniei  îl dezorientează complet. La fel ca lumea nazistă, 
universul lui Caligari abundă în prevestiri sinistre, acte de teroare şi 
accese de panică.”
Intenţia acestui volum, mărturisită de Kracauer în prefaţă, este 
explicarea semnificaţiei lui Hitler în istoria Germaniei şi analiza 
psihologiei maselor prin prisma filmului. El îşi exprimă convingerea 
că printr-un asemenea studiu putem deveni mai conştienţi de puterea 
filmului asupra comportamentului maselor şi de valoara sa ca factor 

*Limba engleză (orig.): Film As a Discoverer of the Marvels of  Everyday Life
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de comunicare media. Dintre toate mijloacele artei, filmul este cel 
mai accesibil din punct de vedere financiar maselor de oameni, deşi 
paradoxal este cel mai scump de produs. De aici decurge evidenta 
importanţă sociologică a filmului, pe care autorul o evidenţiază 
teoeretic în anul 1947, dar pe care cineaştii ruşi au aplicat-o fără 
rezerve prin filmele de propagandă cu mult timp înainte.
 Filmul este produsul mai multor autori, reflectând astfel viziunea 
unui grup, şi este destinat unei mulţimi cu dorinţe comune; prin 
urmare, reflectă atitudinea comună a unei mase destul de mari de 
oameni. „De la Caligari la Hitler” urmăreşte o identificare a tipurilor 
de eroi preferaţi de germani în funcţie de istorie, adică în funcţie 
de evenimentele comune ale unui grup de oameni (populaţia 
Germaniei) care a determinat aspecte psihologice comune. 
„Germanii şi-au dezvoltat un umor nativ caracterizat de inteligenţă şi 
ironie dispreţuitoare, nepotrivite personajelor fericite şi norocoase 
ale comedianţilor americani. Ei încearcă, prin acest tip de umor 
emoţional, să împace omenirea cu tragediile sale şi să stârnească 
prin odiozităţile vieţii nu doar râsul, ci să şi realizeze predestinarea 
vieţii.” Pe lângă o istorie a filmului german, cartea reprezintă şi un 
document important pentru înţelegerea evenimentelor politice din 
Germania.
„De la Caligari la Hitler: o istorie psihologică a filmului German” 

analizează cinema-ul german începând cu perioada apariţiei 
primului aparat de filmat al fraţilor Lumière şi până la filmul de 
propagandă al anilor de nazism. Capitolul despre nazism este o 
reeditare a pamfletului „Propaganda and the Nazi War Film” scris de 
Kracauer şi publicat de Museum of Modern Art Film Library în 1942. 
Sunt prezentate tipurile de filme propagandistice, ulterior fiind 
analizate metodele prin care Hitler îşi evidenţia rolul şi personajul. 
Regula principală era constituită din materialele filmate pe front şi 
asocierea lor cu muzică sau cu un monolog favorabil impresionării 
publicului; exploatând aceleaşi principii ale filmelor de propagandă 
de pretutindeni, ei asociau, de exemplu, imaginea francezilor care se 
amestecă cu negrii şi pe cea a soldaţilor germani pentru a evidenţia 
contrastul dintre nobleţea rasei ariene şi primitivismul inamicilor. 
La rândul lor, soldaţii englezi, polonezi sau belgieni, formează tot 
timpul un grup de idioţi amuzanţi şi ignoranţi. Ba chiar, promovează 
ideea că duşmanii îşi chinuie victimele de război, în timp ce ei, 
naziştii, sunt chiar îngăduitori. Hitler are grijă, de asemenea, de 
imaginea pe care o arată maselor: el este un zeu, un conducător 
perfect al armatei germane pentru nobila ei cauză; el concepe 
strategia de război şi aduce victoria şi recunoaşterea unui popor. 
Volumul constituie atât o istorie a filmului, cât şi a contextului în 
care a apărut invenţia fraţilor Lumière în Germania; fiind un mediu 
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de comunicare facil cu masele, el relevă tendinţele psihologice ale 
acestora. Filmul este important în studiul psihologiei de masă şi 
datorită faptului că este un produs comun al unui grup de oameni 
(regizor, scenarist, operator, scenograf, actori ş.a.m.d.), aşadar, din 
nou, reprezintă un mesaj comun al unei „mase”.

„Theory of Film”: camera este oglinda realităţii
Dacă filmul este oglinda cea mai exactă a istoriei, cea care arată cel 
mai corect evoluţia psihologică a unui popor, el trebuie să se bazeze 
pe o realitate fizică, despre care Siegfried Kracauer vorbeşte în 
cartea „Theory of Film”. Conceptul de realitate fizică se referă la o 
serie de caracteristici ale camerei de filmat ce au legătură cu natura. 
Este o teoretizare a realismului în film, considerată de critici naivă si 
reverenţioasă, mult prea academică. 
„Cartea mea se ocupă de conţinut. Se bazează pe presupunerea că 
filmul este, în esenţa sa, o extensie a fotografiei şi, de aceea, împarte 
cu acest mediu o afinitate pentru lumea înconjurătoare vizibilă. 
Filmul se exprimă prin propriul mijloc atunci când înregistrează 
realitatea fizică. Din moment ce fiecare mediu este părtinitor acelor 
lucruri pe care este echipat să le redea, cinema-ul  este animat de 
dorinţa de a arăta volatilitatea materialelor vii, viaţa în stadiul ei 
efemer.”, scrie Siegfried Kracauer în prefaţa la „Theory of Film”.
Autorul începe prin a expune istoria apariţiei fotografiei şi a 
discuţiilor din rândul teoreticienilor acelei epoci, scopul fiind de a 
expune legăturile comune ale celor două forme de artă. Fotografia 
poate surprinde realitatea, poate crea o copie fidelă a ceea ce se 
petrece în natură, într-un anumit moment, ceea ce reprezintă 
caracteristica ei principală. Filmul vine în completarea acestei arte, 
putând să înregistreze nu doar un moment, ci o mişcare completă 
a naturii, cinematografului aparţinându-i şi capacitatea de a 
reda timpul. Cinematograful poate fi considerat artă doar dacă se 
fondează pe principiile de bază pe care le împarte cu fotografia: 
înregistrarea realităţii fizice. Conceptul de „realitate fizică” supune 
filmul naturii, responsabilizându-l tocmai cu recrearea  ca document 
al realităţii. În „Theory of Film: The Redemption of Physical Reality” 
filmul se explică prin această caracteristică principală, procesele de 
producţie şi genurile existând în funcţie de natura pe care o relevă 
spectatorului. 
Realitatea fizică înţeleasă de Kracauer este influenţată de formaţia 
lui sociologică. Modul în care structurează şi analizează istoria 
filmului german în „De la Caligari la Hitler” oferă filmelor atributul 
principal de document al unei perioade. Dacă, spre exemplu, 
literatura poate povesti o atmosferă, iar fotografia poate reda static, 
filmul înregistrează cu exactitate ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. 
Camera poate arăta spectatorului chiar mai mult decât ar putea 
vedea cu ochiul liber: obiectele mici, aflate în afara câmpului vizual 
al ochiului uman, catastrofe naturale sau atrocităţi (violenţă, război) 
ce nu pot fi redate obiectiv şi nedistorsionat prin altă metodă. 
Realitatea fizică are câteva caracteristici la rândul ei: „the unstaged, 
the fortuitous, the endlessness, the indeterminate, the flow of life”. 
Aceste „subdiviziuni” susţin ideea că valoarea filmului ca artă vine 
din capacitatea peliculei de a înregistra ceea ce este “neregizat” 
(frunzele care cad, crengile unui copac în bătaia vântului, ploaia 
etc.). 
În stabilirea unor valori artistice ale filmului, teoreticienii au 
încercat să-i delimiteze caracteristicile proprii şi diferite de celelalte 
arte. Kracauer identifică această sensibilitate cu frumuseţea naturii. 
Ceea ce îl interesează pe sociologul german este expresia mişcării 
obiective şi subiective care alcătuiesc această realitate. Obiectivă 

este mişcarea fizică a obiectelor sau a personajelor în cadru, cea 
subiectivă fiind constituită de mişcările de aparat. Specificitatea şi 
frumuseţea artei cinematografice se află într-o strânsă legătură cu 
capacitatea aparatului de a înregistra veridic şi în realitate aceste 
mişcări.

Realismul naiv sau redarea naturii
Teoria lui Kracauer este o apologie a frumuseţii universului uman, 
a unei frunze smulse de vânt care se plimbă prin aer până atinge 
pământul şi puterea acestei imagini de a stimula memoria afectivă a 
spectatorului. Interesul principal al teoreticianului este că aparatul 
poate capta esenţa lumii şi o poate oferi spre analiză. În capitolul 
„The Establishment of Physical Existence”, subcapitolul „General 
Characteristics” vorbeşte despre acele părţi ale universului pe 
care ochiul sau psihologia umană nu le pot observa, fie din cauză 
că sunt prea mici şi nu se află în câmpul de percepţie al ochiului 
sau din cauză că sunt catastrofe petrecute într-un spaţiu depărtat 
nouă. „Catastrofele, atrocităţile războiului, actele de violenţă şi de 
teroare, depravarea sexuală şi moartea sunt evenimente ce tind 
să copleşească conştientul uman. Acestea provoacă surescitare şi 
agonie, împiediecând analiza obiectivă. Doar camera poate reda 
aceste evenimente fără a le distorsiona.”
Realitatea pe care o cere Kracauer filmului nu este naivă, ci se 
referă la necesitatea prezenţei unor întâmplări care să se petreacă 
natural în film şi să reprezinte natura întru totul. El nu teoretizează 
estetica sau forma dramaturgică, ci se bazează mai mult pe o valoare 
documentară a acestuia. În capitolul „History and Fantasy”, scrie: 
„De fiecare dată când un regizor pune accentul pe un subiect istoric 
sau se aventurează în universul fantasticului, el riscă să sfideze 
proprietăţile de bază ale mediului său.” Într-un film istoric sau în 
fantasy, regizorul trebuie să recreeze complet universul lumii sale, 
iar realitatea contemporană nouă se pierde. Artificialul ca lume 
imaginară a unui autor este accesibil şi picturii sau literaturii şi 
nu poate servi camerei pentru că este de fapt o creaţie exterioară 
acesteia. Imaginea înregistrată de aparat devine importantă atunci 
când reorganizează ceva existent, natural şi fortuit, nu atunci când 
este aservită creaţiei imaginare a unui autor. Kracauer exemplifică 
prin „La Passion de Jeanne d’Arc” al lui Carl Theodor Dreyer, cazurile 
în care filmul istoric poate deveni autentic şi de ce. Dreyer nu pune 
accentul pe realitatea epocii istorice, ci pe stările emoţionale ale 
personajului său, explorând chipul uman şi expresivitatea sa. Chiar 
şi atunci când aparatul înregistrează cadre mai largi, el investighează 
un grup de oameni şi comportamentul acestuia, filmul arătând astfel 
o realitate, şi nu un univers creat artificial. Filmul documentar mai 
are un deficit: este complet finit, nu poate dispune de impresia unui 
timp continuu; ca spectator eşti conştient de acest deficit. Aparatul 
de filmat surprinde esenţa universului nostru prin mixtiunea dintre 
viaţă (spiritualitate) şi realitatea fizică, captate pe peliculă. „La 
Passion de Jeanne d’Arc” al lui Dreyer reuşeşte să redea într-adevăr 
mai mult decât epoca istorică prin cadrele portret, filmul depăşind  
limitele pentru că nu vorbeşte despre o epocă trecută, ci despre un 
om (viaţă), realitatea fizică redată de autor existând.
În prefaţa volumului „Theory of Film”, Siegfried Kracauer  îşi 
aminteşte prima reacţie pe care a avut-o, copil fiind, ca spectator 
– a scris un eseu cu titlul „Film As a Discoverer of The Marvels of  
Everyday Life”. Acest titlu evidenţiază genul de interpretare pe care 
el o caută la film; camera este pentru Kracauer precum un microscop 
ce măreşte obiectele, personajele sau natura din cadru într-atât, 
încât specatorul îşi poate analiza şi admira propriul univers.
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Cariera cinematografică a lui Orson Welles a început în noaptea de 
30 octombrie 1938, când la radio populaţia new-yorkeză primea, prin 
glasul lui, o terifiantă ştire: marţienii invadează planeta. Oamenii au 
ieşit pe străzi înainte de a afla că ştirea era de fapt teatru radiofonic, o 
adaptare după „War of the Worlds” („Războiul lumilor”) de H.G. Wells, 
transmis sub forma unui reportaj live. Welles a lucrat, cu acelaşi succes, 
în teatru ca actor şi regizor, modernizând piesele lui Shakespeare – a 
montat „Macbeth” pe teatrul din Harlem cu actori negri, decor haitian şi 
vrăjitoare aduse din Dahomey. În carte se vorbeşte şi despre importanţa 
politică a evenimentului reprezentat de piesă.
Colajul de interviuri editat de Mark W. Estrin, reface parcursul carierei 
lui Welles pe baza câtorva articole ce analizează fenomenul „War of the 
Worlds” şi a unor interviuri pe care acesta le-a acordat. Dintre jurnaliştii 
care au discutat cu Orson Welles şi pe care îi găsim în carte, fac parte: 
André Bazin (interviul din 1958 pentru „Cahiers du Cinéma”), Huw 
Wheldon (BBC), Kenneth Tynnan (interviu publicat iniţial în „Playboy” 
în anul 1967). Orson Welles vorbeşte despre film, Shakespeare, religie 
sau politică – implicarea sa în campania lui Roosevelt. Stilurile 
interviurilor diferă, fiind unificate prin intenţia comună de a investiga 
„miturile Orson Welles”, demers eşuat pentru că cineastul se joacă abil 
cu frazele în jurul întrebării, creează premizele unei mărturisiri, imediat 
apoi abordând alt subiect. Întrebat dacă este influenţat de Eisenstein, 
răspunde că nu a văzut nici un film de-al regizorului rus; câteva propoziţii 
mai târziu detaliază corespondenţa pe care a avut-o cu acesta. „Am creat 
o formă de artă din interviu”, spune regizorul într-o discuţie personală 
cu Gore Vidal. Aceşti oameni încearcă prin întrebările lor să afle cine 
se află în spatele măştii, dar Orson Welles ascunde prin sarcasm şi prin 
ironie, tocmai plăcerea acestui joc. Articolul care încheie seria este 
un profil Orson Welles, semnat Gore Vidal, amintirea ultimului prânz 
servit împreună, descrierea unui prieten şi analiza comportamentului 
său, toate acestea susţinând ceea ce regizorul însuşi arată în interviuri: 
interpretează cu amuzament şi spirit ludic un personaj fabulos.  De 
asemenea, întrebările urmăresc şi firul narativ al unora dintre filmele 
sale, printre care se numără „Citizen Kane” („Cetăţeanul Kane”, 1941), 
„The Magnificent Ambersons” („Splendoarea Ambersonilor”, 1942), 
„The Stranger” („Străinul”, 1946), „The Lady from Shanghai” („Doamna 
din Shanghai”, 1947) sau „Touch of Evil” („Stigmatul răului”, 1958). 
Welles explică şi importanţa montajului ca fiind partea cu adevărat 
creatoare a producţiei unui film.
Despre propunerea studioului RKO, Orson Welles mărturiseşte că nu 
şi-a dorit să facă film, pasiunea sa pentru cinema născându-se abia în 
timpul filmărilor la „Citizen Kane”. Nefiind interesat nici de bani, nici 
de faima Hollywood-ului, Welles a negociat singurul lucru care îl fascina 
– autoritatea – iar contractul respectiv a dat istoriei cinematografului 
filmul care încă se află în topul zece al oricărui cinefil. Cineastul a primit 
libertate totală din punct de vedere artistic şi financiar. Asemănările 
dintre Kane şi magnatul presei, domnul Hearst, i-au adus un scandal pe 
măsură, urmat de retragerea drepturilor privilegiate acordate în contract. 
Presupun că fiecare cinefil cunoaşte filmele şi activitatea domnului 
Welles, iar pentru aceştia cartea nu prezintă o analiză nouă şi detaliată 

a acestora, ci prilejul familiarizării cu excentricităţile regizorului. „Totul 
din jurul său este cinematic”, spune Michel Boujout în „Five Days with 
Commander Welles” („Cinci zile cu comandantul Welles”), iar în acel 
moment am conştientizat că cei care au scris despre Orson Welles 
mai au ceva în comun: fascinaţie şi admiraţie. Dar nu ca cea pentru un 
maestru sau pentru un om a cărui muncă o admiră, ci ca cea pentru un 
personaj fabulos pe care nu şi-l pot umaniza. Descrierile pe care i le fac 
prezintă caracteristicile rolurilor interpretate de Welles. 
Orson Welles, prin aceste interviuri, oferă o amplu descriere a 
activităţilor sale artistice, dezvoltând în răspunsurile sale istoria tuturor 
spectacolelor şi filmelor pe care le-a realizat de-a lungul anilor. Expune 
pe larg conceptul său de personaj, ofertant actorului pentru caracterul 
uman, şi nu pentru virtute, tema personajelor fiind explicată în interviul 
lui André Bazin. Welles analizează aici şi teatrul lui Shakespeare şi 
reprezentările acestuia pe scenele diferitor teatre din Europa sau din 
America.

cărți de cinema | dosar

Orson Welles Interviews
editat de Mark W. Estrin

Editura University Press of Mississippi

SUA 2002

de Andra Petrescu



56                                                                 

Walter Murch ar putea fi cel mai bine-cunoscut monteur de film din lume. 
Şi cred că popularitatea sa se datorează mai puţin celor trei premii Oscar 
câştigate şi mai mult faptului că este un avocat activ şi verbal al meseriilor 
sale (monteur şi sound designer). Mergând mai departe, este foarte greu 
de spus care sunt “cei mai buni monteuri” – oare este mai bine montat 
„The English Patient”, „High Noon” sau „Raging Bull”? Aici apare particu-
laritatea lui Murch: într-o lume cu sute de monteuri talentaţi, el are un real 
talent didactic (nu scolastic) şi plăcerea de a împărţi cu ceilalţi gândurile şi 
emoţiile sale.
Scrierile lui pot părea simple, pe alocuri banale, nelansându-se prea uşor în 
analiză sau speculaţii, însă până acum nu am găsit nimic mai clar enunţat 
şi mai luminat prin lipsa de pretenţii în scrierile despre montajul de film. 
Probabil că cel mai apropiat predecesor din punct de vedere stilistic este 
regizorul (şi monteurul) Edward Dmytryk, autor al cărţii „On Film Editing” 
(1984), o lucrare la fel de directă ca scrierile lui Murch, însă uşor rigidă şi 
îmbătrânită.
„In the Blink of an Eye” este o culegere de transcrieri ale unor prelegeri 
ţinute de Murch la diverse facultăţi de film între 1988 şi 1990, urmate de o 
postfaţă şi de un articol scris în 1999. Scriitura este în acelaşi timp didactică 
şi spumoasă, făcând din cartea de 150 de pagini o lectură de o singură seară. 
Colajul de teme este elegant “montat” şi, chiar dacă subiectele abordate 
sunt foarte diferite, fiecare pagină o cheamă pe următoarea – în acelaşi fel 
în care un cadru dintr-un film bun îi face intrarea următorului.
Capitolul “The Rule of Six”discută un fel de  tabel al factorilor de importanţă 
în decizia de a opera o tăietură (emoţie, naraţiune, ritm, centru de interes, 
respectarea bidimensionalităţii ecranului, dar şi a spaţiului tridimensional 
captat pe peliculă). Responsabilitatea de a livra un produs de mărimea unui 
ecran de cinema, după ce nu l-am văzut luni de zile, în timpul montajului, 
decât pe un biet ecran TV, face subiectul unei părţi, finalizată cu nişte ex-
emple de procedee total neortodoxe de a ne imagina “filmul mare”. Murch 
mărturiseşte că îşi decupează nişte figurine din hârtie, în formă de specta-
tori, pe care le pune în dreapta şi în stânga ecranului de control, respectând 
raportul real de mărime. 
Una dintre cele mai interesante probleme discutate în „In the Blink of an 
Eye” este darul pe care fiecare monteur ar trebui să şi-l permită: faptul de a 
nu lua parte la filmare. A nu vedea „în jurul fotogramei”, cum spune Murch, 
te ajută să te descotoroseşti de o scenă inutilă în film, chiar dacă filmarea 
ei a durat două zile, operatorul şi-a rupt piciorul şi închirierea macaralei a 
costat o avere. O dată ce monteurul ia parte la filmare, el se va raporta men-
tal la geografia locaţiei, şi nu la forma ei abstractizată pe peliculă, oamenii 
din cadru vor fi nişte actori simpatici sau antipatici, nu nişte personaje, iar 
scenariul va înceta să mai fie o poveste şi va deveni un plan de urmat.
Câteva metode de „stârnire” a creativităţii: imprimarea de fotografii cu 
fiecare fotogramă reprezentativă a fiecărei secvenţe, este considerată de 
Murch ca fiind prima tăietură de montaj, prima decizie. Aceste fotografii 
lipite pe un panou în ordinea în care apar în film sunt un fel de storyboard, 
dar unul dinamic. “Citirea” acestor panouri în ordinea normală, dar şi de jos 

în sus sau complet aleator poate duce la asociaţii greu de obţinut în oricare 
alt fel. O practică asemănătoare este contemplarea filmului asemenea unui 
tablou: vizionarea secvenţelor la diverse viteze, de la coadă la cap, în încer-
carea de a stârni intuiţia şi puterea de asociere în mod aleator a pieselor din 
care este compus filmul. 
Ultimele trei capitole sunt dedicate „clipitului” din titlu; în timp ce Murch 
monta „The Conversation”, a observat că, de cele mai multe ori, decizia de 
a face o tăietură de montaj intervenea în momentele în care Harry Caul 
(personajul principal, interpretat de Gene Hackman) clipea din ochi. La 
aceste observaţii se adaugă un inteviu cu John Huston, citit în perioada 
aceea de Murch, în care regizorul pune în discuţie clipitul din ochi ca fiind 
echivalentul organic al tăieturii de montaj. Murch merge mai departe prin 
a asocia clipitul cu un sistem de punctuaţie al gândurilor, şi prin urmare, un 
mijloc de “citire” al actoriei, al motivaţiei personajelor.
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Sound Design – The Expressive 
Power of Music, Voice, and Sound 
Effects in Cinema
de David Sonnenschein
de Dan-Ștefan Rucăreanu

Atunci când sunt întrebat care este cea mai reprezentativă carte 
pentru domeniul în care profesez, prima care îmi vine în minte este 
„Sound Design – The Expressive Power of  Music, Voice, and Sound 
Effect in Cinema”. De ce? Este foarte simplu. Această carte arată, 
prin multitudinea informaţiilor estetice, demonstrate cu ajutorul 
exemplelor practice, adevărata faţă a sunetului de film şi contribuţia 
acestui elemenet „invizibil” la impactul dramatic general din film. 
„Sound Design” nu este o carte academică şi nici una tehnică. Este 
un manual de design de sunet în adevăratul sens al cuvântului, o 
enciclopedie a puterii emoţionale a sunetului şi o colecţie unică de 
exemple practice, sub o singură copertă. Aş putea spune că, şi după 
atâta timp de la apariţie, “Sound Design” continuă să fie un unicat în 
literatura de specialitate internaţională. 
Uşurinţa cu care se poate citi, dar şi informaţiile detaliate cu privire 
la cea mai neînţeleasă etapă a procesului de creare a unui film, fac 
din „Sound Design” un punct de plecare pentru toţi cei ce vor să 
înţeleagă această măiestrie, fără a fi necesar un bagaj de cunoştinţe 
tehnice. Fie că e vorba de designeri de sunet, regizori, scenarişti, 
monteuri, directori de imagine, critici, actori, producători, compozi-
tori, etc., fiecare are câte ceva de învăţat în urma lecturii, “Sound 
Design” fiind scrisă atât pentru cei din domeniu, cât şi pentru cei 
care au o pasiune pentru cinema.
Cartea uneşte laolaltă atât teorie de sunet (de film) cât şi exemple 
din experienţele generaţiilor de designeri de sunet, vorbind despre 
psihologia auzului, muzică, voce, imagine şi naraţiune. Textul face 
permanent trimiteri la filme pentru exemplificarea ideilor, iar ru-
brica „Try This” („Încearcă asta”) reprezintă o bucurie pentru orice 
cititor. În timpul, sau după fiecare “lecţie”, autorul ne îndeamnă 
să încercăm practic ceea ce am învăţat până acum, de multe ori 
fiindu-ne necesare doar o pereche de urechi şi o minte lucidă şi 
non-conformistă. Aş putea spune că această carte este cu adevărat 
interactivă, doar că într-un mod mai neconvenţional.
Capitolele sunt atent aranjate, uşurând astfel drumul iniţiatic al 
cititorilor. În ele vom învăţa paşii de creare ai designului de sunet 
într-un film, de la pre-producţie şi până la mixajul final al coloanei 
sonore, vorbind aici doar de partea estetică a procesului, neintrând 
în cea tehnică. Deasemenea vom afla ce trebuie să facă un designer 
de sunet atunci când citeşte un scenariu şi cum trebuie să conceapă 
(pe hârtie) harta sonoră a designului său, ţinând cont de liniile 
narative ale scenariului şi ale montajului final. Un alt capitol ne va 
explica traseul sunetului de la vibraţie până la senzaţie şi, în final, 
până la percepţia noastră asupra lui. Printre subiectele importante 
din carte întâlnim muzica şi filmul, vocea umană, sunetul în raport 
cu imaginea, sunetul şi naraţiunea şi posibilităţile de expandare ale 

creativităţii în lucrul cu sunetul. Ultimul capitol este dedicat unei 
discuţii asupra viitorului designului de sunet în cinematografie şi în 
noile media.
Ar mai fi multe lucruri de spus cu privire la conţinut, însă ma voi 
opri aici, oferindu-vă posibilitatea să o exploraţi, şi de ce nu, să o 
exploataţi singuri, descoperind astfel importanţa pe care o poate 
căpăta cartea atunci când vreţi să creaţi un film cu adevărat complet, 
indiferent de compartimentul de creaţie din care faceţi parte.
David Sonnenschein, autorul cărţii, este un regizor, muzician şi 
designer de sunet american, cu o experienţă de peste 30 de ani în 
industria cinematografică şi premiat pentru coloana sonoră. Co-fon-
dator Sonic Strategies, David Sonnenschein predă cursuri de design 
de sunet, fiind permanent  interesat de posibilităţile de exploatare a 
sunetului pentru media interactivă şi pentru terapia prin sunet.

Editura Michael Wiese Production

California 2001
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„Les films de ma vie” („Filmele vieţii mele”) cuprinde o serie de 
articole publicate iniţial în diferite reviste (printre altele, „Le Bulletin 
de Paris”, „Arts” şi, bineînţeles, „Cahiers du cinéma”), în anii ’50 ai 
uceniciei lui Truffaut în critica de film. De asemenea, conţine un 
număr de articole scrise de acesta după 1959, anul retragerii sale din 
jurnalism pentru a-şi onora vocaţia artistică. Autorul dedică volumul 
colegului de generaţie şi prietenului Jacques Rivette, deoarece, 
după cum menţionează în splendida prefaţă intitulată „La ce visează 
criticii”, „alături de el am văzut o mare parte a filmelor despre care 
am scris în această carte”. De asemenea, îi omagiază încă din primele 
rânduri pe doi dintre artiştii a căror operă l-a ajutat să supravieţuiască 
în numeroasele perioade dificile ale tinereţii, alegând drept motto-
uri un citat aparţinând lui Orson Welles („Consider că o operă de artă 
este valoroasă în măsura în care exprimă personalitatea creatorului 
ei”), respectiv unul inclus de scriitorul Henry Miller în volumul său 
de critică literară „Cărţile vieţii mele”, la care Truffaut s-a raportat 
atunci când a ales titlul propriei culegeri de texte („Aceste cărţi erau 
vii şi mi-au vorbit”). Cele două motto-uri reflectă perfect tonul cărţii. 
În selecţia articolelor, autorul a ţinut cont de două principii: nu a 
inclus decât foarte puţine articole negative, despre filme pe care 
le-a desfiinţat, deoarece, chiar dacă în epocă îşi crease o reputaţie 
de „demolator al cinematografiei franceze”, „ce rost avea să republic 
diatribe împotriva unor filme demult uitate?” (n.a.); apoi, s-a ghidat 
exclusiv după gusturile personale, nedorind ca volumul să reflecte 
o istorie a cinematografiei mondiale, ci una a relaţiei sale cu filmele 
iubite („Aştept de la un film să exprime fie bucuria, fie agonia de a 
face cinema. Nu mă interesează nimic din ceea ce se află la mijlocul 
drumului. Nu mă interesează toate acele filme care nu pulsează.”) 
Cele şase capitole ale volumului („Marele mut”, „Generaţia 
sonoră: americanii”, „Generaţia sonoră: francezii”, „Bravo pentru 
cinematografia japoneză”, „Câţiva străini” şi „Prietenii mei din 
Nouvelle Vague”) cuprind articole despre cineaşti extrem de 
diferiţi, unii dintre ei prezenţi în orice antologie de cinema a lumii, 
alţii, mai mult în sufletele şi în memoria cinefililor. Despre fiecare 
dintre aceştia Truffaut scrie cu o pasiune molipsitoare, capabilă să 
apropie de cinema orice cititor, indiferent de gradul său de cultură în 
domeniu. Gândindu-se în permanenţă la public de-a lungul întregii 
cariere şi, implicit, în timpul scrierii acestor articole, autorul are un 
stil sprinţar, jurnalistic, departe de ermetismul adoptat de o mare 
parte a autorilor de cărţi de cinema ai ultimelor decenii. Articolele 
denotă crezul profund al autorului, conform căruia cinematograful 
este o artă populară şi accesibilă tuturor oamenilor. De aceea, orice 
novice în ale cinemaului va dori să vadă filmele lui Lubitsch atunci 
când va citi următoarele: „ceea ce nu poate fi învăţat sau cumpărat 
sunt şarmul şi atitudinea neastâmpărată, oh, şarmul răutăcios al lui 
Lubitsch, care îl fac cu adevărat să fie un prinţ”; sau pe cele ale lui 
Jean Vigo, deoarece „nimeni nu a filmat pielea oamenilor, carnea 
umană, atât de brutal precum Vigo”; sau pe ale lui Abel Gance, 
deoarece „dacă nu veţi remarca că Gance a fost un geniu, voi şi cu 
mine nu avem aceeaşi idee despre cinema (a mea, evident, este cea 

corectă)”.
„Les films de ma vie” nu este interesantă, însă, doar pentru neiniţiaţi, 
scriitura lui Truffaut fiind îndeajuns de precisă pentru a pune într-o 
lumină nouă opera cineaştilor prezenţi în carte. Fără excepţie, 
articolele conţin observaţii sclipitoare, multe dintre ele devenite 
repere pentru cinefilii ultimelor decenii. Faptul că autorul adoptă 
un stil extrem de personal, adresându-se cititorilor, de cele mai 
multe ori, la persoana întâi, nu conferă un aer de superficialitate 
articolelor, deoarece Truffaut e întotdeauna umil şi timid, chiar şi 
atunci când desfiinţează un film, găsind, în acelaşi timp, suficiente 
argumente pentru a convinge. Aceste articole, pur şi simplu, 
păstrează vie flacăra unor filme care nu vor fi uitate şi datorită unui 
pasional şi pasionant, veşnic tânăr şi ataşant, cineast şi critic francez, 
pe care admiratorii îl numesc în întâlnirile lor Trufi, iar antologiile 
cinematografice François Truffaut.
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The Films in My Life
de François Truffaut
de Andrei Rus

Editura Simon&Schuster Inc.

SUA 1985
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În „Ecranul demoniac”, Lotte Eisner nu-şi propune să 
realizeaze o istorie a cinemaului german a primelor decenii din 
secolul trecut; autoarea analizează doar câteva dintre filmele 
expresioniste, pe cele mai importante, găsind influenţe din 
alte arte, curente sau cinematografii naţionale şi evidenţiind 
elementele care adună aceste producţii într-un curent distinct.
Marcantă pentru cinemaul expresionist a fost experienţa 
teatrului practicat de Max Reinhardt.  Cineaştii preiau de 
aici elemente de mizanscenă, preocuparea pentru ecleraj 
şi stilizarea decorului. Autoarea „Ecranului demoniac” ţine 
să atragă atenţia încă din prefaţa cărţii asupra faptului că 
filmele expresioniste nu erau o transpunere pentru ecran 
a spectacolelor lui Reinhardt; acestea au constituit doar o 
influenţă. De altfel, între omul de teatru şi cineaşti existau 
mari diferenţe în ce priveşte concepţia; Eisner observa că 
Reinhardt avea o natură profund impresionistă. Cealaltă 
sursă de inspiraţie a expresioniştilor a constituit-o cinemaul 
scandinav, cu subiectele fantastice şi importanţa acordată 
peisajului. Chiar dacă acesta a deschis calea către folosirea 
clar-obscurului în cinema, spunea autoarea, „magia albă a 
scandinavilor a fost învinsă de magia neagră a cineaştilor 
germani”; plein-air-ul regizorilor danezi şi suedezi  şi peisajele 
troienite au fost înlocuite de studiourile întunecate.
Filmele expresioniste sunt foarte diferite şi autorii lor de 
asemenea (Lotte Eisner îi aprecia cel mai mult pe Murnau 
şi pe Lang; criticul recunoştea valoarea unor filme precum 
„Die Büchse der Pandora” („Cutia Pandorei”, 1929) sau „Die 
3 Groschen-Opera” („Opera de trei parale”, 1931) de Pabst, 
dar sublinia faptul că alte filme ale sale sunt opere minore, 
ceea ce înseamnă că realizatorul nu era un geniu, aşa cum îi 
considera pe cei doi cineaşti amintiţi). Eisner remarca faptul că 
regizorii unei direcţii realiste chiar - Lupu Pick în „Scherben” 
(„Cioburi”, 1921), spre exemplu - se foloseau de simboluri 
pentru a reprezenta o realitate subiectivă („expresioniştii nu 
văd, ei au <viziuni>”, afirma ea). Ceea ce îi defineşte pe autorii 
expresionişti este „Weltanschaung”-ul, un mod aparte de a 
privi lumea, comun cineaştilor acestei perioade. Omul nordic 
este angoasat de lipsa de sens a fenomenelor din jurul lui, 
de imposibilitatea organizării haosului. Expresionistul este 
definit de impulsuri determinate de sentimentul cosmic. 
„Stimmung-ul”, concept al gândirii germane, este esenţial 
pentru estetica expresionistă. Acest cuvânt, spune Lotte 
Eisner, este tradus inexact în alte limbi ca „atmosferă” sau 
ca „stare”, pierzându-se conotaţia de „nostalgie”  pe care o 
cuprinde. „Stimmung-ul” îl pune pe autorul expresionist într-o 
relaţie cu predecesorii săi în arta germană  - arta gotică, dar 
în special  cu romantismul, care a ajuns cel mai departe în 
teoretizarea neliniştii omului nordic. Lotte Eisner îl citează pe 
Novalis care afirma că „fiecare peisaj este corpul idealizat al 
unei anumite stări de spirit” iar Stimmungul  este „o condiţie 

muzicală a sufletului căreia i se leagă o acustică fizică şi o 
armonie a vibraţiilor”; „amintirile de demult, dorinţe ale 
adolescenţei, vise din copilărie, scurte bucurii şi speranţe 
acumulate în van de-a lungul vieţii, se apropie într-o rochie gri 
ca bruma serii”. Lotte Eisner exprima posiblitatea de a vedea 
cinemaul expresionist ca pe o prelungire a romantismului; prin 
mijloacele tehnice, filmul face concrete reveriile romantice. 
Cineaştii expresionişti folosesc clar-obscurul în compunerea 
unor atmosfere complexe şi intense care să corespundă 
vibraţiilor sufletului.
Autoarea „Ecranului demoniac”, prin scrierile sale şi cu 
precădere prin această lucrare, a marcat opera regizorilor 
Noului Cinema German, printre care Wenders şi mai ales 
Herzog, al cărui misticism şi nostalgie se revendică tradiţiei 
unui fel specific artiştilor germani de a relaţiona cu natura.
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Ecranul demoniac
de Lotte H. Eisner

Editura Le terrain vague

Franța 1965

de Gabriela Filippi
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Christian Metz -
coeziuni	și	coliziuni	între	cinema	și	semiotică
Numele teoreticianului de film Christian Metz este strâns legat de momentul infiltrării semioticii 

în teoria cinematografică, respectiv inițiativa teoriei de film de a invada un spațiu teoretic conex, 

în căutarea unei definiri alternative impuse de contextul artistic  pe care îl vom cerceta în decursul 

acestui tur orientativ. Orientativ, în limitele pe care le impune o perspectivă de interpretare a 

discursului cinematografic adesea clasată drept cea mai dez-orientantă, obscură și codificată 

abordare a unui domeniu atât de apropiat și accesibil maselor cum este filmul.

de Simona Mantarlian

Pentru a ilustra cărui domeniu dintre cinema şi semiotică îi aparţine 
factorul declanşator al fuziunii celor două, probabil ar fi necesar 
să ne imaginăm un discurs de o aşa natură încât, fie că este citit de 
la început la sfârşit sau de la concluzie spre ipoteză, aceste două 
extreme ar fi atât de flexibile şi de interschimbabile încât ordinea 
demonstraţiei ne-ar fi indiferentă atâta timp cât converge spre 
aceeaşi  intenţie de a teoretiza minuţios ceea ce vedem pe ecran 
într-o structură strictă şi extremă.
Cinesemiotica lui Christian Metz este o abordare îndeajuns 
de vizionară încât să se sustragă modelelor moderniste care o 
precedau, suficient de conservatoare încât să creeze controverse cu 
teorii postmoderne ulterioare şi, cel mai important, indispensabilă 
înţelegerii modului în care cele două perspective teoretice 
relaţionează şi se succed.
Teoria etalon la care apelează cel mai des tentativele de legitimare 
a modernismului este cea a teoreticianului american Clement 
Greenberg. Definiţia lui echivalează modernismul cu imersiunea 
artei în sine, aplicată în fiecare domeniu artistic în parte, separarea 
şi purificarea fiecărei arte ca încercare de definire şi eliberare de 
celelalte arte - privite în acest context ca o ameninţare - distanţarea 
de orice influenţe extrinseci şi refuzul metisajului interactiv dintre 
domenii artistice diferite. Această orientare nu este specifică doar 
modernismului cinematografic, ci defineşte un context general 
aplicabil tuturor mediilor artistice. Astfel, indiferent de domeniul în 
care se manifestă, demersurile teoretice postmoderne vor polemiza 
cu modelul greenbergian, respectiv cu teorii care continuă această 
linie, cum este pledoaria ulterioară a lui Michael Fried în favoarea 
specificităţii fiecărui domeniu artistic şi independenţa istoriei 
interioare a operei de contextul socio-istoric exterior acesteia. 
Exemplificând, subiectul picturii moderne este pictura însăşi, 
scopul ei fiind proclamarea bidimensionalităţii, formei, texturii, 
culorii, elementelor care fac pictura să fie pictură şi nu altă artă 
decât ea însăşi. În consecinţă, artele bidimensionale vor exclude 
tridimensionalitatea, teatralitatea şi orice ar risca să distragă atenţia 
„cititorului” de la mijloacele care individualizează arta respectivă 
drept o formă autonomă şi auto-conştientă. În mod analog, literatura 
încearcă să atragă atenţia asupra propriei forme (focalizând asupra 
structurii narative); fotografia se concentrează pe elemente 

definitorii de textură sau de lumină conforme unei viziuni care să 
menţină aura artistică şi autonomia auctorială, tot mai ameninţate 
de faptul că fotografia devine o tehnică răspândită, accesibilă 
maselor. Iar cinemaul ţine pasul cu acest context concentrându-se 
asupra propriilor mijloace şi limite prin filmul de artă, de avangardă, 
respectiv prin filmul modernist.
Acesta este contextul în care Metz proclamă firescul naturii impure a 
filmului şi necesitatea împrumuturilor şi comparaţiilor cu discursul 
literar; prioritatea unor unităţi de sens compacte, de natură narativă, 
în detrimentul primatului cadrului ca unitate de bază a filmului; 
preferinţa structurii narative asupra cadrului structurat individual 
şi autorităţii imaginii. 
Noutatea perspectivei propuse de Metz în anii ’60 – ’70 asupra 
limbajului cinematografic nu constă în natura intrinsecă a teoriei 
lingvistice pe care o întrebuinţează, ci în adaptarea acesteia unui alt 
discurs decât cel tradiţional. Metz reciteşte structuralismul lingvistic 
al lui Ferdinand de Saussure, conturat la începutul secolului al XX-
lea, extinzându-l pentru prima dată asupra discursului audiovizual şi 
personalizându-l în consecinţă.  
Răsturnarea de situaţie în interpretarea lui Metz constă în 
argumentarea lui împotriva analogiei imagine – cuvânt în 
încercarea stabilirii unei paralele limbaj scris sau vorbit - limbaj 
cinematografic. Metz susţine că o teoretizare în termeni clasici de 
semnificat - semnificant este improprie atunci când vorbim despre 
medierea acestora printr-o imagine, replica vizuală pe care aceasta 
o constituie minimizând distanţa dintre cele două noţiuni în aşa fel 
încât regulile clasice de limbaj ar fi imposibil de aplicat cu acurateţe. 
Pentru Metz, imaginea cinematografică nu este un semnificant 
(simbol lexical prin care se desemnează conceptul semnificat), ci 
o pseudo-prezenţă a semnificatului. Concluzia lui dă glas frustrării 
semioticii de a se confrunta cu un semnificat aproape perfect, un 
mod de reproducere mult prea detaliat şi corect pentru a mai putea 
lăsa spaţiu de interpretări, speculaţii, jocuri de înţelesuri şi de-a 
înţelesuri, aşa cum permite limbajul tradiţional.
Prins într-un astfel de impas semiotic, Metz îşi găseşte un nou teren de 
„joacă” în a accepta singura unitate compactă în structura discursului 
cinematografic ca fiind prin excelenţă narativă. Împingând această 
perspectivă la extrem, el ajunge să piardă însă din vedere valoarea 
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Editura Klincksieck

Paris 1977

Editura Klincksieck

Paris 1975

de limbaj cinematografic a filmelor experimentale centrate pe ritmul 
interior al fiecărei imagini. Metz îşi bazează obiecţia nu pe faptul că 
aceste filme ar fi „imperfecte”, ci „neterminate”, din cauza înlănţuirii 
non-narative (chiar dacă urmărită dinadins) a cadrelor, indiferent 
de sensul pe care intenţionează să îl impună cu fiecare unitate de 
imagine în parte.
Contra-teoria de care se va lovi mai târziu argumentul unităţii 
narative de structură vine din partea lui Gilles Deleuze care, 
influenţat de backgroundul lui filosofic, susţine existenţa unei 
dimensiuni prelingvistice a imaginii, ceea ce face din imagine 
echivalentul materiei nestructurate capabile  de a contribui la 
constituirea unui limbaj.
În interiorul paradigmei lui, Metz a creat un spaţiu propice 
multiplelor jocuri de interpretări ale paralelelor, congruenţelor 
şi incongruenţelor dintre limbajul cinematografic şi impersonări 
clasice ale discursului. Închiderea teoriei sale într-un sistem lingvistic 
îi conferă autorului o serie de avantaje auctoriale care creează o 
accesibilitate ludică formei inaccesibile a unui sistem guvernat de 
legi aparent absurd de rigide . 
Metz „prinde” cititorii studiilor lui prin fascinaţia pe care 
jocurile de limbaj o au de fiecare dată de partea lor, deosebind 
limbajul audiovizual cu manifestări precum vorbirea orală, în 

care expeditorul şi adresantul îşi schimbă rolurile în timp real, 
asemănând comunicarea din interiorul sălii de cinematograf cu 
alte forme de discurs unilateral şi incapabil de a fi modificat după 
difuzare, precum literatura sau comunicarea în faţa maselor, căutând 
motivaţii ale dependenţei spectatorului de ecranul de cinema nu 
numai la nivelul exterior de industrie a filmului, ci mergând spre o 
abordare psihanalitică post-structuralistă a „scopophiliei” (plăcerii 
aproape obsesive de a privi), demascând instanţele de încarnare a 
comunicării astfel încât spectatorul să fie în acelasi timp sursa (poate 
fi identificat cu camera) şi targetul (filmul îl priveşte pe el - şi este 
privit prin ochii lui) şi aşa mai departe.
Scrierile lui Metz conţin îndeajuns de multe provocări capabile să 
stârnească o „modă semiotică” („semiotic fad” care chiar a existat, 
prilejuind câteva articole de decodificare, pentru a linişti curiozitatea 
şi confuzia apărute în rândul cinefililor care s-au trezit depăşiţi de  
acest curent – vezi articolul din „Cineaste”, scris de Ruth McCormick 
la sfârşitul anilor ’70 ) şi să hrănească până în ziua de azi înclinaţii 
„geek” prin mecanismul laborios, dar descifrabil, pe care îl pune la 
cale în teoretizarea unui mediu atât de evident precum ecranul de 
cinema, dincolo de care de cele mai multe ori nu se poate vedea mai 
mult decât un mediu pe care se pot imprima vizual „cheap thrills” şi 
oricare alte emoţii umane.
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Cassavetes on Cassavetes
editat de Ray Carney

„Cred foarte mult în spontaneitate deoarece consider că sistematizarea este cel mai distructiv lucru 
din lume; omoară spiritul. La fel se întâmplă și când este prea multă disciplină - nu te poți lăsa prins de 
un moment; și dacă nu te poți lăsa prins de moment, viața nu mai are nimic magic, și atunci poți foarte 
bine să renunți și să accepți că în câțiva ani vei fi mort.”- John Cassavetes

de Gabriela Filippi

Ray Carney, criticul-detectiv
Ray Carney este cel mai mare cunoscător al operei lui Cassavetes, 
pe care a început să o promoveze încă din 1979 prin retrospective 
ale filmelor cineastului. Criticul american şi-a construit un renume 
din perseverenţa cu care a cercetat materialele care ar fi putut aduce 
informaţii noi despre creaţia artistică, dar şi despre viaţa privată a lui 
Cassavetes. Lui Carney i se datorează descoperirea primei variante a 
lui „Shadows” („Umbre”), ce datează din 1957, cu doi ani mai devreme 
decât versiunea cunoscută astăzi, şi a unei versiuni a filmului „Faces” 
(„Feţe”, 1966). Dacă cele două versiuni ale lui „Faces” nu diferă mult, 
filmul recent-descoperit cuprinzând douăzeci de minute în plus 
faţă de versiunea lansată, în cazul lui „Shadows”, descoperirea are 
relevanţă în studiul dezvoltării artistice a lui Cassavetes. Filmul 
nu poate fi vizionat în prezent deoarece Gena Rowlands, văduva 
regizorului, consideră că proiecţia filmului s-ar face împotriva 
voinţei autorului, de a nu mai proiecta public vreodată „Shadows 
I”. Carney consemnează, în cel mai mic detaliu, diferenţele dintre 
cele două variante în cartea pe care o dedică filmului, numită chiar 
„Shadows” şi apărută în 2001.
Tot 2001 este anul în care a publicat şi  „Cassavetes on Cassavetes”, 
lucrare pentru care Carney a lucrat unsprezece ani. Cartea reuneşte 
interviuri pe care Cassavetes i le-a accordat criticului pe parcursul 
a aproape zece ani (din 1980 până la moartea regizorului, în 
1989), cunoscând intenţia cronicarului de a structura mărturisirile 
sale într-o biografie. Replicile lui Cassavetes sunt completate 
de comentarii ale lui Carney, care explică contextul referinţelor 
cineastului sau dezvăluie adevărul atunci când regizorul denaturează 
anumite evenimente. Criticul îşi propunea ca în cartea aceasta să 
prezinte “nu un sfânt, nu un vizionar, nu un erou, ci un om”.

„An expensive, personal madness”
Atât filmele, cât şi numeroase întâmplări din viaţa lui Cassavetes 
demonstrează refuzul  îndârjit al cineastului de a se conforma 
regulilor. Societatea pe care el o condamnă este una care încearcă 
să reprime ezitările şi greşelile şi să ascundă emoţiile în spatele unei 
false dezinvolturi şi a unui aspect respectabil. Cinemaul mainstream, 
considera cineastul, era cel care sprijinea imaginea unei societăţi 
complet salubre şi idealizate, în care imperfecţiunea şi firescul nu 
îşi puteau găsi locul.
 În filmele lui, personajele se află adesea în situaţii general 
considerate umilitoare şi trebuie să se confrunte cu judecata unei 
societăţi intolerante. Personajele acestea trec prin stări emoţionale 
intense foarte particulare, uneori de confuzie, alteori împinse până 
aproape de demenţă. Erorile şi tulburările fac însă ca personajele lui 
Cassavetes să fie umane. 

„Artificialitatea expresiei emoţiei este mai mult decât o problemă 
a artei dramatice; este o problemă a vieţii”, afirma regizorul. 
Exuberanţa lui în viaţa particulară şi simplitatea cu care îşi rezolva 
problemele, într-un mod neconvenţional, i-au adus reputaţia de 
persoană dificilă. Impertinenţele sale pot fi privite uneori ca fiind 
amuzante (regizorul a plecat de la o recepţie cu paltonul Paulinei 
Kael, pe care l-a furat ca răzbunare pentru părerile nefavorabile pe 
care criticul le exprima faţă de fiecare nou film al său), dar şi ca fiind 
josnice, alteori (atunci când, spre exemplu, a promis echipei de lucru 
de la „Shadows”, 1959, un anumit procent din câştiguri, dar nu şi-a 
onorat promisiunea în momentul în care a primit banii). 
Acest temperament impulsiv i-a permis însă să îndrăznească să 
realizeze filme în afara sistemului, fără posibilitatea de a le distribui 
şi cu un buget foarte mic (pe care l-a asigurat uneori jucând în seriale 
de televiziune sau în lungmetraje ale caselor mari de producţie). 
Primii bani obţinuţi pentru realizarea lui „Shadows” i-a strâns în 
urma difuzării unei emisiuni de radio moderată de Jean Shepherd, la 
care, prezent în studio, Cassavetes a anunţat cu nonşalanţă că „Dacă 
oamenii vor să vadă un film cu adevărat despre oameni, ar trebui să 
contribuie cu bani” pentru proiectul său de lungmetraj. 
Regizorul muncea cu foarte multă dedicaţie. S-a luptat ca să-şi 
producă singur filmele, pentru a nu fi obligat să accepte monotonia şi 
mercantilismul impuse de studiouri. Pe lângă cele unsprezece filme 
realizate, a mai scris în jur de patruzeci de scenarii de lungmetraj, pe 
care nu a putut să le finanţeze sau pe care le-a abandonat în favoarea 
altor proiecte. Perioada de filmare şi cea de montaj se prelungeau 
foarte mult din cauza meticulozităţii  artistului. La filmări, acorda 
oricât de mult timp şi peliculă (sute de ore de peliculă filmată pentru 
fiecare proiect) experimentării cu actorii  până când considera că 
situaţiile şi emoţia la care s-a ajuns sunt cele juste pentru fiecare 
personaj în parte. Cassavetes cerea ca toată echipa de filmare să fie 
implicată creativ în realizarea filmului. După lucrul la “Too Late 
Blues” (1961), produs de Paramount şi „A Child is Waiting” („Un copil 
aşteaptă”, 1963), produs de Stanley Kramer Productions şi distribuit 
de United Artists, cineastul declara: „Nu voi mai face niciodată 
film comercial. Nu poţi plăti oameni ca să le pese. Este nesănătos. 
Dacă voi putea, voi face film cu neprofesionişti, oameni care îşi pot 
permite să viseze la o recompensă mai mare, oameni nerăbdători 
să ia parte la ceva creativ şi care nu cunosc exact ce presupune 
munca lor. Ceea ce îmi doresc de la o echipă este să ofere cât de 
multă dragoste pentru film, pentru poveste şi pentru actori şi toată 
îndrăzneala şi inventivitatea de care sunt capabili.”
Filmele sale erau văzute ca dezorientante şi erau ocolite de marele 
public, obişnuit să se identifice cu personajele sau să găsească tipare 
comportamentale care să le permită să le judece. Cassavetes spunea: 
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„Nu cunosc pe nimeni care să aibă un tipar comportamental uşor. 
Cunosc oameni senzaţionali un minut şi jigodii în minutul următor”. 
Comportamentul, explicat din punct de vedere psihologic, înseamnă 
o simplificare a situaţiei, o viziune facilă asupra vieţii. Cineastul 
era interesat de realitatea fiecărui personaj în parte; povestea care 
se leagă între ele nu duce la o concluzie sau o învăţătură, ci face 
spectatorul sensibil la feluri diferite de percepţie. 

O estetică a imperfecţiunii 
Cassavetes considera că actoria a ajuns să conteze mai puţin în film 
decât aspectele tehnice, pe nedrept din moment ce actorii sunt 
singurii care au o legătură directă cu subiectul filmului. Cineastul 
se declara pentru un film „anti-intelectual”, la care spectatorul nu 
trebuie să cunoască, ci trebuie să simtă: „filmele ar trebui să clarifice 
emoţiile oamenilor, să le clarifice trăirile pe un plan emoţional.”
Primul său lung-metraj, „Shadows”, a fost adesea privit şi aclamat ca o 
improvizaţie de la un capăt la altul (autorul însuşi a întreţinut aceast 
neadevăr pentru a promova filmul). Pentru Cassavetes improvizaţia 
înseamnă însă „o spontaneitate caracteristică operei, care face să 
pară că lucrurile nu au fost plănuite. Scriu un scenariu bine închegat 
şi de-acolo mai departe, las libertate actorului să interpreteze aşa 
cum doreşte. Dar odată ce actorii au ales calea, devin extrem de 
disciplinat - şi ei trebuie să fie la fel - în ceea ce priveşte munca lor 
(...) Cred în improvizaţia pe baza unui lucru scris, nu în creativitate 
nedisciplinată”. 
Sugestiv pentru felul în care lucra cineastul este faptul că la 

realizarea lui „Faces” (1968), acesta nu a scris finalul poveştii până 
târziu în procesul de filmare. Cassavetes şi actorii săi mai aveau încă 
de descoperit lucruri despre personaje. „Ideea mea şi a celor cu care 
lucrez este să găsim un fel de adevăr personal, o revelaţie. De aceea 
muncim la nişte poveşti ale căror semnificaţii nu prea le înţelegem”. 
Actorului trebuiau să-i fie create condiţii în care să se poată 
„revela” în mod „onest”, într-un fel instinctiv, aşa precum o cerea 
regizorul. Cassavetes era foarte priceput în a specula situaţiile din 
spatele camerelor de filmat, aducând în film relaţiile dintre actori 
sau dispoziţiile întâmplătoare ale acestora, contribuind astfel la 
realitatea emoţiei create. De asemenea, regizorul se preocupa de 
menţinerea unei atmosfere în care actorul să fie încurajat să-şi 
accepte cu sinceritate defectele şi să nu se ruşineze de ceea ce simte, 
pentru ca reacţiile personajului interpretat să conţină, la rândul lor, 
adevăr.
Filma scene lungi, în care interpretul era lăsat să dezvolte emoţia 
în timp real. Deoarece metoda lui de lucru cu actorii presupunea 
imprevizibilitate, spaţiul de filmare era cel mai adesa luminat 
uniform, cât să se poata filma în toate direcţiile, într-un stil 
documentar. „Filmarea consistă doar în a înregistra ceea ce fac 
actorii. Ne punem complet la dispoziţia lor”.
Se filma de cele mai multe ori cu două camere, una fixă şi alta din 
mână, care să surprindă „accente”, detalii imprevizibile ale trăirii 
actorului, diferite, uneori, de la o dublă la alta. Această metodă 
îi impunea operatorului o simplitate a imaginii şi implicarea 
emoţională în subiect, pentru a putea anticipa mişcările interpreţilor. 
Regizorul considera că o imagine şlefuită (cu lumină expresivă şi 
unghiuri de aparat savante) te face să o admiri în sine şi să nu-i mai 
crezi realitatea.
Între regizor şi directorii de imagine au existat numeroase 
divergenţe în ce priveşte stilul de a filma. De aceea, Cassavetes 
a recurs la folosirea studenţilor sau chiar a neprofesioniştilor ca 
operatori, care să nu cunoască „reţetele” şi să nu se teamă că şi-
ar putea compromite cariera. Regizorul avea o atitudine nihilistă 
faţă de toate elementele tehnice şi, mai ales în filmele de început, 
obişnuia să numească electricieni sau sunetişti dintre actori.

Umanismul lui Cassavetes
„Unitatea stilistică alungă umanitatea din text. Nu pot decât să cred 
că poveştile mai multor oameni incoerenţi sunt mult mai interesante 
decât o plăsmuire narativă care există clară în mintea unui singur 
om.”
Cassavetes nu prezintă oamenii înfrumuseţaţi şi încărcaţi de virtuţi. 
Dimpotrivă, personajele sale au defecte; dar chiar şi atunci când nu 
se comportă etic, personajele acestea nu sunt condamnabile. Pentru 
soţii din „Faces”, spre exemplu, nu există o soluţie pentru ieşirea din 
impasul în care se află, şi atunci reacţiile lor nu pot fi judecate în 
termeni de „bine” sau „rău”. Binele şi răul sunt concepte abstracte 
care, aplicate la lumea reală (sau pentru o convenţie ce încearcă să 
recompună prin anumite mijloace realitatea) sunt insuficiente.  
Personajele cineastului sunt imperfecte, dar problemele lor ţin 
de cotidian, şi nu de contexte extraordinare. Cassavetes afirma că 
“ este o greşeală a filmului de artă să se devoteze nenorocirilor şi 
slăbiciunilor umane “. Ray Carney menţionează faptul că regizorul 
considera „À bout de souffle” („La capătul suflării”, 1960) al lui 
Godard, „L’avventura” („Aventura”, 1960), filmul lui Antonioni sau 
„Jungfrukällan” („Izvorul fecioarei”, 1960) de Bergman a fi „sordide” 
şi „negativiste” şi “îşi dorea să realizeze filme care să-i ajute pe 
oamenii simpli să-şi trăiască viaţa mai sensibil şi mai bogat”.

cărți de cinema | dosar

Editura Faber&Faber

SUA  2001



64                                                                 

Nimeni nu cunoaşte Hollywoodul scenariştilor atât de intim ca William 
Goldman. Având două Oscaruri deasupra şemineului şi mai multe 
romane de succes în palmares, Goldman a hotărât să-şi împărtăşească 
experienţa din oraşul viselor. Astfel s-au născut două cărţi de eseuri 
care, pe de o parte povestesc experienţele sale personale, dar pot servi 
şi drept mic ghid al industriei şi meseriei (aşa cum erau acestea la data 
publicării). Prima, despre care e vorba aici, „Adventures in the Screen 
Trade”, datând din 1983 (republicată în numeroase ediţii), iar cea de-a 
doua e continuarea firească: „More Adventures in the Screentrade” sau 
„Which Lie Did I Tell”, care preia povestea scenaristului din punctul 
în care prima carte o lăsase. 
Goldman îşi poartă cititorii prin tot universul hollywoodian, de la 
culisele filmelor sale foarte cunoscute spre scenarii ce nu au fost 
produse. Trece prin birourile simandicoase ale producătorilor 
hollywoodieni  şi prin vieţile profesionale ale unor mari actori precum 
Robert Redford, Laurence Olivier, Paul Newman şi Dustin Hoffman, 
ajungând la propriile experienţe profesionale şi procese creative în 
arta scenaristicii. Apoi, explică prin prisma vastei sale experienţe de 
ce şi cum se fac filmele la Hollywood şi care sunt elementele care 
compun un scenariu bun.
Cartea e împărţită în trei mari părţi. Prima parte se ocupă cu „realităţile 
Hollywoodului”: personajele importante în jocul producţiei de film, de 
la actorii-vedetă la regizori la producători şi executivii studiourilor şi 
trece în revistă elementele esenţiale care influenţează munca oricărui 
scenarist hollywoodian. De asemenea, în această parte Goldman îşi 
împărtăşeşte gândurile despre cum ar trebui început şi terminat un 
scenariu şi cum se scrie un rol special pentru o anumită vedetă. 
Partea a doua, sugestiv intitulată „Aventuri”, conţine poveşti din 
unsprezece dintre proiectele în care Goldman a fost implicat, de la 
„Masquarade” (1965) şi „Chaplin” (1992) la succesele imense ce au 
câştigat Oscaruri – „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) şi 
„All the President’s Men” (1976) - la scenarii care nu au ajuns niciodată 
filme, cum ar fi remake-ul muzical „Grand Hotel”. Povesteşte cu umor 
şi implicare toate etapele prin care a trecut cu proiectele la care a 
lucrat, satisfacţia pe care a avut-o când acestea au ieşit, dar şi deziluzia 
când nu s-a întâmplat astfel. 
În partea a treia, explică paşii pe care i-ar face în munca de adaptare a 
propriei nuvele, „Da Vinci”. Textul nuvelei şi propunerea de adaptare 
a acesteia sunt ataşate, fiind urmate de interviuri ale unor personalităţi 
din industrie care comentează punctele tari şi slabe ale încercării. 
Exerciţiul e foarte interesant şi util pentru oricine vrea să analizeze 
aproape anatomic şi diagnostic munca de adaptare. 
Probabil cel mai folosit citat din „Adventures in the Screen Trade” 
este: „Nimeni nu ştie nimic”; expresie repetată şi subliniată de autor, 
care se referă nu la faptul că executivii studiourilor ar fi incapabili sau 
nepregătiţi, ci că în această industrie e imposibil să ştii cu certitudine 
ce va funcţiona şi ce nu, care film va avea succes şi care nu. Acest lucru, 
în viziunea lui Goldman, poate fi stabilit doar după lansarea filmului. 
Autorul vorbeşte despre problemele întâmpinate în încercarea de a 
găsi miezul poveştii, coloana vertebrală a acesteia, despre structura 

care l-a ajutat să-şi transforme ideea iniţială într-un scenariu 
concret. Pentru că şi Goldman a ţinut morţis să sublinieze acest 
fapt, „screenplays are structure” („scenariile sunt structură”). El 
povesteşte despre cât e de greu să navighezi printre interesele tuturor 
şi uneori să ai norocul de a ajunge la destinaţie, despre elementele 
la care publicul a vibrat şi despre cele care nu au funcţionat, despre 
micile lucruri extraordinare care pot să se întâmple la filmare, cum 
ar fi momentul în care Sir Laurence Olivier  l-a întrebat dacă poate 
rearanja câteva cuvinte într-un dialog din „Marathon Man” (1976, 
regia John Schlesinger).
Există şi o urmă de bârfă din culise în această carte, dar Goldman nu 
e nici răzbunător, nici exagerat (cum e Eszterhas în cărţile sale, spre 
exemplu). El e în general la fel de critic cu propria persoană ca şi cu 
restul lumii, părând să înţeleagă că oameni cu cele mai bune intenţii 
pot totuşi să-şi facă unii altora vieţile amare. Stilul lui Goldman e 
onest, deschis şi uşor, făcând lectura carţii una interesantă şi plină de 
recompense.
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IANUARIE
Miercuri 20 ianuarie
Jurnalul unui preot de ţară (Journal d’un curé de campagne) 
Franţa 1951 
regia Robert Bresson

Miercuri 27 ianuarie
Roma, oraș deschis (Roma, città aperta), Italia 1945
regia Roberto Rossellini

FEBRUARIE

Miercuri 3 februarie
Feţe (Faces), SUA 1968
regia John Cassavetes

Miercuri 10 februarie
Noaptea vânătorului 
(The Night of the Hunter), SUA 1955
regia Charles Laughton

Miercuri 17 februarie
Sunset Boulevard, SUA 1950
regia Billy Wilder

Miercuri 24 februarie
Delirious, SUA 2006
regia Tom DiCillo

FILME ȘI DISCUȚII

CINEMATECA UNION
ÎN FIECARE MIERCURI SEARA
DE LA ORA 19:00
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festivaluri

Zilele	Filmului	Hispanic	la	București	
9-15	octombrie	2009
Cinema-ul hispanic se uită cu luare aminte la sentimentele oamenilor – aceasta ar fi, într-o singură 
frază, impresia creată de cele șase seri de vizionări din cadrul „Zilelor filmului Hispanic”. Evenimentul  
a reunit producții dintr-un vast spațiu geografic (Spania, Argentina, Uruguay, Venezuela, Mexic), dar 
indubitabil înrudit prin concentrarea manifestării artistice asupra universului emoțional.

de Ozana Nicolau

Inedită din punct de vedere al tratării subiectului „Una novia er-
rante” („Mireasa rătăcită”) (2006), peliculă ce aparţine regizoarei 
Ana Katz, a scurt-circuitat în mod inspirat cuplul regizor – actor, 
cea dintâi interpretând şi rolul principal. Situaţia adusă în lumină de 
film este despărţirea unei tinere, Ines, de iubitul ei, în chiar prima 
zi a unei scurte vacanţe pe care ar fi trebuit să o petreacă împreună. 
Cele patru zile petrecute de Ines în orăşelul de la ocean reprezintă 
„pretextul” în spatele căruia putem descoperi demersul regizoral - 
un „exerciţiu” de cucerire a subconştientului. Firul roşu care leagă 
întâmplările nu este cel narativ, ci puterea subconştientului, care 
într-un moment de vulnerabilitate emoţională i se dezvăluie lui 
Ines prin două faţete opuse: pe de-o parte continuarea coerentă a 
existenţei sale, iar pe de altă parte anularea oricăror repere vizavi 
de noua situaţie şi pierderea controlului asupra scopurilor sale. Fil-
mul se aseamănă unui lung monolog al eroinei, care se dezvăluie 
spectatorului cu toate micimile de care este capabil sufletul uman, 
dar şi cu incredibila forţă de a ierta şi de a spera chiar şi în situaţiile 
fără de întoarcere. În paralel cu dezvăluirea stadiilor prin care trece 
Ines – la început negare (absenţa iubitului tratată ca o încurcătură 
asupra căreia nu are nici ea informaţii), apoi răzbunare (lipsa pri-
etenului pusă pe seama unui fictiv accident rutier) şi încercarea de 
recuperare (nenumărate telefoane date cu intenţia de a se împăca 
şi încheiate în reproşuri şi ameninţări), regizoarea ne oferă şi co-
mentariul propriu asupra tulburării interioare a personajului. Aceste 
interpretări, care trec de visceralitatea reacţiilor arătate nemijlocit 
în imagini, se îndreaptă spre straturile de adâncime ale psihicului 
şi sunt livrate în general prin intermediul personajelor secundare. 
Cineva îi vorbeşte despre frica ce îl împiedică pe arcaş să trimită 
săgeata la ţintă, altcineva despre libertatea dobândită atunci când 
ai pierdut ceva ce iubeai. Structura amintită – mostre de viaţă vs. 
comentariul cerebral al regizoarei - se reflectă în opţiunea exclusivă 
pentru două tipuri de încadraturi: de-o parte prim-planurile şi de-
taliile care trădează tumultul interior, de partea cealaltă cadrele largi 
în care protagonista apare în vaste spaţii naturale: pădurea, plaja, 
oceanul. Mişcările de aparat sugerează de asemenea implicare: o 
cameră ţinută în mână, mereu aproape de personajul principal, pre-
cum un confident, urmărind nu doar reacţiile protagonistei, ci şi pe 
ale celorlalte personaje pe care le conectează cu reacţiile celei dintâi 
prin raff-pan-uri. Apogeul survine în momentul în care ni se relevă 
cauza ultimă a suferinţei lui Ines,  dorinţa de auto-pedepsire, iar în 
celălalt taler al balanţei şi comentariul final al regizoarei: suferinţa 
este doar o faţă a despărţirii, cealaltă fiind libertatea. Cadrul final ne 
poartă alături de protagonistă la ţărmul oceanului, dar, spre deose-
bire de alte finaluri celebre petrecute pe malul mării („La Strada”, 

1954, regia Federico Fellini sau „Les 400 coups”, 1959, regia François 
Truffaut),  Ines nu rămâne la ţărm, ci se aruncă bucuroasă în valuri. 
Înrudit ca manieră de explorare a subteranului sufletesc, filmul 
„Yo”(2007), regizat şi scris de Rafa Cortes împreună cu actorul ger-
man Alex Brendemuehl, este un inegalabil recital actoricesc al celui 
din urmă, căruia i-a revenit rolul principal. Sondarea psihologică 
este, în acest caz, mult mai ascuţită, întrucât personajul ajunge să 
se confrunte cu problema ultimă a morţii şi, în acest proces, să îşi 
chestioneze propria identitate. Eroul este un muncitor german, 
Hans, care vine în Spania pentru a lua locul unui alt co-naţional, 
al cărui nume era de asemenea Hans şi care a dispărut misterios. O 
dată cu jobul, noul Hans moşteneşte însă şi o a doua viaţă – pe cea a 
predecesorului său. O viaţă legată de majoritatea celor de pe insula 
care îl judecă din prima clipă şi nu văd persoana reală, ci doar cumu-
lul de prejudecăţi pe care le transferă de la primul muncitor german 
asupra noului personaj. Protagonistul se trezeşte acuzat de o vină de 
care nu e răspunzător. Dorinţa sa de a demonstra că nu este aseme-
nea celuilalt Hans echivalează, de fapt, cu încercarea de a se afirma 
pe sine, de a dovedi cine este el cu adevărat. Această criză de identi-
tate atinge climaxul în clipa în care eroul descoperă că predecesorul 
său a fost ucis. Vizual, filmul se detaşează de maniera clasică prin 
utilizarea aproape exclusivă a prim-planului şi a cadrelor de noapte, 
cu lumină, care lasă în umbră planul al doilea şi  dezvăluie doar faţa 
protagonistului, care înregistrează, asemenea unui seismograf, şi 
cele mai imperceptibile mişcări din adâncime. 
La polul opus lui „Yo” am putea situa filmul care a încheiat 
vizionările, „La Soledad” („Momente de singurătate”) (2007). Aces-
ta reuneşte poveştile a două femei: Adela, o tânără care îşi creşte 
singură copilul şi Antonia, vaduvă şi mamă a trei fete. Dramaturgic, 
conexiunea dintre cele două este doar formală – una dintre fetele 
Antoniei împarte chiria apartamentului său cu Adela. Regizorul 
Jaime Rosales urmăreşte însă o legatură la nivel ideatic - singurătea: 
Adela îşi pierde fiul într-un atac terorist asupra unui autobuz, iar An-
tonia realizează cât de izolată este în mijlocul familiei sale. Detaşată 
din punct de vedere regizoral - camera plasată aproape  mereu la 
distanţă, cu amorse pronunţate de uşi sau pereţi – creaţia lui Rosales 
apelează la o manieră voyeuristică în care camera, şi prin ea şi spec-
tatorul, iau parte la viaţa personajelor, la zbuciumul lor, care este 
văzut de atât de departe încât vuietul lui nu trece de ecran. Excepţia 
o constituie split-screen-urile în care regizorul inversează regula 
de până atunci şi aduce faţă în faţă close-up-uri, astfel încât cei 
implicaţi să poată fi urmăriţi simultan şi comparaţi. Acest paralelism 
este însă o sabie cu două tăişuri; îmbogăţeşte scena prin posibilitatea 
de a nu aştepta reacţia unui personaj la ceea ce s-a spus, acţiunea şi 
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reacţiunea apărând împreună. Dincolo de acest efect, însă, se află 
autorul, care refuză sa ia poziţie, refuză să aleagă pe cine să arate, în 
ce moment şi cât de mult, aşa cum se întâmplă în montajul clasic. Se 
poate spune că, aşa cum Orson Welles revoluţiona cinematograful cu 
profunzimea câmpului din „Citizen Kane” („Cetăţeanul Kane”, 1941) 
şi autorii de azi lasă libertate spectatorului în a alege pe ce să îşi cen-
treze atenţia. De data aceasta, uneltele folosite sunt cadrele lungi şi 
încadraturile depărtate. Această opţiune estetică dovedeşte căutarea 
unor noi moduri de exprimare cinematografică dar, în contrapon-
dere, situează regizorul pe o poziţie „izolaţionistă”. „La Soledad” 
este o mostră de cinema care nu oferă răspunsuri, ci pune întrebări 
prin jocul actorilor, care nu „traduce” pentru spectator gândurile 
personajelor. Prin ceea ce privitorul imaginează despre motivaţiile 
personajelor, el devine parte activă în actul creator, dar implicarea 
publicului nu scuteşte actul artistic de o parte fundamentală – ca-
tharsisul. 
„Noviembre” (2003), povestea trupei de teatru cu acelaşi nume, 
reprezintă o clară luare de poziţie a regizorului Achero Mañas şi un 
act militant pentru rolul artei. Înfiinţată de tineri care refuză arta 
destinată elitelor (o minoritate în comparaţie cu restul populaţiei), 
deloc implicate în mesajul artistic, trupa „Noviembre” revoluţionează 
relaţia public-artist prin mizanscene şocante care se desfaşoară în 
mijlocul oamenilor, chiar pe stradă. Scopul îndrăzneţilor actori este 
să smulgă nu doar reacţiile de moment ale acestora, ci şi reflexivi-
tate asupra problemelor acute ale momentului: categoriile defa-
vorizate (ţiganii, persoanele cu handicap şi cerşetorii), terorismul şi 
chiar condiţia deteriorată a artei, pervertită la strategii de marketing 
menite să atragă fonduri şi premii în defavoarea autenticităţii şi a 

înnoirii. Prima reprezentaţie în metrou a trupei constituie un minu-
nat omagiu vizual adus filmului „A Clockwork Orange” („Portocala 
mecanică”, 1971, regia Stanley Kubrick) – exhibiţionismul şi dina-
mismul protagonistului pledează pentru anarhie ca antidot la starea 
de transă a atât de civilizatei şi, în acelaşi timp, paralizatei societăţi 
moderne. 
Filmul lui Icíar Bollaín, „Mataharis” (2007), deşi mai putin anga-
jat, se înscrie în mod surprinzător printre creaţiile inovatoare, fi-
ind un film de gen. „Mataharis” este, aşadar, o poveste cu detectivi, 
dar reinterpretată în manieră contemporană – cele trei personaje 
principale sunt femei. Această schimbare dizlocă în bună măsură 
convenţiile genului – cele mai surprinzătoare dezvăluiri nu sunt 
legate de clienţi sau de cei urmăriţi, ci chiar de personajele eroinelor 
şi, mai precis, de vieţile lor intime. Detectivismul şi măiestria citirii 
indiciilor le conduce pe eroine într-o aventură interioară de auto-
cunoaştere, din care fiecare ajunge să accepte sau să înţeleagă ceva. 
Prima dintre ele îşi descoperă marea dragoste în persoana unuia din-
tre cei pe care esta angajată să îi supravegheze, dar nu îl poate urma 
deoarece nu i-a spus de la început că prietenia cu el este un paravan 
pentru ancheta ei. Cea de-a doua descoperă că soţul ei are, pe lângă 
cei doi copii cu ea, încă un fiu dintr-o relaţie anterioară. Iar cea de-a 
treia acceptă că între ea şi soţul ei nu mai există nici un fel de comu-
nicare şi începe o viaţă independentă. 
Diversitate estetică, maturitate cinematografică, angajare artistică şi 
socială, microcosmos uman – aceştia ar fi parametrii în care creaţiile 
autorilor din spaţiul hispanic ni se înfăţişează la acest moment. 
Către ce îşi vor îndrepta lupa aceşti regizori în anii următori, rămâne 
de văzut.

Mataharis, 2007
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Festivalul	Internațional	de	Film	de	Animație

anim’est
    2-10	octombrie	2009

Anul acesta juriul – alcătuit din producătoarea Guilaine Bergeret, 
animatorul Georges Schwizgebel şi criticul de film Alex. Leo 
Şerban – nu a avut o alegere prea grea de făcut în cazul competiţei 
de lungmetraje, ediţia fiind sărac echipată la acest capitol. Trei 
dintre cele cinci filme – „Bravul soldat Svejk”, „Povestea caprei” 
şi „Imigranţii”, diferite, de altfel, la nivelul poveştii, dar şi la nivel 
tehnic – s-au asemănat, însă, printr-o înclinaţie spre un umor 
răsuflat şi „poante slabe”– ceea ce, probabil, le-a exclus repede de 
pe lista posibililor câştigători; se pare că bătălia s-a dat între „Pianul 
din pădure” şi „Brendan şi secretul din Kells”, primul – executat fără 
reproş, dar lipsit de orice urmă de originalitate şi cel de-al doilea – 
cu un scenariu inedit, dar care nu reuşea să nu plictisească; până la 
urmă execuţia a primat în faţa originalităţii, iar distincţia – oferită de 
Animax, a mers la „Pianul din pădure”.  

Kozí príbeh/ Povestea caprei – legende din Praga de altădată 
Cehia 2008
regie Jan Tománek
Acţiunea filmului se desfăşoară în Praga medievală, în timpul 
construirii atracţiilor principale ale turiştilor de astăzi – Podul Carol 
şi Ceasul Astronomic. Jemmy, un tânăr ţăran, soseşte împreună cu 
capra lui în capitală pentru a ajuta la construirea Podului. Prietenia 
strânsă dintre acesta şi capră va fi pusă sub semnul întrebării – din 
cauza răutăţii oamenilor din jur (răutate pusă în contrapunct cu 
bonomia celor doi) sau din cauză că în peisaj apare Katy (de care 
Jemmy se îndrăgosteşte şi din cauza căreia capra devine geloasă), 
dar toate încercările grele prin care trec, în cele din urmă dovedesc 
că prietenia lor e foarte trainică. 
Filmul are meritul de a fi primul lungmetraj din Cehia făcut în 
3D, acesta fiind şi singurul său merit. Probabil că realizatorii şi-au 
dorit să facă un film comercial, pentru publicul larg (de aceea au 
şi renunţat la stilul specific celor de-acasă de la Svankmajer – stop 
motion, plastilină, păpuşi etc.), au vrut şi o poveste accesibilă, ceva 
care să placă şi copiilor şi adulţilor; ceva în genul lui „Shrek”; dar 
rezultatul nu e tocmai ce au sperat ei: într-un univers paralel prost 
desenat şi cenuşiu, „Povestea caprei” ar putea fi un fel de ,,Shrek” 
– personajele chiar îşi găsesc un corespondent – capra – măgarul, 

Fiona – Katy, mai puţin creatura dubioasă, ghemul de blană gălăgios 
şi agitat – mascota producătorului filmului – Art and Animation 
Studio (un personaj recurent care întruchipează tot ce e mai rău 
pe lume şi care tot apare prevestind câte o tragedie). Dacă mai 
pomenesc şi că filmul mai conţine o variaţiune pe tema mitului lui 
Faust – situaţie care contrastează cu relaţia dintre capră şi stăpânul 
ei (apropo, de ce capra se comportă de parcă ar fi nevasta tânărului?! 
Ce vrea ea de fapt?) aş da suficiente dovezi că „Povestea caprei” nu e 
genul de film pe care l-aş recomanda cuiva.

The Good Soldier Shweik/ Bravul soldat Svejk
Ucraina – Marea Britanie 2009
regie Robert Crombie
Alt film din această ediţie care insist că nu merită văzut (chiar mai 
vehement decât în cazul celui de mai sus) e „Bravul soldat Svejk”, o 
ecranizare a poveştii satiristului ceh Jaroslav Hašek, care vorbeşte 
despre ororile războiului (Primului Război Mondial) prin prisma 
unui soldat care fie e incompetent, fie se preface a fi prost pentru a 
sfida un regim care-l obligă să se implice într-un conflict în care nu 
se vrea implicat şi al cărui rost nu-l vede. 
În filmul lui Robert Crombie această nuanţă esenţială e trecută 
cu vederea (sau poate s-a încercat obţinerea ei, dar fără succes), 
Svejk apărând de-a dreptul redus mintal – handicapat şi insolent, 
combinaţie care-l transformă într-un personaj foarte antipatic, iar 
glumele şi situaţiile în care e pus nu mai au niciun haz; iar acest 
lucru face ca pelicula să fie aproape insuportabil de urmărit. Altfel, 
filmul e desenat în stilul ilustraţiilor lui Josef Lada – cel care i-a dat 
prima oară viaţa celebrului personaj -, adică preia figura clasică a lui 
Svejk – prototipul omului de rând, mediocru, rotofei, cu o privire 
tâmpă pe faţă. 

Immigrants – L.A. Dolce Vita/ Immigrants - Jóska menni Amerika/ 
Imigranţii
Ungaria – S.U.A. 2008
regie	Gábor	Csupó
Gábor Csupó e un animator cu o experienţă largă; printre altele a 
lucrat la câteva episoade din primele serii „The Simpsons”, iar cel mai 

Competiţie lungmetraje
de Roxana Coţovanu
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cunoscut serial de televiziune pe care l-a făcut e „Rugrats” –  cu acei 
bebeluşi care vorbesc (enervant) pe nas şi transformă întâmplările 
de zi cu zi în surprinzătoare aventuri. Ultima lui animaţie în calitate 
de regizor se aseamănă la coloristică şi la modul în care sunt desenate 
personajele cu filmele pomenite mai sus, în special cu „Rugrats”. 
Pentru rusul Vladislav şi pentru maghiarul Joska, cele două personaje 
principale din „Imigranţii”, visul american înseamnă să facă tone de 
bani şi să scoată în oraş femei frumoase. Proaspăt sosiţi în America, 
trebuie să treacă prin diferite slujbe şi tot felul de experienţe, ca să-şi 
dea seama, în cele din urmă, că pentru a reuşi ca imigrant într-o ţară 
precum America trebuie să primeşti ajutorul altor imigranţi şi să-i 
ajuţi la rândul tău pe cei ca tine, să-ţi ajuţi familia etc. (+ alte lucruri 
înduioşătoare şi moralizatoare; dacă ne amintim – şi „Povestea 
caprei” de care vorbeam mai sus miza tot pe tema prieteniei; să fie 
mai uşor de tras concluzii lejer optimiste cu astfel de teme?). 
Structura poveştii e una clasică, deloc neaşteptată, iar morala – în 
aceeaşi măsură de suprinzătoare; cu toate acestea, multe situaţii 
chiar sunt neaşteptate (a se vedea momentul cu Christina Aguilera), 
iar filmul merge efectiv din glumă în glumă (e drept, glumiţe 
nu tocmai de cea mai bună calitate), reuşind, în orice caz, să nu 
plictisească prea tare; ceea ce, ediţia aceasta, nu a fost de ici de colo.    

Brendan et le secret de Kells/  The Secret of Kells/ Brendan și secretul 
din Kells
Irlanda	–	Franța	–	Belgia	2009
regie Tomm Moore
Nu vezi prea des filme de animaţie ale căror acţiune se petrece în 
secolul al IX-lea, aşa că e o bună premiză pentru filmul lui Tomm 
Moore. Brendan e un copil care trăieşte la abaţia unchiului său, 
mereu sub ameninţarea vikingilor, dar ducând o viaţa plăcută. La un 
moment dat, apare cel mai înţelept şi respectat călugăr din întreg 
ţinutul, care trebuia să-i lase lui Brendan cartea ce-i era destinat să 
o termine; moment ce declanşează o nouă viaţă plină de aventuri 

pentru el şi... plictiseala publicului din sală; filmul ce se vrea a fi 
serios şi profund se dovedeşte a fi doar un film pentru copii. Serios 
şi profund pentru că începutul îţi creează aşteptări false prin muzica 
cel puţin interesantă, care se pliază pe poveste, cât şi printr-o gamă 
restrânsă de culori care, deasemenea, se pliază pe austerul locaţiei  
- o abaţie fortificată din Irlanda. Problema e că, treptat, povestea 
devine din ce în ce mai plictisitoare, mai  greu de urmărit şi nu o mai 
poate salva nici măcar muzica sau imaginea.  

Piano no mori/ Pianul din pădure
Japonia 2007
regie	Masayuki	Kojima
Shuhei, un tânăr pasionat de pian, se mută pentru o perioadă într-un 
sat cu mama şi bunica lui, unde se pregăteşte pentru un nou concurs 
de pian. Aici se împrieteneşte cu un copil din clasa lui - Kai care, 
descoperă ulterior, e un geniu necizelat în ale pianului. Cei doi vor 
concura unul împotriva altuia la respectivul concurs – competiţie 
ce îi va învăţa ce înseamnă prietenia. (din nou – o temă preferată, se 
pare, a ediţiei din acest an). 
„Pianul din pădure” e o mostră reprezentativă pentru animaţia care 
se face la ora actuală în Japonia: după poveşti manga (benzi desenate) 
se fac, mai întâi, nişte seriale care, dacă au succes (şi deobicei au), 
sunt transformate mai apoi în lungmetraje. Japonezii au ajuns 
la o asemenea dexteritate cu aceste filme, încât e puţin probabil 
ca vreunul să dea greş la capitolul realizare. Riscul unei astfel de 
abilităţi e de a le face pe toate la aceeaşi tiparniţă, iar „Pianul din 
pădure” e, după cum spuneam, un exemplu bun: are o structură ca la 
carte, umor şi tristeţe în doza tocmai corectă, o poveste emoţionantă 
şi bine făcută, dar senzaţia pe care o ai după ce îl vezi e că ai mai 
văzut de nu ştiu câte ori aşa ceva. 

Totuşi, juriul nu poate fi condamnat pentru alegerea făcută, aceastea 
fiind cea mai cu minte/ cuminte decizie pe care ar fi putut-o lua.

Piano no mori, 2007



70                                                                 

festivaluri

Georges Schwizgebel – pictură animată
Animatorul elvețian este creatorul a 14 scurtmetraje de animație premiate la festivaluri din toată lu-
mea în ultimii 30 de ani. „Tablourile lui animate” sunt considerate printre cele mai influente din lumea 
animației. Utilizând o varietate de tehnici de-a lungul carierei sale, Georges Schwizgebel și-a pus am-
prenta în istoria animației prin aplicarea culorilor acrilice pe celuloid sau șmirghel, creând noi spații 
geometrice și perspective uimitoare.

un interviu de Ela Duca și Anna Florea

ED: De unde provin toate elementele recurente din animaţiile 
dumneavoastră: păsările, copacii, scările, jocurile copilăriei?
GS: Tot ceea ce-mi place să desenez, păsări, copaci, toate 
elementele pe care le-ai menţionat, au devenit, de-a lungul 
timpului, un fel de alfabet. Când îmi vine o idee, nu încerc să o 
redau într-un mod cât mai ciudat, nou, ci mă întorc la acest limbaj, 
folosesc elemente familiare.
ED: Modurile în care combinaţi culorile cu perspectiva, muzica şi 
mişcările camerei sunt diferite de la un film la altul. Când credeţi că 
veţi epuiza aceste combinaţii? Cum reuşiţi să inovaţi?
GS: Chiar crezi că sunt foarte diferite? (râde)
ED: Da, şi cred că fiecare are personalitatea lui şi exprimă cu totul 
alt lucru. Nu vă repetaţi.
GS: Uneori, un film îmi dă ideea pentru următorul, alteori, folosesc 
aceeaşi tehnică, uşor evoluată, poate nu prea mult. Este foarte 
plictisitor să faci acelaşi film. Dacă cineva mi-ar cere să fac un astfel 
de film, l-aş refuza. Am privilegiul de a-mi face singur filmele.
ED: Ce ne puteţi spune despre următorul proiect?
GS: Muzica pentru următoarea animaţie există deja. Este vorba 
despre o parte din Rachmaninoff pentru pian şi violoncel 
interpretată de fiul şi de fiica mea. Muzica m-a inspirat să creez şi 
povestea. Întrucât am realizat două filme fără poveste, „Jeu” („Joc”, 
2006) şi „Retouches” („Retuşări”, 2008), acum simt din nou nevoia 
să spun o poveste.
ED: Asta înseamnă că de acum încolo veţi lucra numai cu poveşti 
solide, ca, de exemplu, în „L’homme sans ombre” („Omul fără 
umbră”, 2004)?
GS: Da, dar povestea a venit din muzică de data aceasta. Muzica 
e A-B-C-D, A-B-C, aşa că am încercat să inventez propria mea 
poveste în acelaşi ritm A-B-C-D, A-B-C. La început, vedem un 
obiect dintr-un anumit punct, apoi vom ajunge să-l vedem din nou, 
dintr-un punct diferit. Prima mişcare e rapidă, în viteză şi a doua e 
înceată şi inversată. Vreau să spun că modul meu de a anima este 
diferit cînd ne mişcăm cu viteză decât cel  cînd mergem încet. Apoi 
repet A-B-C-D, A-B-C şi ajungem în alt punct, total diferit de unde 
am plecat. E aceeaşi animaţie, dar invers.
AF: Sunteţi de părere că animaţia şi muzica au mai multe în comun 
decât orice altă pereche de arte?
GS: Au multe în comun. De exemplu, atunci cînd nişte muzicieni 
cântă Rachmaninoff, îi cântă muzica, dar modul lor de a o 
interpreta este o poveste în sine. Ei spun povestea prin braţele lor. 
Acelaşi lucru încerc să îl fac eu prin animaţie.
 ED: Când v-aţi început cariera în animaţie, aţi experimentat cu 
diferite tehnici vizuale înainte să vă găsiţi stilul specific de acum. 
De exemplu, în „Le vol d’Icare” („Zborul lui Icar”, 1974) folosiţi 
puncte sau în „Nakounine” (1986), fotografii. Credeţi că veţi mai 

încerca să experimentaţi vreodată cu alte tehnici vizuale?
GS: Nu sunt sigur. Următorul film va fi tot cu acrilic şi, poate, 
cărbune. Dar nu am început încă să pictez. După următoarea 
animaţie poate voi încerca ceva cu plastelină. Sau poate ceva pe 
computer, dar cu ajutorul unui prieten, pentru că nu mă pricep la 
computere.
ED: Ce părere aveţi despre noile tehnici de animaţie? Sunt sigură că 
folosiţi computerul pentru montaj şi post-procesare, dar ce părere 
aveţi despre 3D, de exemplu?
GS: Dacă aş fi tânăr acum, bineînţeles că aş folosi computerul mai 
mult în procesul de animaţie. Este mult mai util pentru că poţi să 
schimbi totul foarte rapid. Am văzut o animaţie, „Milch” de Igor 
Kovalyov, care m-a uimit! Era desenat de mână, dar digitalizat 
astfel încât culoarea se schimba foarte rapid. Nu poţi să faci aşa 
ceva cu pictura. Când am văzut acest film, mi-am dat seama în ce 
mod poate fi computerul mai bun decât pictura. Nu-mi place 3D-ul 
de tip Pixar, de exemplu. Bineînţeles, au scenarii atât de frumoase, 
dar pentru mine animaţia e atât de urâtă! (râde). Nu-mi place nici 
manga, excepţie făcând filmele lui Miyazaki, care sunt extrem de 
frumoase. Filmele de acest gen îmi pot plăcea datorită poveştii, 
dar nu pot să-mi pun aşa ceva pe perete. Este prea digital, prea 
artificial, şi cu ochii ăia mari – e pentru copii...
ED: Deci preferaţi mai degrabă animaţia clasică?
GS: Mi-au plăcut foarte mult „Persepolis” sau „Waltz with Bashir” 
(„Valsând cu Bashir”), chiar şi „9, 99$”. „Mary şi Max” a fost 
fantastic... Fiecare foloseşte o cu totul altă tehnică, dar toate au un 
anumit grad de artisticitate.
ED: Care este culoarea dumneavoastră preferată? Sau paleta de 
culori preferată?
GS: Îmi plac culorile saturate. De exemplu, seara, când umbrele 
devin lungi şi închise. Ca în tablourile lui Edward Hopper. Îmi place 
contrastul de acest tip – nuanţa închisă a unei culori lângă culoarea 
luminoasă. Am lucrat în două filme folosind numai culori primare. 
Galben, roşu, albastru. Când am făcut „Fugue” (1998), ideea iniţială 
a fost să încep cu o culoare primară, apoi să o îmbin astfel încât să 
obţin toate celelalte culori. Dar când am văzut cum arăta desenul în 
doar trei culori, mi-a plăcut şi l-am continuat aşa.
ED: Ştiu că aţi vrut să deveniţi pilot când eraţi tânăr...
GS: Foarte tânăr, da... (râde)
ED: Şi acest lucru se reflectă în modul dumneavoastră de a altera 
perspectiva, de a vă juca cu mişcarea camerei şi de a mişca spaţiul. 
Este lucrul dumneavoastră preferat cu care să vă jucaţi?
GS: Îmi place să mişc spaţiul. Îmi place să mă joc cu mişcarea 
în loc, în jurul unui obiect. În „L’homme sans ombre” există trei 
animaţii diferite. Prima e mişcarea de fundal, apoi mişcarea în sens 
invers a umbrei şi apoi totul se mişcă în funcţie de asta. În partea 
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de mijloc a filmului nu e deloc animaţie, numai travelingul pe care 
îl facem cu personajul. Spre sfârşit, am trecut la camera subiectivă 
pentru că povestea este despre schimbul umbrei pentru îmbogăţire. 
Îmi place să mă joc cel mai mult cu mişcările pentru că este un 
privilegiu al filmului de animaţie. Nu-ţi trebuie un plan sau ceva 
complicat ca să te pui pe treabă. Poţi să desenezi pur şi simplu.
ED: Care este partea dumneavoastră preferată din procesul de 
animaţie?
GS: Începutul e foarte greu. Dar momentul în care filmul începe să 
aibă propria sa logică şi mă las în voia ei, îmi place foarte mult.
ED: Deci începeţi de la o idee şi vă lăsaţi purtat de ea? Vă razgândiţi 
des? De exemplu, în „Le sujet du tableau” („Subiectul tabloului”, 
1989), nu este foarte clară intenţia dumneavoastră de a ilustra mitul 
faustian.
GS: Da, ai dreptate, nu îţi dai seama de asta în final. Asta a fost 
demult şi nu am avut o schiţă pentru acea animaţie, aşa că nu am 
realizat ce se putea întâmpla. În mod normal, acum, fac o schiţă 
de animaţie mai întâi şi îi întreb pe câţiva ce înţeleg. Şi, de obicei, 
înţeleg altceva decât ce vreau eu să arăt. Prin urmare, corectez şi 
schimb. Trebuie să am puţin timp să-mi revin.
ED: Cui cereţi de obicei opinia?
GS: Prietenilor mai mult, dar depinde. Nu trebuie să ştie despre ce 
e vorba. Dacă ştiu povestea, atunci nu mai e un test reuşit. Colegul 
meu, Claude Luyet, care face şi el animaţii, este un foarte bun critic. 

Îmi place să îi arăt lui prima dată filmul şi să aştept o reacţie.
ED: Aveţi de gând să realizaţi un lungmetraj de animaţie?
GS: La început mă gândeam că voi ajunge în acel punct. Cu timpul, 
mi-am dat seama că probabil nu voi face un lungmetraj, pentru că 
modul de a povesti este foarte diferit. Trebuie să ai un scenariu bun, 
mulţi oameni şi o mulţime de bani. Există problema cu producţia şi 
finanţarea şi nu vreau asta acum. E prea complicat. Dar un prieten 
mi-a spus, de curând, că aş putea să îl fac şi singur cu ajutorul unui 
computer. Prin urmare, nu sunt împotriva ideii de lungmetraj, 
dar genul de poveşti pe care le-am abordat până acum sunt bune 
pentru scurtmetraj. Trebuie să ţii publicul cu o poveste solidă aşa 
că prefer să experimentez încă cu o idee pentru câteva minute de 
film. Nu am un plan anume şi nu sunt complet decis într-o anumită 
direcţie. Ştiu că am posibilitatea să fac aşa ceva cu bani puţini şi cu 
un computer. Cred că este posibil, cu o idee bună.
ED: Care dintre filmele dumneavoastră vă place cel mai mult?
GS: Următorul! (râde)
ED: Cum vi s-au părut reacţiile la proiecţii şi la masterclass? 
GS: Participanţii de la masterclass au fost foarte atenţi. Mi-a plăcut 
acest public. Am fost surprins în sensul bun al cuvântului deoarece 
au venit mulţi oameni, au pus întrebări, nu au adormit... (râde)
ED: Ce impresie v-au făcut publicul românesc şi festivalul?
GS: Sunt foarte tineri! Asta m-a izbit când am văzut pentru prima 
dată publicul de la Patria. Şi e foarte bine!
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Adam Elliot

Anul acesta, singurul festival din România dedicat integral 
și exclusiv animației a debutat în forță cu unul dintre cele 
mai așteptate debuturi din ultimul timp, cel al lui Adam 
Elliot, câștigător al premiului Oscar în 2004 cu „Harvie 
Krumpet”. „Mary și Max” prezintă, în aceeași manieră 
de a povesti presărată cu detalii comportamentale 
delicioase și glumițe tragi-comice, povestea a doi prieteni 
prin corespondență: Mary Daisy Dinkle, o fetiță de 8 ani 
din Melbourne, Australia și Max Jerry Horovitz, un bărbat 
de 44 de ani din New York, SUA.

de Ela Duca

Australianul Adam Elliot are talentul de a-şi puncta discursul 
cinematografic cu detalii banale în aparenţă, construind întreaga 
personalitate a personajelor într-o cronologie de tip afectiv, ca şi 
cum un prieten începe să-ţi povestească, la o cafea, despre cineva 
important din viaţa lui, de care tocmai şi-a adus aminte. De fapt, 
această abilitate de a construi un personaj din momente insignifiante 
mi se pare un mod extrem de inteligent de a păcăli şi a seduce 
publicul. Este, fără îndoială, o metoda esenţială de a crea personaje, 
de a le conferi credibilitate, însă Elliot are ceva unic, care nu ţine 
de tehnica stop-motion, ci de modul lui de a spune o poveste – cu 
sinceritate şi optimism. Poate de aceea îi şi plac filmele lui Mike 
Leigh.

Primele scurtmetraje 
Câteva date biografice despre autor mi se par esenţiale, nu neapărat 
pentru înţelegerea filmelor lui, ci pentru a clarifica alegerile acestuia 
de a face tocmai aceste filme, în ordinea în care le-a realizat. „Uncle” 
(„Unchiul”, 1996), „Cousin” („Vărul”, 1998) şi „Brother” („Fratele”, 
1999) sunt trei scurtmetraje care au în comun relaţia copilului Elliot 
cu unchiul, vărul şi, respectiv, cu fratele lui. Influenţa acestor trei 
personaje asupra unui mic Elliot se regăseşte în melancolia stârnită 
de amintirile unei copilării relativ sărace (deşi banii sunt lipsiţi de 
valoare în acest univers) dintr-o suburbie a oraşului Melbourne, 
cu un unchi tolerant (mai puţin cu melcii) rămas văduv, un văr 
care suferă de paralizie cerebrală şi miroase a lemn-dulce, un tată 
paraplegic şi alcoolic, fost clovn şi acrobat, un frate care suferă de 
astm sever şi obişnuieşte să intre în bucluc şi multe, multe animale 
de casă.
Cu fiecare film din această trilogie, Elliot îşi rafinează tehnica narativă 
şi vizuală, păstrând însă aceeaşi atmosferă cu ajutorul cromaticii 
(alb-negru) şi a ritmului impus de vocea naratorului. Autorul include 

multe detalii autobiografice, iar personajele lui încorporează calităţi 
sau obiceiuri reale, însă modul în care le combină te fac să nu fi sigur 
dacă vărul şi fratele lui, de exemplu, erau nişte copii creativi care 
desenau bine şi colecţionau diverse mărunţişuri în realitate (mucuri 
de ţigară, unghii de la picioare) sau dacă Elliot le-a atribuit aceste 
însuşiri pentru că îi aparţin chiar lui. Nu eşti niciodată sigur care 
dintre ciudăţeniile pe care personajele lui le manifestă sunt reale, 
dar, urmărind filmele, ajungi să vrei să crezi că unchiul, de exemplu, 
urina pe lămâiul din spatele curţii în fiecare noapte cu lună plină 
pentru a-l întreţine sau că obişnuia să incinereze diverse obiecte 
( jucării, papuci, cauciucuri) doar pentru distracţia lui personală. Şi 
poate chiar o făcea.
Poveştile lui Elliot sunt reconstituiri ale unor momente deseori 
neimportante, câteodată amuzante, alteori tragice, care marchează 
subtil moduri diferite de a trăi, de a percepe şi înţelege lumea 
şi de a comunica cu ceilalţi. Farmecul lor este dat de combinarea 
minuţioasă a imaginii şi montajului cu discursul calm, aproape 
monoton al naratorului (William McInnes) cu accent australian şi 
inflexiuni repetitive ale vocii, în funcţie de stările pe care le exprimă. 
Dacă studiem ritmul discursului, observăm cum vocea naratorului 
fie o ia înainte, fie rămâne în urmă, la distanţă de o secundă faţă 
de ce vedem, timp suficient pentru formarea glumiţei în creierul 
privitorului, dar nu îndeajuns pentru manifestarea totală a reacţiei 
lui. Din această cauză, de multe ori privitorul prinde gluma, dar 
nu va râde niciodată în hohote, nici nu va plânge cu lacrimi de 
crocodil. Asta pentru că nu are destul timp la dispoziţie – acesta este 
catalizatorul care îl captivează, mereu atent la ce urmează.
Vocea din off a naratorului şi personajele din plastelină îl apropie pe 
Elliot de Pjotr Sapegin (norvegian de origine rusă), a cărui animaţie 
„Huset på kampen” („Într-o zi un om a cumpărat o casă”) este una 
din preferatele mele tocmai datorită tipului de discurs pe care l-am 
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regăsit ulterior în filmele animatorului australian. Pe lângă faptul că 
spune o poveste neconvenţională – cea despre dragostea dintre un 
bărbat şi un şobolan – vocea naratorului (Odd Børretzen) are acelaşi 
ritm sacadat, aceeaşi gravitate ludică, iar accentul său norvegian îl 
face să pronunţe cuvintele într-un stil la fel de laconic precum în 
trilogia lui Elliot. O colecţie a filmelor acestor doi animatori a fost 
scoasă în 2004 sub numele de „Model Behaviour”.
Cele trei poveşti se dovedesc în final a fi triste, dar nu îţi lasă un gust 
amar, ci dimpotrivă, te fac să vezi frumuseţea vieţii, în detaliile ei 
cele mai mici.

Oscar pentru plastelină
Elliot pare să aibă acces la o sursă inepuizabilă de ciudăţenii şi 
bazaconii pe care le atribuie personajelor lui pentru a le conferi 
profunzime şi carismă. Regăsirea lor în toate filmele sale te fac să te 
simţi ca un complice la un „inside joke” în momentul în care observi 
repetarea unor laitmotive mai puţin convenţionale cum ar fi melcii 
din cutia poştală sau cuplurile de animale de companie botezate 
Sonny şi Cher – două pisici în „Harvie Krumpet” sau doi câini în 
„Mary şi Max” (Elliot a avut în copilărie doi papagali cu aceleaşi 
nume).
Scurtmetrajul de 22 de minute care l-a propulsat pe micul animator 
australian independent în atenţia întregii lumi este „Harvie 
Krumpet” (2003), câştigător al premiului Oscar în 2004 şi al altor 
premii importante la diferite festivaluri consacrate (Annecy, Anima 
Mundi, Sundance, etc.). Însuşi numele personajului ne aduce aminte 
de „crumpets”, un fel de brioşe pe care unchiul din primul său film 
obişnuia să le mănânce. Aşadar, cu acest film narat de Geoffrey Rush, 
Elliot duce mai departe, în felul lui specific tragi-comic, genul de 
poveste întâlnit în trilogia sa familială,.
De această dată, observăm detaşarea lui Elliot şi plăcerea cu care 
s-a jucat în timpul născocirii acestui personaj diferit de ceea ce 
făcuse până atunci. Harvie Krumpet pare sortit unei vieţi lipsite de 
evenimente: se naşte într-un peisaj rustic polonez, izolat de haosul 
lumii, dintr-o mamă analfabetă, dar iubitoare şi un tată pădurar cu 
mâinile cât nişte lopeţi. Este diagnosticat cu sindromul Tourette, 
motiv pentru care mama decide să îl educe acasă, umplându-i 
mintea cu fapte (adevăruri) despre lume.
În primele trei scurtmetraje, Elliot îşi introduce desenele de mână în 
stil copilăresc ca desene făcute de vărul sau de fratele lui, combinând 
animaţia cu plastelină cu desenul clasic, neanimat însă. De fapt, stilul 
său de a desena, imperfect, uşor stângaci, este rezultatul termurului 
fiziologic moştenit de la mama lui. De aici şi liniile tremurate ale 
contururilor desenelor şi scrisul atât de uşor de recunoscut. Adam 
Elliot ne dă cu linguriţa doar câteva dintre faptele consemnate în 
cartea atârnată de gâtul lui Harvie Krumpet, pe care le ilustrează 
ocazional cu câte un desen imperfect. 
Ceea ce aduce nou „Harvie Krumpet” sunt culoarea, mizanscena 
şi muzica. Elliot este un mare iubitor de fotografie, în special de 
portrete, una dintre preferatele lui fiind Diane Arbus (din fotografia 
căreia s-a inspirat Kubrick pentru cele două fetiţe gemene din „The 
Shining”, de exemplu). Înclinaţia lui către fotografie este evidentă 
prin crearea unor cadre mai degrabă statice, atât în trilogia lui 
monocromatică, cât şi în „Harvie Krumpet”, unde foloseşte nuanţe 
de galben şi de maro, dar şi ceva nuanţe albăstrui, un pic de verde 
pentru natură şi roşu aprins pentru a marca perioada cea mai fericită 
din viaţa lui Harvie, cea familială. Camera e fixă şi singurele mişcări 
sunt ale personajelor, la început timide în trilogia familială – mâna 
care nu e ataşată de creierul vărului său, o brioşă („crumpet”) în 

flăcări, care zboară deasupra capului unchiului – apoi mai curajoase. 
În „Harvie Krumpet” personajele par mai vii, îşi mişcă mâinile şi 
corpurile şi chiar aleargă prin cadru, deşi Elliot nu pare încă pregătit 
să ne arate un mers întreg (compensând în „Mary şi Max” prin 
secvenţa în care mama duce gunoiul, de exemplu), ci preferă să le 
taie de la jumătate, arătându-ne numai partea de sus a corpului.
Decorurile din acest film sunt mai diversificate şi mai complexe 
decât casele simple cu cutii poştale şi camerele vag decorate din 
copilăria lui suburbană, destinul lui Harvet Milos Krumpetzki 
determinându-ne să-l urmărim pe acesta din Polonia sa natală 
până în ţara în care imigrează şi în care îşi va petrece restul vieţii 
(Australia). Deşi încearcă să se adapteze cât poate de bine la noua sa 
viaţă, schimbându-şi numele în Harvie Krumpet şi încercând să-şi 
facă prieteni, personajul nostru este urmărit de ghinion în tot ceea 
ce face. Însă până şi un inadaptat ca el ajunge în ziarul local după ce 
supravieţuieşte unei lovituri de fulger şi, ulterior, plăcuţa de oţel din 
capul lui devine magnetizată din acest motiv. Revelaţia lui Harvie 
are loc într-un parc în care citeşte pe statuia lui Horaţiu cuvintele 
magice „Carpe Diem”, care îl fac să-şi schimbe din nou radical viaţa. 
Ceea ce şi face, devenind nudist, vegetarian şi luptător pentru 
drepturile găinilor (care amintesc de cocoşul lui Mary, Ethel). Îşi 
trăieşte viaţa din plin, iar destinul îi răsplăteşte suferinţele îndurate 
dăruindu-i o familie. După ce fiica lui adoptivă pleacă de acasă 
pentru a deveni un avocat în America (aşa cum şi Mary va avea 
perioada ei de glorie profesională, nu datorită părinţilor însă) şi 
soţia moare din cauza unui cheag de sânge pe creier (încă un mod 
spontan şi tragic prin care Elliot îşi omoară personajele), Harvie 
ajunge la un azil de bătrâni în care aşteaptă să moară, scufundându-
se în senilitate şi boală (asemenea unchiului din „Uncle”). În această 
ultimă parte, Elliot introduce un element-surpriză care, cred eu, 
este motivul pentru care filmul a şi câştigat Oscarul: în timpul vizitei 
grupului local bisericesc, Harvie intră într-o lume imaginară cauzată 
de Alzheimer în care el stă dezbrăcat pe un postament în jurul 
căruia se învârt mai multe versiuni identice ale unui bolnav într-un 
scaun cu rotile (trimitere clară la numerele coregrafice ale lui Busby 
Berkeley), iar pe fundal se cântă „God is better than football, God is 
better than beer...” („Dumnezeu e mai bun decât fotbalul, Dumnezeu 
e mai bun decât berea...”). Introducerea acestei scene este sigur ceva 
la care nimeni nu s-ar fi aşteptat, luând în considerare faptul că 
muzica este folosită foarte puţin pe genericul de început şi în alte 
două momente. Însă acest moment a mers de minune şi a ajutat 
filmul să aibă succes, ceea ce l-a încurajat pe Elliot să încerce să ducă 
şi mai departe partea muzicală a filmelor sale, aşa cum observăm în 
„Mary şi Max”.

Debutul în lungmetraj – „Mary și Max”
Primul lungmetraj al lui Adam Elliot înseamnă 132,480 de fotograme, 
212 păpuşi, 133 de decoruri şi cinci ani de muncă asiduă în care şase 
animatori au realizat 25 de secunde de film pe zi. Singur, ar fi avut 
nevoie de 225 de ani pentru a duce acest film la bun sfârşit. Într-
adevăr, cu „Mary şi Max” Elliot trece de la animaţie la cinematografie 
în adevăratul sens al cuvântului. Rezultatul unui asemenea efort nu 
avea cum să nu intre în atenţia tuturor festivalurilor de film care 
tratează animaţia cu respectul cuvenit. Şi „Anim’est” - ul de anul 
acesta nu a fost mai prejos, aducând debutul lui Elliot în prim plan.
Povestea prieteniei dintre Mary Daisy Dinkle (8 ani) şi Max Jerry 
Horowitz (44 ani) este bazată pe relaţia lui Adam Elliot cu prietenul 
său prin corespondenţă de peste 20 de ani, care i-a „împrumutat” 
lui Max multe din trăsăturile lui ca, de exemplu, faptul că trăieşte în 
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New York, este ateu şi suferă de sindromul Asperger. Mary este un 
personaj bazat pe Elliot, însă este mai puţin reuşit decât Max, care 
are probleme mai grave decât lipsa de comunicare cu părinţii şi o 
părere proastă despre sine. Ceea ce au în comun aceştia este faptul 
că nu au prieteni, amândoi iubesc ciocolata şi urmăresc acelaşi serial 
de desene animate numit „The Noblets”.
Ceea ce te izbeşte din primul moment al filmului este imaginea: 
mişcările fluide ale camerei prin nişte decoruri incredibil construite 
şi luminate natural îţi prezintă lumea în care Mary îşi trăieşte 
copilăria însingurată. Asemenea Australiei anilor ’70 din „Harvey 
Krumpet”, suburbiile oraşului Melbourne par desprinse din 
fotografii vechi de familie, în sepia. Contrastul dintre cele două 
lumi este accentuat cu ajutorul cromaticii: Australia este pământie, 
dominată de nuanţe de maro şi galben, în timp ce New York-ul 
este de culoarea betonului – gri şi sumbru. Intenţia regizorului de 
a diferenţia aceste două lumi, alegând acestă paletă de culori şi, 
respectiv, nonculori poate părea pretenţioasă, însă faptul că Elliot 
rămâne fidel stilului său vizual tributar fotografiei demonstrează 
încă o dată că, pentru el, animaţia reprezintă un mediu artistic în 
care trebuie să fii constant. Deasemenea, trecerea de la sepia la alb-
negru este comodă pentru ochi, dar asta nu înseamnă că diferenţa 
dintre cele două lumi nu este sesizabilă. Având în vedere faptul că, 
în general, animaţiile sunt foarte colorate, „Mary şi Max” este ceva 
atipic şi nou în acest mediu. Singura culoare care iese în evidenţă 
este roşul aprins. Dintre puţinele obiecte care sunt roşii, unul face 
legătura dintre cele două lumi – moţul confecţionat de Mary special 
pentru Max, pe care acesta îl poartă pe kippah (tichia pe care evreii 
o poartă pe cap). Pe lângă scrisori, cei doi fac schimb şi de diferite 
tipuri de ciocolată sau de alte obiecte prin care se cunosc şi se ajută 
reciproc, ca, de exemplu, lacrimile pe care Mary i le trimite acestuia 
pentru a-l ajuta să plângă „cum trebuie”.
Elliot reuşeşte să explice modul în care sindromul Asperger se 
manifestă, fără a-l face pe Max să pară invalid. De fapt, toate 
personajele lui suferă de ceva care le marchează existenţa, însă 

simpatia publicului faţă de acestea nu creşte din acest motiv, ci 
tocmai prin faptul că dizabilităţile sau bolile lor sunt tratate ca 
simple defecte. Chiar dacă Max este obez şi gândirea lui logică 
nu poate înţelege comportamentul uman sau confrunatarea cu 
ceva nou şi stresant îi disrupe existenţa, discursul său (excelent 
construit în scrisorile sale) ne face să îl înţelegem şi să îi acceptăm 
imperfecţiunile.
O altă schimbare radicală este a coloanei sonore, mai exact, existenţa 
muzicii pe aproape tot parcursul filmului, excelând prin câteva 
momente de cinema pur: scena în care mama lui Mary duce gunoiul, 
scrierea primei scrisori a lui Max, momentul în care acesta câştigă la 
loterie şi, de departe cel mai emoţionant moment din film, tentativa 
de sinucidere a lui Mary. Dacă până acum Elliot nu s-a folosit prea 
mult de muzică, ci mai mult de efectele sonore, „Mary şi Max” 
excelează în a le combina pe amândouă într-o coloană sonoră atent 
gândită.
Din punct de vedere al naraţiunii, Elliot nu a renunţat la vocea 
povestitorului din off (Barry Humphries), dar şi-a dat seama că nu 
poate ţine astfel în priză un public atâtea zeci de minute, aşa că a 
decis să le dea personajelor o voce a lor. Astfel, copilul Mary capătă 
vocea unei fetiţe talentate (Bethany Whitmore) care promite mult 
pentru viitor, Mary este Toni Collette, Damien (vecinul şi pasiunea 
ei din copilărie) este Eric Bana, iar Max este nimeni altul decât 
Philip Seymour Hoffman. Însă nici aici Elliot nu le lasă să vorbească 
prea mult, ci, mai degrabă, devin naratorii propriilor lor scrisori. 
Această combinaţie mi se pare destul de echilibrată şi, deşi e multă 
voce din off, timbrele vocale se schimbă, ceea ce salvează filmul de 
la a plictisi publicul.
Pentru un film de debut în acest mediu din ce în ce mai tehnologizat 
al animaţiei, „Mary şi Max” a fost un proiect care a riscat destul de 
mult, dar rezultatul final dovedeşte că merită tot efortul şi energia 
investită în el. Adam Elliot îşi aduce contribuţia indispensabilă la 
animaţia mondială cu poveşti din ce în ce mai amuzante şi deştepte, 
presărate cu tot soiul de bizarerii delicioase şi momente emoţionante.

festivaluri

Mary	and	Max,	2009Mary	and	Max,	2009
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Astra Film Festival Sibiu
26 octombrie - 1 noiembrie 2009 

(partea întâi)

de Ana Constantinescu, Andrei Rus, Gabriela Filippi, Victor Răileanu

My Class – From Russia with Relativity/ Clasa mea de liceu
Germania	2007
regie	Ekaterina	Eremenko	
Film prezentat în competiţia europeană

„My Class” este un documentar emoţionant care vorbeşte despre 
felul în care idealurile tinereţii îşi găsesc calea de a se adapta la 
realitate şi la cursul istoriei. În adolescenţă, gândurile multor tineri 
se îndreaptă cu îndrăzneală  către cariera viitoare. Adolescenţii 
din documentarul Ekaterinei Eremenko au chiar un avantaj faţă 
de restul celor de vârsta lor: talentul pentru profesia aleasă, cea de 
om de ştiinţă, a fost confirmat de selectarea lor într-o clasă specială 
în care era pregătită următoarea generaţie de cercetători de elită 
din URSS. Anul în care elevii absolvă cursurile, 1987, coincide însă 
cu introducerea Perestroikăi,care avea să conducă la dizolvarea 
Uniunii Sovietice. Evenimentul, neprevăzut în anii de şcoală, va 
dezbina nucleul format de viitorii savanţi, răspândindu-i, odată cu 
deschiderea graniţelor în 1991, prin toată lumea. 
Dintre cei douăzeci şi şase de tineri pasionaţi de fizică, doar câţiva 
au continuat să muncească în domeniu, ca profesori universitari la 
facultăţi importante din lume. Cei mai mulţi însă, au îmbrăţişat alte 
profesii (autoarea, spre exemplu, a lucrat ca fotomodel, mai apoi 
a fost crainic la televiziune şi s-a înscris la o facultate de film din 
Berlin). Ekaterina Eremenko prezintă parcursul fiecărui coleg în 
parte. Filmul este pe alocuri foarte sentimental prin opoziţia pe care 
regizoarea o evidenţiază între măreţia aspiraţiilor din timpul şcolii 
şi prezentul pragmatic şi prozaic al foştilor colegi. 
Foarte valoroase în documentarul regizoarei de origine rusă sunt 
imaginile alb-negru de arhivă; elevii, filmaţi în excursii, apar 
dezinhibaţi în faţa camerei de filmat, simţindu-se la fiecare dintre 
ei siguranţa de sine şi motivarea.  Specificul epocii, vizibil în 
îmbrăcămintea elevilor, dar şi în gesturile lor, provoacă nostalgie; 
nostalgia acestor imagini vechi nu vine însă dintr-un regret faţă de 
timpul trecut, ci din reflecţia că omul, cu planurile sale de viitor şi 
idealurile lui, este vulnerabil în faţa istoriei. (G.F.)

Family 068/ Familia 068
Spania 2008
regie	Rubén	Margalló	Acebrón	și	Toni	Edo	Díaz
Film prezentat în competiţia studenţească şi câştigător al unui premiu 
special al juriului

Filmul de scurtmetraj al celor doi tineri realizatori spanioli Rubén 
Margalló Acebrón şi Toni Edo Díaz urmăreşte traiul zilnic mizer 
al unei familii din Nicaragua care trăieşte în „Chureca” (Managua) 
, cel mai mare teren de depozitare a gunoaielor din ţară. Fără a 
interveni ca personaje în economia filmului, ei reuşesc să surprindă 

fidel, cât se poate de obiectiv, detalii ale vieţii subiecţilor aleşi. Nu 
dramatizează în niciun fel situaţiile prezentate (nu folosesc muzică, 
nu selectează doar un anumit tip de momente, menite a naşte acelaşi 
tip de sentimente în privitori) şi încearcă să rămână în permanenţă 
aproape de personaje, în detrimentul unor exhibiţii vizuale. Locaţia 
şi poziţia socială a familiei alese ar fi putut sta la baza unei abordări 
spectaculare a subiectului. Decizia autorilor filmului de a păstra 
distanţa, chiar cu riscul de a nu crea un contact direct între ei şi 
public, sunt semne ale unui curaj salutar. Deasemenea, faptul că au 
ales să plaseze un citat din poetul nicaraguan Rubén Darío la finalul, 
şi nu la începutul filmului, atestă, o dată în plus, atenţia acordată 
de aceşti realizatori propriului discurs cinematografic. Scrupulul 
lor de a plasa citatul respectiv în final echivalează cu refuzul unei 
manipulări a audienţei în direcţia indicată de versurile poetului. 
Deşi nu putem vorbi încă de un stil al regizorilor spanioli (sunt 
abia studenţi oricum), „Family 068”, un documentar observaţional 
realizat de ei cu destul bun simţ, promite să lanseze două cariere 
interesante. Rămâne de văzut. (A.R.) 
    
Against Blood Justice/ Fără vărsare de sânge
Franța	2008
regie	Nathalie	Rossetti	și	Turi	Finocchiaro
Film prezentat în competiţia europeană , câştigător al premiului pentru 
cel mai bun film pe o temă est-europeană
 
Filmul celor doi realizatori urmăreşte drama unei femei din Albania, 
Luce, care şi-a pierdut fiul în timpul conflictelor din Iugoslavia, la 
începutul anilor ’90. Conform obiceiului, văduvitul are drept de 
viaţă şi de moarte asupra criminalului, putând dispune uciderea 
acestuia, dar, în acelaşi timp, având posibilitatea de a-l ierta. Luce 
alege a doua variantă, mai dificilă, dar şi mai plină de recompense. 
Astfel, ea ajunge să îl adopte practic pe tânărul care îi ucisese fiul, 
intrând în familia acestuia cu drepturi depline şi căpătând statutul 
de a doua mamă a lui. 
Extrem de emoţionante în „Against Blood Justice” sunt cele câteva 
minute de imagini din arhiva proprie a lui Luce în care este surprins 
ritualul iertării. Familia criminalului se prezintă spăşită în casa 
mamei îndoliate pentru a-şi cere iertare. Fiecare dintre aceştia i 
se adresează femeii, încercând, pe de o parte, să îi aline suferinţa, 
iar pe de altă parte să o îmbuneze şi să o asigure de compasiunea 
şi recunoştinţa sa. Momentul culminant al întâlnirii îl constituie 
duscursul înlăcrimat al tânărului criminal, un om modest, simplu 
şi firesc, ale cărui cuvinte o înduioşează nu doar pe mamă, ci şi 
pe spectatori. Intervenţia lui constituie o dovadă a faptului că o 
crimă poate fi săvârşită fără a implica reaua-intenţie sau nimicnicia 
criminalului. Gestul lui Luce de a ierta fapta acestuia e în egală 
măsură de emoţionantă, demonstrând că naturii umane nu îi sunt 
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străine sentimentele nobile.
Filmul militează vădit (încă din titlu) în direcţia ideii că singura cale 
dezirabilă în cazul petrecerii unor asemenea evenimente nefericite o 
constituie iertarea. În rest, Rossetti şi Finocchiaro îşi lasă personajele 
să ghideze firul narativ, intervenind minimal prin montaj sau prin 
încadraturi. Reuşesc, însă, în mai puţin de o oră, să ridice drama 
lui Luce la un nivel de simbol al multor mame albaneze care au 
trecut de-a lungul timpului prin situaţia ei. Tocmai din acest motiv 
„Against Blood Justice”, deşi manipulator prin mesajul abia mascat, 
poate funcţiona drept model al ieşirii tuturor albanezilor dintr-un 
tip de mentalitate medieval, care permite răzbunarea atroce, de tip 
„dinte pentru dinte”, şi al intrării lor într-un tipar comportamental 
împăciuitor. (A.R.)

Birds Way/ Drumul păsărilor
România 2009
regie	Trencsényi	Klára	și	Vlad	Naumescu
Film prezentat în competiţia românească şi câştigător al marelui premiu 
al secţiunii

Realizatorii documentarului antropologic „Drumul păsărilor” 
surprind detalii din viaţa de zi cu zi a bătrânilor locuitori ai unui sat 
din Delta Dunării. În Periplava majoritatea localnicilor sunt lipoveni. 
Din cauză că tinerii preferă să plece la oraş pentru a adopta un mod 
de viaţă modern, media de vârstă a sătenilor este foarte ridicată, 
tradiţiile şi chiar limba lor străveche riscând să fie date uitării în 
scurt timp. Mai mult decât atât, satul nu mai are nici preot, slujbele 
şi înmormântările fiind oficiate de un diacon.
Trei ani de zile au urmărit Trencsényi Klára şi Vlad Naumescu 
destinul personajelor lor. Această scurgere a timpului nu joacă însă 
un rol important în economia filmului, fiind sugerată doar prin 
intermediul decorului surprins în diferite anotimpuri şi al zborului 
păsărilor călătoare, constant şi liniştit, precum trecerea anilor. Cei 
doi nu sunt foarte interesaţi de forma cadrelor surprinse, acordând 
însă o importanţă primordială oamenilor cu care relaţionează. Cele 
50 şi ceva de minute ale documentarului sunt extrem de uşor de 
urmărit datorită lipsei unei intervenţii „inteligente” sau „amuzante” 

din partea autorilor, atât de abundente în cinema-ul non-ficţional 
autohton recent. „Drumul păsărilor” urmăreşte pur şi simplu câteva 
destine, fără a dramatiza excesiv situaţia şi refuzând într-o mare 
măsură simbolul (excepţie făcând cadrele cu păsările zburătoare, 
care oricum pot fi interpretate sau nu de spectator, având şi un 
echivalent în planul real al desfăşurării „acţiunii”). Personajele nu 
sunt individualizate îndeajuns pentru a se diferenţia în protagonişti 
şi personaje secundare, dar apariţiile lor scurte sunt suficient de 
pertinent selectate pentru a imprima în mintea spectatorilor un 
chip, un gest, o emoţie sau un mesaj. 
„Drumul păsărilor”, deşi nu revoluţionează genul, nicinu constituie 
un punct de cotitură al cinematografiei româneşti non-ficţionale, 
reprezintă un tip de demers cinematografic de bun-simţ, onest 
cu personajele şi cu problematica alese spre ilustrare. E departe 
abordarea sobră şi echilibrată a realizatorilor acestui film de cele 
facil-dramatice sau facil-ilare ale altor compatrioţi interesaţi de 
genul non-ficţional. Nu pot decât să salut decizia juriului de a 
premia o normalitate cinematografică, în detrimentul unui tip de 
spectaculozitate provincial al altor documentare româneşti recente. 
(A.R.)

Glorious Exit/ O moarte notabilă
Elveția	2008
regie	Kevin	Merz
Film prezentat în competiţia internaţională şi câştigător al unui premiu 
special al juriului pentru cea mai bună naraţiune cinematografică

„Glorious Exit” – înmormântarea unui nigerian extrem de respectat 
la el în oraş (era doctor, înfiinţase un spital în care fiecare bolnav 
avea patul lui, ceva deosebit pentru Nigeria). O înmormântare 
în alb, cu muzică veselă, dansuri, vaci oferite drept mulţumire 
participanţilor şamd. Cum ajunge spectatorul acolo? Un elveţian 
află că tatăl său din Nigeria a murit. Deşi îl văzuse doar de câteva 
ori în viaţă şi nu fusese niciodată în Nigeria, el trebuie să meargă 
să se ocupe de organizare, fiind fiul cel mai mare. Ca spectator, te 
poţi identifica perfect cu perspectiva europeanului bulversat, ajuns 
într-un loc ale cărui obiceiuri sunt mai mult decât exotice. În Nigeria 

Birds	Way,	2009
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o înmormântare costă mai mult decât o viaţă. Cu cât cineva e mai 
important şi apreciat în timpul vieţii, cu atât înmormântarea trebuie 
să fie mai fastuoasă. Tatăl din film fusese ţinut două luni la rece, 
până când fiul a venit şi banii de înmormântare au fost strânşi, iar 
alţi oameni, se pare, pot fi ţinuţi şi mai mult, până când familia face 
tot posibilul să ofere defunctului înmormântarea cuvenită. Aflăm că 
pacea unei înmormântări e foarte fragilă şi ea trebuie plătită. Familia 
tatălui trebuie să primească o vacă pentru a nu se supăra şi a nu 
sabota înmormântarea. Deşi nimeni nu mai are bani şi abia reuşesc 
să cumpere tot ce trebuie, plus această vacă, familia respectivă e tot 
nemulţumită şi e cât pe ce să strice înmormântarea, spre disperarea 
tuturor. Fiul cel mare trebuie să ţină în mână un bastonaş, semn al 
puterii, pentru că tatăl lui era un fel de prinţ local. Înmormântarea e 
o imensă petrecere, toţi par a se simţi excelent. 
Regizorul este el însuşi un frate al fiului cel mare (probabil din partea 
mamei, pentru că nu e rudă şi cu cei de acolo), ceea ce-l face cumva 
„de-al casei” şi îi permite să filmeze conversaţii dintre cele mai 
intime şi să surprindă momente inedite. Totul are un aer autentic, 
iar filmul mi se pare că merită văzut nu doar de dragul experienţei 
inedite pe care o oferă, nici măcar doar de dragul personajelor care 
se conturează foarte bine, cât pentru pozitivitatea pe care o degajă 
prin această înmormântare veselă şi prin afecţiunea pe care ne lasă 
s-o întrezărim între oameni de pe continente diferite, cu obiceiuri şi 
o înţelegere a lumii extrem de diferite. (A.C.)

Podul de flori
România 2008
regie Thomas Ciulei
Film prezentat în competiţia europeană

Despre ce sau despre cine vrea regizorul să comunice ceva 
privitorilor rămâne neclar de-a lungul întregului film. Această stare 
de neclaritate o induce tratarea superficială a temei de către acesta. 
Dacă Thomas Ciulei arată o situaţie comună Europei de Est, atunci 
introducerea elementelor caracteristice moldovenilor din Basarabia 
sunt de prisos. Problematice, însă, nu sunt elementele, ci tratarea 
superficială şi neargumentată a acestora, transpunând o realitate 

eronată a unei regiuni atât de mari ca Europa de Est, marcată de 
diferenţe culturale şi chiar sociale proeminente. Dacă vorbeşte despre 
Basarabia, cel mult şi România, atunci intervine aceeaşi problemă 
a superficialităţii tratării imaginii sau propoziţiei cinematografice. 
Aceasta nu e întărită de argument, argument pe care îl putea 
aduce prin personajele filmului. O altă problemă este imaginea 
cu statuia lui Lenin: ori regizorul a introdus-o în film ca să fie, ori, 
pur şi simplu, a realizat un documentar cu prea puţină motivaţie 
şi prea multe lacune în cunoaşterea situaţiei. Neconcordanţa nu e 
reprezentată de statuia lui Lenin în sine, ci de faptul că, iarăşi, acest 
„simbol”, dacă asta s-a dorit să fie, nu are argument, nu e întărit şi 
dă impresia că e introdus în film „să râdem”, fără a trata în niciun fel 
problema. Cineastul nici măcar nu încearcă să intre în esenţa ei, ori 
prezenţa acesteia impune pătrunderea în sfera politicului (presupun 
că asta nu şi-a dorit-o). Ca atare, această statuie nu joacă niciun rol 
pentru emiterea mesajului cinematografic, deoarece felul în care a 
fost folosită a adus mai multă dezinformare decât informare.
Totuşi, pentru a nu fi învinuit de implicare emoţională pentru 
simplul fapt că sunt basarabean, mă voi opri la problemele „tehnice” 
ale documentarului dat, şi anume, la lucrul cu personajele. Chiar de la 
începutul documentarului acestea par foarte false. Sunt incomodate 
(vizibil) de aparatul de filmat, încearcă să vorbească altfel decât 
sunt obişnuite, recurgând la un limbaj literar, care nu le conferă 
credibilitate şi, în consecinţă, nici întregului film. Un alt disconfort 
este creat de secvenţele în care regizorul, după cum a mărturisit-o 
chiar el ulterior proiecţiei, a pus personajele să reconstituie anumite 
acţiuni ale lor pe care le făceau în mod normal, însă dialogurile şi 
comportamentul acestora par extrem de false. (V.R.)

My Beautiful Dacia/ Dacia, dragostea mea
Spania – România, 2008
regie Julio Soto și Ștefan Constantinescu
Film prezentat în competiţia românească

Ideea pretenţioasă a regizorilor de a ilustra istoria României 
prin evenimente în care figurează câte un automobil Dacia, se 
dovedeşte foarte inconsistentă şi superficială. Julio Soto şi Ştefan 

Glorious	Exit,	2008
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Constantinescu construiesc paralela dintre evenimentele din 
societate şi evoluţia mărcii de autoturisme de la observaţia că Dacia 
reprezenta, la înfiinţarea fabricii, în anii ’70, un motiv de mândrie 
naţională, pe când în prezent, firma este condusă de străinii de la 
Renault; de aici iese un mesaj vag de solidarizare a românilor. Şi toată 
profunzimea documentarului ar trebui să stea în această structură 
forţată şi chinuită, care nu poate absorbi şi nişte reflecţii adevărate 
asupra istoriei, nemanipulate de dragul unei forme.
Autorii îi intervievează pe Miodrag Belodedici, talentatul fotbalist 
care juca la Steaua în 1986, când echipa a câştigat Cupa Campionilor 
şi care, după nu mult timp a fugit din ţară (cu o Dacie, desigur!), 
pe Niculae Petrişor, bărbatul nevoit să-i ia la bordul Daciei sale, în 
ziua de 22 decembrie 1989, pe soţii Ceauşescu care încercau să se 
ascundă de mânia poporului. Mai sunt prezentaţi un bărbat care şi-a 
transformat Dacia-papuc în dric şi doi tineri care pleacă cu maşina 
lor veche în Spania, la muncă. Selecţia de evenimente, gândită 
încât să se plieze structurii, este formată din întâmplări disparate, 
oarecum aleatorii. Din acest motiv, alegerea autorilor de a prezenta 
cele mai şocante imagini de la Revoluţie, oameni morţi şi grav răniţi, 
este nejustificată. Sunt imagini care trebuie manipulate responsabil, 
iar Julio Soto şi Ştefan Constantinescu abuzează de ele doar ca să 
aducă puţin „fior” filmului lor şi ca să sintetizeze rapid subiectul 
evenimentului din ‘89.
Tot amatoricească pare şi alegerea lor de a include în film o secvenţă 
în care, la graniţa dintre România şi Ungaria, regizorii trebuie să-i 
explice grănicerului prezenţa camerei de filmat; ei îi ţin poliţistului 
un adevarat pitch: „Filmăm istoria automobilul Dacia şi din 
perspectiva automobilului, istoria României. Pot să vă dau exemple 
de câteva personalităţi pe care le-am filmat : Belodedici, care a fugit 
în Iugoslavia cu Dacia ... şi alte personalităţi”. Există numeroase 
alte episoade şi cadre în care autorii au fost furaţi de o aparenţă 
formală;  ei montează aparatul pe un sicriu aflat în Dacia-dric şi 
comandă angajaţilor de la firma de pompe funebre să scoată sicriul 
din maşină; cadrul acesta, în ciuda aspectului sofisticat, este lipsit 
de vreo semnificaţie. De asemenea, realizatorii documentarului îşi 
regizează subiecţii şi construiesc ambianţe artificiale pentru ideea 
pe care o susţin, amintind astfel de stilul regizoral al lui Alexandru 
Solomon, producător al acestui film. (G.F.)

Shadow of the Holy Book/ La umbra cărţii sfinte
Finlanda	2007
regie Arto Halonen
Film prezentat în competiţia europeană

Documentarul regizorului şi producătorului Arto Halonen tratează 
o problemă amplă; „La umbra cărţii sfinte” prezintă gravitatea 
situaţiei politice actuale în Turkmenistan şi motivele pentru care 
câteva dintre companiile importante din lume (precum Siemens, 
Caterpillar, Daimler-Chrysler, Bouygues) sunt interesate să susţină, 
în ciuda imoralităţii gestului lor, această stare de fapt. Companiile 
acceptă să traducă în diferite limbi „Ruhnama”, „cartea sfântă” 
menită să vorbească lumii întregi despre realizările statului 
din Asia Centrală, în schimbul facilitării afacerilor pe teritoriul 
Turkmenistanului, ţară foarte bogată în petrol.
Este facinantă şi totodată terifiantă imaginea unui stat care încearcă 
să se reconstruiască de la zero, manipulând istoria în favoarea noilor 
idealuri. Iniţiatorul reformei este megalomanul Saparmurat Niyazo, 
preşedintele ţării şi autorul cărţii „Ruhnama”, concepută ca unic 
manual de istorie al unei naţiuni şi carte de cult care să rivalizeze cu 

Coranul. Elevii sunt obligaţi să înveţe citate din „cartea sfântă” pentru 
cursurile de literatură, precum şi pentru cele de matematică. Pe 
când capitala Ashgabad, permanent în construcţie, este împodobită 
cu statui din aur ale conducătorului, clădiri gigantice şi fântâni 
arteziene întinse pe kilometri (în contextul în care Turkmenistanul 
se află în zonă de deşert), restul populaţiei trăieşte într-o sărăcie 
cruntă. Libertatea de expresie a fost complet suprimată. După 
moartea dictatorului în 2004, speranţa trecerii la un regim democrat 
a fost  alungată de venirea la conducere a unui preşedinte leit celui 
vechi, care a destituit însă „Ruhnama” în favoarea carţii scrise de el 
însuşi.
În documentarul lui Arto Halonen se fac resimţite influenţe ale 
teoriilor conspiraţioniste. Regizorul teribilist, frustrat de faptul 
că nu poate obţine interviuri de la şefii companiilor implicate 
în afacere şi  de faptul că nimeni nu este interesat în Occident de 
situaţia Turkmenistanului, începe să citească cu glas tare pe străzile 
şi în metrourile din Manhattan fragmente din traducerea în engleză 
a „cărţii sfinte”. Mai mult, după decesul lui Niyazo,  Arto Halonen 
sună la Casa Albă cu un mesaj pentru Bush, în care îl întreabă pe 
preşedinte  -  fără şansă să primească un răspuns -  dacă va susţine 
un regim democrat în Turkmenistan pe viitor. Umorul voit şi 
autocompătimirea realizatorului distrag atenţia spectatorului de la 
gravitatea situaţiei din ţara asiatică. (G.F.)

Out of the Present/ Rupt de prezent
Germania	1995
regie Andrei Ujică
Proiecţie specială

Corneliu Porumboiu şi Cristi Puiu au fost invitaţi să aleagă şi să 
prezinte la Astra câte un documentar din filmografia altui regizor. 
Porumboiu a optat pentru „Out of the Present”, documentarul 
autorului de origine română Andrei Ujică. Între realizatorul lui „A 
fost sau n-a fost” şi autorul lui „Out of the Present” există similitudini 
în ceea ce priveşte felul în care ei se raportează la mari evenimente 
din istorie, nu ca la un spectacol general, ci ca la o întâmplare ce 
marchează diferit destine individuale. 
Ujică în „Out of the Present” a montat imagini filmate la bordul unei 
nave spaţiale şi segmente din grupajele de televiziune ce îl au în 
centru pe cosmonautul Sergei Krikalev, care şi-a început misiunea 
în vara lui ‘91. Cât timp el se afla în spaţiu, în ţară sa aveau loc 
schimbări majore - Uniunea Sovietică se dezbina. Cei doi membri ai 
echipajului navei spaţiale nu aveau să afle de evenimentele politice 
decât cu puţin timp înainte de aterizarea lor pe Pământ, în martie 
‘92, într-o realitate nouă.
Timpul trăit de cosmonauţi în spaţiu este prezentat în documentarul 
lui Ujică în cadre lungi şi contemplative. Există un alt ritm aici, 
foarte lent, ce corespunde duratelor necesare obiectelor sau chiar 
oamenilor să plutească dintr-o parte în alta a navei. Ciudăţenia 
regulilor fizice, în special reacţiile întârziate, induc spectatorul într-o 
stare de prosternare în faţa imaginilor; unul dintre cosmonauţi, 
spre exemplu, învârte un chibrit aprins, creând un spectacol vizual.  
Mediul acesta contemplativ trezeşte însă o dorinţă de viaţă, o 
nostalgie faţă de existenţa pe Pământ şi de însufleţirea realităţii şi 
persoanelor cunoscute (astfel se explică şi referirea pe care „Out 
of the Present” o face la „Solaris”, filmul lui Tarkovski, preluând 
imaginea casei izolate în mijlocul oceanului). Primele lucruri 
exprimate de astronaut la întoarcerea pe Pământ sunt lauda unui 
ceai bun şi mulţumirea pentru vremea frumoasă. (G.F.)
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