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review

Într-una din rarele noastre întâlniri de redacţie, după dezbateri lungi şi aprinse despre condiţia bobului de piper sau a rotocoalelor de fum de 
ţigară, am ajuns la subiectul alegerii temei dosarului „Film Menu” pentru următoarele numere. Hotărând să dedicăm un număr cărţilor de 
cinema, demers considerat de noi a fi nu tocmai accesibil tuturor sau de interes general, ne-am decis ca ediţia imediat următoare a revistei să 
conţină un dosar cât mai prietenos cinefilului mediu. Deocamdată, după cum se poate subînţelege din afirmaţia precedentă, ne aflăm într-o 
fază clasică, într-un decalaj de aproape cinci decenii faţă de prestigioasa „Cahiers du cinéma”, spre exemplu, modernă prin excelenţă, al cărei 
conţinut şi abordare, în linii mari, au devenit în timp extrem de specializate sau ermetice sau pur şi simplu pretenţioase. Aşadar, din teama de a nu 
cădea într-un tip de dialectică redacţională inaccesibilă cititorilor, am stabilit ca numărul al patrulea al „Film Menu”, adică cel de faţă, să pună 
în discuţie „actoria de cinema”; o temă foarte vastă şi generală, care, pe lângă faptul că pe mine, în calitate de coordonator, m-a speriat iniţial, 
deoarece nu întrevedeam o anumită pistă pe care ar putea-o urma articolele conţinute în dosar, ar fi putut foarte uşor cădea în zona tabloidă a 
portretizării anumitor staruri de cinema.  

Din fericire, în ciuda faptului că iniţial doar colegul Emi Vasiliu părea împotriva trendului portretizării, propunând să dezbată  în articolul lui 
o metodă celebră de actorie (Meisner), sfârşind însă prin a scrie doar tangenţial despre ea, s-a dovedit că fiecare redactor „Film Menu” fuge de 
abordările facile, la prima mână. Astfel, până şi singura persoană (Roxana Coţovanu) care se anunţa a dori neapărat să vorbească despre un 
actor iubit (Vincent Gallo), fără a-l încadra într-un context mai amplu, a conceput în final o mostră excelentă de literatură epistolară, nicidecum 
un text laudativ despre una dintre legendele cinemaului independent american contemporan. Celelalte articole ale dosarului abordează teme 
diferite, Andra Petrescu analizând tendinţa realizatorilor moderni de a apela la neprofesionişti pentru a conferi personajelor credibilitate, Gabriela 
Filippi alunecând puţin în timp până în fascinanta eră Warhol a anilor ’60 – ’70, decisivă pentru instaurarea unui nou tip de „star-system” opus 
mainstreamului hollywoodian, iar Irina Trocan, deloc intimidată de statutul de meseriaş, şi nu de autor, al regizorului american Sidney Lumet, 
aducând un omagiu inteligenţei acestuia, demonstrată în colaborarea cu actorii filmelor sale. Neparticipând cu un articol în dosarul acestui 
număr, mi-a fost mult mai uşor să trag anumite concluzii în legătură cu tendinţa criticilor de cinema ai generaţiei mele. Intoxicaţi în copilărie şi 
în adolescenţă de filme americane, unele de duzină, altele capodopere, noi, cei născuţi în vecinătatea temporală a Revoluţiei din ’89, întoarcem 
spatele îndoctrinării hollywoodiene la care am fost supuşi în mod constant în anii formării noastre umane. Nu cred că dăm dovadă de o lipsă de 
consideraţie pentru operele de artă (ce-i drept, puţine, dar existente totuşi) apărute răzleţ în peisajul celei mai puternice industrii cinematografice 
şi ideologice a lumii. La urma urmelor, cinematograful american se află în raza intereselor noastre, o simplă răsfoire a revistei confirmând 
acest fapt. Ceea ce transmitem noi, mai degrabă, este că cinematograful mondial şi actoria de film nu presupun urmărirea unui singur aspect 
(vădit comercial, de promovare a produsului numit „film” prin intermediul altuia, numit „vedetă de film”) şi al unui singur punct de pe Glob 
(Hollywood), ci merită o privire mai cuprinzătoare, de perspectivă. Actorii nu sunt simple păpuşi sau monede de marketing menite a răspunde 
întrebărilor jurnaliştilor doar în perioada de promovare a unui film în care au jucat, ci sunt capabili să-şi exprime în scris, într-un stil care uneori 
i-ar putea face să se ruşineze pe anumiţi cronicari mai puţin talentaţi, opiniile despre diferite aspecte ale meseriei lor. „Film Menu” celebrează, 
o dată în plus, diversitatea cinemaului contemporan şi pe cea a demersului critic aplicat acestuia. Sperăm ca lectura numărului pe care îl aveţi 
înainte să vă provoace o plăcere pe măsura celei resimţite de noi în momentul scrierii lui. 
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review

La teta asustada
Fausta

Spania - Peru 2009

regie și scenariu claudia Llosa

imagine natasha Braier

„La teta asustada”, câștigătorul Ursului de 
Aur anul trecut la Berlinale, este o experiență 
stranie și tulburătoare. Frumusețea filmului 
rezidă într-o manifestare vie de culori și 
asociații vizuale care lovesc visceral. În 
spatele cadrelor îndelung căutate se simte 
direcția unei cineaste; există însă la anumite 
femei-autor predispoziția către o exagerare 
a importanței conferite aspectului formal și 
către intelectualizarea abuzivă a imaginii. 
Claudia Llosa nu poate fi condamnată de 
aceste lucruri deoarece metaforele vizuale 
din filmul său nu conduc către o explicare 
rațională a subiectului printr-o închistare a 
semnificațiilor în simboluri, ci spre definirea 
unor stări subiective ale personajului. 
Fausta este o tânără care, trecută chiar de 
adolescență, se teme să iasă neînsoțită din 
casă. Mama sa, violată în timpul conflictelor 
cauzate de gruparea teroristă „Calea 
luminoasă” („Sendrero Luminoaso”) în Perù-
ul anilor optzeci și nouăzeci, i-a transmis fetei 
groaza față de bărbați. Ea îi evocă Faustei 

experiențele durerose prin cântecele pe care 
le improvizează în Quechua, limbă vorbită 
de locuitorii din Anzi. Rezonanța arhaică a 
cuvintelor și melodiile șoptite care par să vină 
din adâncul personajelor fac ca secvența de 
început a filmului, de dialog cântat între mamă 
și fiică, să fie un moment de o mare sensibilitate 
și delicatețe. 
Camera de filmat o încadrează frontal pe eroina 
care avansează speriată prin mulțimea de pe 
străzile aglomerate. Mișcările spasmodice 
ale Faustei și bretonul lung ce-i acoperă 
sprâncenele îi dau fetei o înfățișare fragilă, 
pe când privirea ce exprimă o ură tăcută și 
globii oculari înroșiți de vasele de sânge sparte 
alcătuiesc o imagine cu adevărat violentă. Din 
același registru al reprezentărilor șocante face 
parte și revelarea faptului că fata ascunde în 
vaginul său un cartof care să o protejeze de 
agresiunile fizice la care ar putea fi supusă. 
Tânăra taie regulat cu o foarfecă de unghii 
rădăcinile cartofului care se dezvoltă în corpul 
său și se extinde până în exterior.

Este admirabil că aversiunea pe care personajul 
din „La teta asustada” o resimte față de bărbați 
nu este împărtășită și de autoarea filmului. 
Aceasta ilustrează în filmul său diferite tipologii 
masculine - de la golănașul superficial, până 
la omul cumsecade și așezat. Însă faptul că 
bărbatul menit să-i infirme Faustei prejudecata 
față de sexul masculin este tocmai un grădinar 
sensibil care vorbește cu duioșie despre plantele 
pe care le îngrijește reprezintă doar una dintre 
naivitățile scenariului. Firul narativ central din 
„La teta asustada” este firav și pueril: găsindu-
se singură după moartea mamei, Fausta este 
nevoită să iasă din țarcul casei materne și să 
se angajeze ca servitoare pentru a face rost de 
bani pentru înmormântare. Stăpâna casei în 
care tânăra muncește este o femeie educată și 
înstărită, dar trecută de prima tinerețe și acră; 
frustrarea ei cea mare vine din ratarea carierei 
de pianistă pe care și-ar fi dorit-o. Angajatoarea 
o aude pe tânără fredonând cântecele învățate 
de la mama ei și prospețimea acordurilor 
populare îi insuflă ideea unui pact: cu fiecare 
melodie cântată, servitoarea va mai primi o 
perlă dintr-un colier al său. Fausta iși câștigă 
rând pe rând toate perlele, iar femeia obține 
ovațiile audienței pentru cântecele neobișnuite 
interpretate. Nedorind să împartă succesul, 
femeia o obligă pe Fausta să coboare din 
mașină pe străzile Limei, în toiul nopții, fără 
să-i mai ofere răsplata cuvenită.  
Universul regizoarei Claudia Llosa, așa cum se 
conturează din cele două lungmetraje realizate 
până în momentul de față, „Madeinusa” (2006) 
și „La teta asustada” (2009) este unul absurd 
și cinic. Dacă umorul negru al autoarei și 
plăcerea de a înfățișa kitschul se mai disting 
doar în anumite momente din filmul realizat 
mai recent (ca spre exemplu, în înscenarea 
unor nunți fastuoase în inima ghetourilor din 
preajma Limei) acestea erau elemente centrale 
ale primului său lungmetraj. Chiar subiectul lui 
„Madeinusa” are o natură comică: un student 
din capitală rămâne izolat într-un sat din munți 
în zilele în care locuitorii sărbătoresc „Timpul 
Sfânt”, intervalul dintre moartea lui Iisus pe 
cruce și învierea lui; cele două zile culminează 
în beții și orgii, sătenii considerând că în acest 
răstimp Dumnezeu e mort și nu-i poate vedea.  
„La teta asustada” este însă o operă mult mai 
ambițiosă a regizoarei decât primul sau film. 
Și Magly Solier, actrița principală în ambele 
producții, trece de la o interpretare care 
amintea telenovelele în „Madeinusa” la un rol 
minunat interpretat în filmul apărut în 2009.

de Gabriela Filippi

montaj Frank Gutiérrez

muzică Selma Mutal

cu Magaly Solier, Susi Sanchez, Efrain Solis
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Cum din palmaresul lui Haneke lipsea tocmai un Palme d’or, juriul 
cannez de anul trecut – prezidat de nimeni alta decât Isabelle 
Huppert – a avut grijă să remedieze situația, recompensându-l așa 
cum i se cuvine unui regizor de talia lui. Pe lângă premiile de pe 
croazetă, „Das weisse Band” le-a luat și pe cele mai importante 
ale Academiei Europene de Film, dar multipremiata peliculă nu se 
ridică la nivelul lui „Funny Games” („Jocuri stranii”, 1997) sau al lui 
„Caché” („Ascuns”, 2005).

de Roxana Coțovanu

review

das weisse Band – 
Eine deutsche Kindergeschichte
Panglica albă

În „Das weisse Band”, regizorul lasă deoparte 
abrutizanta societate contemporană pe care nu 
se mai sătura să o condamne și face primul său 
film de epocă, filmat într-un alb-negru îmbibat 
puternic de o atmosferă de rău augur. Construit 
pe o structură episodică – un eveniment vine 
în întâmpinarea celuilalt, filmul acumulează o 
tensiune care dospește continuu până la sfârșit, 
fără să dea însă pe dinafară: cum mai făcuse 
și în alte dăți, autorul ne lasă fără o rezolvare 
clară în final, dar presară suficiente urme 
(poate chiar prea multe și prea evidente) care 
să incrimineze așa zișii vinovați.
O voce din off ne atrage atenția de la bun 
început că povestea pe care o vom vedea ar 
putea conține o „explicație” pentru ce avea 

să se întâmple mai târziu cu țara în care se 
petrece acțiunea; țara – adică Germania, cu 
puțin timp înainte de izbucnirea Primului 
Război Mondial, într-un sat protestant în care 
regulile societății patriarhale sunt adânc înfipte 
în conștiința oamenilor. O serie de întâmplări 
bizare (accidentul doctorului satului, moartea 
unei țărănci, schingiuirea copilului baronului și 
pe cel al moașei) tulbură viața aparent liniștită 
a localnicilor – viață ce ascunde, de fapt, o 
colcăială de Rău; violență, durere, pedepse, ură 
mocnită – e tot ceea ce ne e dat să vedem, cu 
excepția unor momente plăcute cu învățătorul 
satului (cel care, ajuns la bătrânețe, ne spune 
povestea) și iubita sa – singurii care par să nu 
fie „infectați” de răul care-i înconjoară. Haneke 

lasă să se înțeleagă că vinovați de crimele 
petrecute sunt copiii satului, principalele 
victime ale unei astfel de comunități închistate 
și absurd de rigide (să ne amintim că și în 
„Caché” regizorul lăsa loc de interpretări vis-à-
vis de inocența copiilor, iar în „Benny’s Video” 
personajul principal era un puști care comite o 
crimă fără să clipească). Acești copii care, putem 
deduce, se vor transforma în viitorii naziști 
ce vor da peste cap istoria mondială. Astfel, 
rigoarea religioasă, educația îndobitocitoare și 
abuzurile la care erau supuși (doctorul obișnuia 
să-și violeze fiica, preotul își lega noaptea de 
pat fiul care mărturisește că se masturbează 
etc.) fac plauzibile crimele acestora – ne 
sugerează regizorul. Nimic de obiectat, doar că 
e un mesaj plantat cam la vedere; ceea ce era 
năucitor în „Funny Games”, spre exemplu, era 
tocmai faptul că cei doi ucigași nu aveau nicio 
motivație pentru crimele pe care le comiteau; 
Răul nu își găsea rădăcinile în niște traume 
servite inteligent de un regizor abil, ci apărea 
ca ceva intrinsec Omului, ceva de necontrolat 
și de neînvins (inutil să mai amintesc de 
secvența cu telecomanda) – concluzie mult 
mai răscolitoare decât cea din cazul filmului de 
față.  
Montajul clinic, cadrele lungi și largi și camera 
încremenită într-un punct ce-i permite să 
înregistreze cu neutralitate realitatea brută 
sunt specialitatea austriacului. În „Das weisse 
Band” astfel de secvențe alternează cu unele 
filmate într-un mod convențional (probabil 
pentru că povestea o cerea), ceea ce e destul 
de deranjant; o mare parte din dialog e luat în 
plan-contraplan, camera se implică mai mult 
– se mișcă lucrând mână în mână cu vocea 
din off, se apropie fără rușine de chipurile 
personajelor pentru a le surprinde emoțiile, 
iar regizorul taie aici cât n-a făcut-o în restul 
filmelor sale la un loc; discursul devine mai 
accesibil așa, dar sângele rece și detașarea după 
care îl recunoșteai pe Haneke dintr-o mie sunt 
mai puțin vizibile.
Altfel, filmul e unul cu adevărat izbutit, marele 
atu reprezentându-l distribuția care nu conține 
niciun ton fals; o producție solidă, închegată 
și emoționantă, un film al unui regizor pe 
care nu-l văd dând greș prea curând în ceea 
ce face, chiar dacă nu mai stârnește pasiuni și 
controverse așa cum o făcea odată.

austria-Germania-Franța-Italia 2009

regie și scenariu Michael Haneke

imagine christian Berger

montaj Monika Willi

sunet Vincent Guillon

cu Burghart Klaussner, christian Friedel, Susanne Lothar, ulrich tukur
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WES ANDERSON
Roşcatul Fantastic şi şleahta lui de ciudaţi

de Miruna Vasilescu
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Wes se îmbracă tot timpul în costume cu două numere mai mici. Wes 
are părul roșcat, lăsat să crească, ochi albaștri-mat și-un rânjet de 
tocilar cu varii obsesii mărunte, care-n epoca modernă se traduce ca 
fiind hype. Wes Anderson e printre acei artiști care-au transformat 
„ciudatul” în cool. „Auteur” ca la carte, aparte în cele mai mici detalii, 
Wes nu s-a dezis niciodată de latura umană a lucrurilor. Niciunul 
dintre cele 6 (+1) filme ale sale nu se-ndepărtează până la abstract de 
sine. E un lipici undeva între straturi care produce întregi. Ca și cum 
ce se întâmplă n-ar fi imaginația domnului Anderson, ci întâmplări 
deja trăite, povestite de cineva care s-a hotărât să-și revizuiască 
atitudinea vizavi de realitate. De ce-am fi fideli, când putem să 
privim lucrurile cu susul în jos? De ce-am fi tragici, când în fiecare 
colț de existență există atâta comedie? Wes schematizează lucrurile, 
le reduce la o esență subiectivă și le înșiră într-un spectacol de umbre 
„în carne și oase”. Poate că sună tras de păr sau e o formulare prea 
abstractă, dar WA se joacă cu figurine care au sentimente și cu care 
putem empatiza. Sunt tot felul de fraieri, de ratați și de ciudați (unii 
din ei chiar patologici) pe care ni-i apropie ca pe niște progenituri 
cumva nereușite, dar cât se poate de simpatice.
Ce propune Wes Anderson nu sunt întâmplări, nici oameni. Sunt 
personaje, într-o lume care poate exista, ca o convenție, în paralel 
cu ce se întâmplă aici, lângă noi. O lume calmă, unde timpul nu face 
presiuni, cu stropitori de peluză pe post de fundal sonor și expresii 
faciale care nu transmit niciun fel de stare. Încep cu o înșiruire 
de filme doar pentru a-mi demonstra punctul de vedere. În toate 
filmele lui Wes, nimeni nu face nimic, prin urmare cineva trebuie 
să facă ceva. De aici, un plot semi-inteligibil, reacții imprevizibile și 
dezvoltări de personaje la un alt nivel. Fără revelații, fără climaxuri 
ca la carte. Doar un sincer drag de oameni și-un ochi pentru situații 
care țin spectatorul cu ochii lipiți de ecran, fără să înțeleagă exact 
de ce.
Totul a început cu „Bottle Rocket” (1996). Nu scurtmetrajul din 1994 
(nevăzut, dar bănuit a fi mai hilar și mai vesel decât lungmetrajul), 
ci primul lungmetraj al lui WA, cu trioul de excentrici care se 
mișcă în sincron și suferă în gol. Agitatul și blondul Owen Wilson 
(co-scenarist aici și la alte câteva filme regizate de Anderson) cu 
aspirațiile lui de aventurier contemporan - a se citi hoț de mâna a 
șaptea - tristul și introspectivul Luke Wilson, proaspăt ieșit dintr-o 
clinică de „refacere” mentală și fraierul de bani gata acceptat în 
„gașcă” doar pentru că are mașină. Planul e pe măsura personajelor și 
dă tonul întregii cariere a lui Wes Anderson: încercând să se scuture 
de ennui-ul vieții de zi cu zi, niște pierde-vară se aruncă în vârtejul 
unor întâmplări care nu sunt nici pe departe la fel de palpitante pe 
cât și le-ar fi dorit ei. Periplul se soldează cu un road-trip sec și deloc 
palpitant, o poveste de dragoste între doi oameni care nu se-nțeleg 
(pentru că vorbesc limbi diferite), cu prietenii rupte și reluate și 
cu Marele Jaf complet eșuat și absurda arestare a lui Dignan drept 
capăt al fabricațiilor care îi macină constant creierul. Nimic nu pare 
serios, și, totuși, totul e credibil. Nimic nu pare dureros și, totuși, 
micile lor drame sunt de luat în considerare, mai ales în contextul 
dat de WA: un decor sec, liniștit, 100% american, care poate foarte 
ușor fi un cadru pentru demență. Târziu mi-am pus problema 
titlului. „Bottle rockets” sunt artificii ieftine care se consumă rapid, 
fără vreo explozie spectaculoasă. Cam ca cei trei protagoniști - non-
eroi care fâsâie până se sting la fel de liniștit, fără boom, cu aceeași 
grimasă de „asta e” pe față. 
„Rushmore” (1998) e ceva mai agitat. Dar de la distanță, ceea ce-i 
confirmă stilul lui Wes și expune o nouă felie din lumea lui de 
prezențe incomode. Spun incomode pentru că Max Fischer (un 

debutant și delicios Jason Schwartzman la 18 ani) are toate datele 
tocilarului nesuferit: e penibil, patetic, se zvonește c-ar fi genial și 
lingușește pe toată lumea. Cu toate astea, Max are un „atu” (în cazul 
de față). E pe cale să fie exmatriculat, nu e nicidecum genial, nu e nici 
măcar prea strălucit. E doar băgător-de-seamă ceea ce-l transformă 
automat într-un ratat fără prieteni adevărați, care aproape că inspiră 
milă. Și totuși e atât de alunecos că parcă nu e tocmai demn de 
milă. Directorul liceului îl consideră „unul dintre cei mai răi elevi”. 
Cu toate astea, Max spune că „în viață trebuie să găsești un lucru 
pe care-ți place să-l faci și-apoi să-l faci pentru tot restul vieții. 
Pentru mine, acel lucru e Rushmore”. Max Fischer în sine e o serie 
de contradicții care stopează orice tentativă de categorisire. WA se 
apropie vertiginos de un alt celebru WA - Woody Allen, cu dialogurile 
lui strălucite și personajele lui atipice și complexe din cap până-n 
picioare. Max e un adolescent arogant, nevrozat și naiv - combinație 
fatală dacă ne gândim la regulile supraviețuirii într-o lume plină de 
adolescenți. Adversarul său - inventat - e Herman, (Bill Murray, aflat 
pe la începuturile stilului lui de față-fixă și joc minimal) un magnat 
depresiv, care a sărit fără să vrea peste perioada adolescenței și se 
„coboară” acum la nivelul jocului într-o încercare inocentă de a-și 
găsi un oarecare sens al vieții. Împreună formează unul din cele 
mai bizare cupluri comice, și de-aici o nouă concluzie vizavi de Wes 
Anderson: face comedii. Comedii - comedii, dar s-ar putea plânge la 
ele. Spectatorul e dezorientat, „genul cinematografic” e desființat și 
Wes scoate la suprafață un anti-stil. Undeva la limita dintre amuzant 
- patetic și absurd, o combinație care nu va stârni niciodată hohote 
de râs, nici de plâns, ci mai degrabă un sentiment difuz de bine și 
familiar, deși totul sună atât de străin.
„The Royal Tenenbaums” („O familie genială”, 2001) pune pe tablă o 
nouă informație care va ajuta la portretul final al lui Wes Anderson. 
Familia. Rolul conceput pentru Gene Hackman, rolul conceput 
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pentru Angelica Houston. Tatăl și mama. Părinții lui Wes au divorțat 
când el avea 8 ani. Tatăl lui i-a trădat, dar fără să aibă nimic din 
sclipirea de nenorocit simpatic pe care o are Royal Tenenbaum. 
S-a-ntâmplat pur și simplu și Wes și fratele lui au rămas cu mama 
- arheoloagă și detașată, copia fidelă a lui Etheline Tenenbaum. 
De aici se conturează Filmul lui WA; filmul pe care îl rescrie și îl 
reface, într-o căutare neastâmpărată care nu se soldează cu niciun 
Mare Răspuns. Filmele lui nu sunt strict urmări ale micii drame 
din familia Anderson, dar felul în care își simte personajele, felul 
în care își pune în scenă poveștile sunt consecințele unei „răceli” 
și distanțări cu care Wes s-a obișnuit. Lumea lui e populată cu tot 
felul de creaturi neobișnuite care plutesc în derivă și nu sunt în stare 
să relaționeze. Se lovesc unele de altele și nu au nici cea mai mică 
tentativă de a comunica. „The Royal Tenenbaums” e poate cel mai 
elocvent exemplu în acest sens. E primul film pe care Wes îl scrie 
singur, fără prietenul (și unul dintre actorii-fetiș) Owen Wilson. 
Owen îl lasă singur și Wes se dă cu capul de toți pereții. E închis în 
sine și fiecare dintre personajele lui e închis într-un spațiu hiper-
personal. Interacțiunile stângace, misterul, aparenta lipsă de interes 
pentru ceilalți sunt cauzele unei interiorizări exacerbate. Wes 
se concentrează foarte tare pe detalii, încearcă să ne convingă că 
fiecare om este o sumă de detalii importante și interesante - coduri 
care par de ne-nțeles la prima vedere, dar pe care el le tratează cu 
atâta naturalețe încât nimic nu e superfluu și totul e explicabil.
Cu „Life Aqautic with Steve Zissou” („Steve Zissou”, 2004), Wes își 
perfecționează filozofia. Membrii echipei Zissou sunt un pic mai 
„împreună” decât cei ai familiei Tenenbaum. Sunt mai deschiși și 
mai emotivi. În frunte cu căpitanul cu fes roșu care plânge de emoție 
la vederea peștilor din adâncuri. Ca și lumea lui Jacques Cousteau 
(din care e inspirat personajul lui Bill Murray) lumea lui Wes 
Anderson e populată de creaturi fantastice, care, însă, spre deosebire 
de echivalentul lor acvatic, nu sunt prea bine adaptate la mediul din 
care fac parte. Sunt ușor dezțelenite și se învârt pe loc, încercând 

din răsputeri să se miște în sincron cu lumea. Călătorim în mintea 
comică, caleidoscopică, dionisiacă a lui Wes Anderson. Sub-lumea 
oceanică e metafora perfectă pentru universul pierdut pe care, 
vrând-nevrând Anderson o povestește în toate filmele lui, iar Zissou 
e eroul perfect : inițial o figură puternică, un excentric interesant, se 
descompune treptat până la ultima foaie. Tot ce râmâne din el e un 
zâmbet sec și greu de definit. Zâmbetul lui Steve Zissou, al lui Bill 
Murray și-al lui Wes Anderson laolaltă.
După „Steve Zissou”, Wes a declarat că va încerca din răsputeri 
să spună și alte povești, cu altfel de personaje și altfel de ritm. 
„Darjeeling Limited” („Un tren numit Darjeeling”, 2007) e în 
oarecare măsură diferit. Dinamicul îi reușește mai bine, aventurile 
par mai complicate decât în celelalte „filme de aventuri” („Bottle 
Rocket” și „Life Aquatic”). Aproape că respectă rețeta clasică de 
road-movie. Ba chiar cei trei frați par să aibă probleme cât se poate 
de „banale”: unul suferă din cauza iubitei, altul e pe cale să devină 
tată, cel de-al treilea (mai mare și mai responsabil) se gândește să-
și reunească ce-a mai rămas din familie, după moartea tatălui. Și 
totuși, ochelarii de soare, valizele Louis Vuitton și coloratura vag 
hollywood-iană nu-l îndepărtează prea tare pe Wes de stilistica 
obișnuită. Sunt trei tineri bogați și alienați care-și recapătă cât de 
cât forțele, datorită călătoriei spirituale înapoi la rădăcinile familiale 
și, în plus, plasată într-un spațiu prin definiție născător de revelații: 
India. Mari revelații nu există, dar regăsim detașarea și relaxarea 
personajelor care „își fac de lucru” ca să nu se mai sperie de starea 
de plutire în care s-au aflat dintotdeauna. Nimic n-ar demonstra mai 
bine asta decât următorul schimb de replici între indianca din tren și 
Jason Schwartzman: „What’s wrong with you? - Let me think about 
that.”
„Darjeeling” vine la pachet cu scurtmetrajul „Hotel Chevalier” 
(+1) și, așa scurt cum e, filmul strânge toată emoția pe care WA s-a 
abținut s-o afișeze în toate filmele de până la el. Jason Schwartzman 
și Natalie Portman smulg oftaturi prelungi într-o poveste de dragoste 

the Life aquatic with Steve Zissou, 2004
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extrem de clasică, dat fiind regizorul. Despre ușurătatea ființei și 
dragostea inexplicabilă pentru „celălalt” care, din punct de vedere 
rațional, nu merită să fie iubit. De trei ori mai multă poezie și încă 
pe-atâta sensibilitate din partea lui Wes, pe care-l credeam 100% 
sensibil, dar tot pe-atât de abținut.
Cu nerăbdare așteaptă toată lumea „Fantastic Mr. Fox” (2009). Mi-ar 
părea o greșeală (față de film și față de public) să dezvălui prea multe 
despre el. „Fantastic Mr. Fox” e animație. După cartea lui Roald Dahl 
(„Charlie and the Chocolate Factory” ar trebui să fie un exemplu 
suficient de ce-i poate pielea). Regizat de Wes Anderson, cu o paletă 
extinsă de voci celebre. O combinație mai ciudată nu se putea, 
dar rezultatul e cea mai puțin ciudată dintre fantasmele domnului 
Anderson. E un basm format 100% din emoție. Mai adânc de-atât 
n-a fost Anderson nici măcar în „Hotel Chevalier”. Avem un tată 
șarmant până-n vârful cozii, cu un simț al umorului hiper-dezvoltat 
și-o pasiune pentru ilegalități, o mamă puternică și frumoasă, al 
cărei unic punct slab este soțul său și doi puști ciudat de maturi și de 
cinici. Toți patru sunt vulpi. Lor li se adaugă bursucul Bill Murray și 
o serie de alte talentate și carismatice voci (printe care solistul de la 
Pulp, Jarvis Cocker), o coloană sonoră șaizecistă și adictivă (așa cum 
sunt toate soundtrack-urile lui WA) și peisaje calde rurale englezești, 
unde toate animalele sălbatice se iubesc, se ciondănesc, concurează 
unele cu altele, se luptă cu fermierii care le invadează spațiul etc. 
Sună a poveste pentru copii dar tot ce se întâmplă în acest stop-
motion reprezintă (culmea!) maturizarea lui Wes Anderson. Poate 
că este „încă o poveste” cu adulți aflați în stadiul de adolescenți și 
adolescenți care fac pe adulții, dar mediul nu mai e la fel de auster, 
gesturile nu mai sunt la fel de reținute, cuvintele nu mai sunt la fel de 
abstracte. Până și felul în care arată figurinele pe care regizorul le-a 
supravegheat cu atenție - blăniță, hăinuțe, detalii și dulcegării - și 
decorul cald și prietenos în care se-ntâmplă toate - sunt aspecte care 
demonstrează că, deși e vorba despre animale sălbatice, „Fantastic 
Mr. Fox” vorbește tot despre familie și prietenie, în cel mai dulce fel 
în care ar putea-o face Wes Anderson.  

Filmele lui arată ca ale nici un altuia pentru că Wes Anderson 
folosește filmul ca pe o vopsea cu care-și transformă gândurile în 
realități fizice - motamo. Wes construiește lumi neromanțioase, cu 
dureri și plăceri la foc mic, cu nimic-uri transformate în Ceva-uri. 
Tot ce se întâmplă în aceste lumi e din cauza unei stări generale de 
inutilitate. Toate personajele lui încearcă fie să intre, fie să iasă în/
dintr-o lume închisă. Se află într-un moment de pauză în viețile lor; 
un moment în care nu mai au nicio obligație, nicio responsabilitate, 
nicio legătură cu nimeni, motiv pentru care se simt datori să 
inventeze ceva care să-i țină activi și să-i mențină în rând cu lumea. 
Artificial sau nu, superficial sau nu, partea frumoasă e că, oricât 
s-ar strădui, „problemele” lor nu le sunt niciodată scrise pe frunte. 
Există o serenitate și o frumusețe în toate filmele lui Wes Anderson, 
care trece dincolo de false depresii și complicații. „Încerc să propun 
personaje care să surprindă oamenii. Și să mă surprindă și pe mine. 
Oamenii cărora le plac ciudații sunt în target-ul meu, mai degrabă 
decât oamenii care-i numesc pe alți oameni ciudați”. Dialogurile lui 
sunt aproape în întregime compuse din replici care în mod normal 
nu se spun, ci doar se gândesc. E ca și cum am auzi pauzele din 
conversațiile politicoase. „Îmi pare rău pentru pierderea voastră” 
le spune Royal Tenenbaum nepoților lui care și-au pierdut mama. 
Apoi continuă: „Mama voastră era o femeie extrem de atrăgătoare!”. 
Dac-ar renunța la oricare din aceste elemente, ar risca un viraj 
înspre kitsch și superficial, dar fiindcă păstrează tot ce-i trece prin 
cap, poate fi catalogat drept genial (măcar pe alocuri). Nimeni nu 
știe cât de serios e Anderson și cât de „în serios” se așteaptă să-i ia 
lumea filmele, tot ce trebuie să ținem minte e că acest autor fantastic 
e cât se poate de prietenos, la fel ca toate minunatele-i personaje, e 
foarte aproape de lucruri, oricât de departe ar părea că este la prima 
vedere - Wes Anderson: „Sunt încă surprins că fac lucruri. Sunt 
surprins pentru că dintotdeauna m-am gândit la mine ca la cineva 
care încearcă să facă o grămadă de lucruri, dar care e prea leneș ca să 
reușească. Așa ca sunt fericit când văd că chiar pot să duc câte ceva 
până la capăt.”

Hotel chevalier, 2007
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James Cameron a început să scrie scenariul pentru „Avatar” în 1995. 
După ce l-a terminat, a considerat că nu dispune de tehnologia 
necesară (și nici de bani) pentru a-l face, așa că a așteptat ca 
povestea lui să poată lua forme tridimensionale în fața spectatorilor 
ochelariști, pregătiți pentru marele eveniment al sfârșitului 
deceniului. Cunoaștem foarte bine filmele prin care realizatorul s-a 
făcut remarcat în urmă cu 10-20 de ani („Terminator 1&2”, 1984 și, 
respectiv, 1991; „Aliens” 1986; „Titanic”, 1997), iar „Avatar” nu se 
deosebește prea mult de acestea: aceeași atenție obsesivă pentru 
detalii, concept grafic și spectacol vizual. Însă, în cazul de față 
narațiunea nu se mai ridică la nivelul imaginilor prezentate, așa 
cum obișnuia odinioară.
Acțiunea filmului se petrece în anul 2154 pe Pandora, o lună ce 
aparține sistemului stelar Alpha Centauri. Populația umană se 
ocupă de exploatarea rezervelor minerale ale Pandorei în timp 
ce populația Na’vi, o rasă umanoidă indigenă, încearcă să reziste 
expansiunii coloniștilor, care amenință existența nativilor și a 

ecosistemului Pandorei. Urmărim evoluția personajului principal, 
Jake Sully (Sam Worthington), de la un veteran de război paralizat 
până la un tarzan supradozat cu neuromultivitamine albastre 
călare pe un balaur cu aripi bălțate (turucmactou parcă îi zice), ce 
se decide să participe în proiectul de interacțiune dintre oameni și 
populația Na’vi cu ajutorul unui avatar, un corp modificat genetic 
asemănător nativilor Pandorei.
Povestea filmului este liniară și întrețesută cu motive clasice, 
acțiunile personajelor fiind previzibile, lucru ce face ca toată 
cronologia evenimentelor să poată fi dedusă încă din spoturile 
publicitare ale filmului, înflorite de zecile de milioane de dolari 
pandorieni. Întâlnirea dintre două lumi a fost dezvoltată și 
răsdezvoltată în multe alte filme, pentru a ne mai putea captiva 
atenția, mai ales atunci când lumea nou-descoperită este pe 
cât de fantastică și poetică, pe atât de superficial prezentată și 
plictisitoare. În cazul de față, conflictul dintre populația umană 
și cea Na’vi reprezintă o parabolă, destul de ușor de dedus, a 
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Avatar
O salată de fructe exotice fără zahăr, scoasă de la congelator după 14 ani.

Sua - Marea Britanie 2009
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imagine Mauro Fiore

montaj James cameron, John Refoua, Stephen Rivkin
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de Emilian Floareș

cu Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
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colonizării diferitelor teritorii terestre de-a lungul istoriei, de la 
azteci până la pieile roșii. Pandora este o planetă plină de simboluri 
idealistice, adunate de prin toate filmele de același gen, atât de 
multe încât devine aproape falsă. Regăsim nenumărate motive din 
Robert E. Heinlein, Brian Aldiss (în special „Hothouse” și trilogia 
„Helliconia”), Ursula K. LeGuin („The Word for World is Forest”), 
Serge Brussolo (ce tratează pe larg în „La Fièvre” subiectul 
„planetei vii”), Stanislaw Lem (tema „planetei inteligente” din 
„Solaris”) și multi alții. Sau alte motive mult mai recente, preluate 
cu ușurință chiar din jocuri video („World of Warcraft”) sau din 
filme precum „Matrix” (1999, regia Andy si Larry Wachowski). Dar 
unde se termină inspirația și unde începe copierea mot-a-mot, nu 
putem spune cu precizie, cert fiind că cei neinițiați în literatura 
sau în filmele S.F. vor rămâne cu gura căscată în fața „Avatar” - ului 
showman-ului James Cameron.
Unul dintre cele mai importante criterii ale filmelor non-realiste 
(fantasy, science-fiction, etc.) pe care nu-l respectă lumea „Avatar” 
este acela că îi lipsește ancora în realitate, iar singurele elemente 
realiste sunt mult prea banale pentru a compensa. Ca să putem 
relaționa cu povestea din film, stratul realist subtil de la bază 
trebuie să fie mai solid, în timp ce în cazul de față, imaginația lui 
Cameron este atât de curajoasă și atât de creatoare încât întreaga 
planetă Pandora devine aproape o aberație.
Motivul principal al invaziei Pandorei îl reprezintă un mineral 
unic în felul lui (unoptaniumul), care ar rezolva pentru totdeauna 
problema energiei pe Pământ. Pe lângă faptul că acest motiv îl putem 
întâlni în tot atâtea filme câți graficieni a avut opera cameroniană, 
este foarte puțin probabil ca omenirea să poată ajunge pe o planetă 
atât de îndepărtată, fără să fi rezolvat deja cel puțin partea cu 
energia (și să nu uităm că acțiunea se petrece peste 144 de ani). 
Iar dacă am rezolvat-o cu energia, de ce am mai avea nevoie de 
Pandora? O altă întrebare care face ca filmul să-și piardă orice 
logică, fie ea și science-fiction, se referă la motivul interacțiunii 
dintre oameni și populația Na’vi, folosindu-se de avatari. Aflăm că 
oamenii au inventat acest avatar pentru o încercare de rezolvare pe 
cale diplomatică a situației, dar cum de exact în momentul în care 
protagonistul  reușește să câștige încrederea câtorva Na’vi  și este 
pe cale de a stabili legătura energetică cu marele copac, colonelul 
își pierde mințile și începe războiul, călcând în picioare zeci de 
ani de dezvoltare științifică și zeci de milioane de dolari, care au 
fost investiți la inventarea avatarului? Astfel, filmul este clădit 
fără o coloană vertebrală dreaptă, care să poată susține tot restul 
invențiilor regizorului, servindu-ne povestea centrală precum și 
mărul discordiei dintre cele două civilizații fără nicio explicație 
rațională, povestea S.F. devenind necredibilă.
 Chimia dintre Neytiri (Zoe Saldana) și Jake funcționează, iar 

Sigourney Weaver este aceeași ca-n „Aliens” (ba chiar și începutul 
și sfârșitului filmului se aseamănă cu „Aliens”), de unde putem 
conchide că jocul actoricesc este potrivit de bun, ținând cont că 
actorii nu au avut un scenariu atât de greu, iar James Cameron 
este un regizor respectabil, care se poate face înțeles. Replicile 
personajelor sunt utile cât să ducă povestea mai departe, iar în 
ceea ce privește memorabilitatea lor se poate spune că sunt atât de 
des-întâlnite încât „Avatar” pare remake-ul tuturor filmelor în care 
subiectul îl reprezintă războiul dintre două lumi.
Imaginea, în special cea IMAX® 3D, este răsculătoare (aproape 
revoluționară), iar cei părtași la efectele expresive și poetice se 
vor simți ca-n pragul trecerii dintre ani: foarte amețiți, distrați și 
orbiți de avalanșele de afecte pirotehnice. Cascada elementelor 
vizuale este ieftină (artistic vorbind), aceasta nu compensează 
sub nicio formă concretețea poveștii filmului, dar își face treaba 
nemaipomenit de bine, anume să ne amețească și să ne învârtească, 
să uităm pe ce planetă suntem. O planetă cu o floră, cu o faună, cu 
un popor aparte și cu un limbaj și mai aparte, care ne lasă fără grai, 
o adevărată bijuterie computerizată. Munții plutitori ai Pandorei 
(inspirați din munții chinezi Huang Shan), pădurea tropicală 
iluminată natural a Na’vi-lor precum și coliziunile dintre aceștia și 
mașinăriile distrugătoare sunt câteva dintre elementele imagistice 
ale filmului pentru care James Cameron (împreună cu cei peste o 
mie de oameni care au lucrat la efectele vizuale) își merită banii, nu 
și laudele însă. Laudele merg către computer. 
Coloana sonoră nu se face remarcată, semn că James Horner 
(„Aliens”, „Braveheart” / „Inimă neînfricată” , r. Mel Gibson, 1995; 
„Titanic”) și-a mai pierdut din vigoarea anilor ’80 – ’90 , ritmul și 
efectele sonore având doar rolul de a menține atmosfera specifică 
poveștii filmului, neieșind cu nimic în evidență, nereușind să 
intipărească în mintea spectatorului nici măcar o melodie sau 
vreun fragment de partitură.
Filmul reușește să ne ofere o mică escapadă (nu mai mare de 162 
de minute) pe o planetă ideală, care, o dată ce ai văzut-o, nu-ți 
mai prezintă un interes atât de mare pentru o revenire (chit că se 
pregătește și un sequel). Singura modalitate prin care nu te poate 
dezamăgi (deloc!), este aceea de a-ți închide procesul de meditație 
și de gândire și de a-ți deschide la maximum capacele ochilor. 
Să sperăm că pe viitor se va ajunge la un echilibru între tehnica 
construirii filmului și conținutul acestuia, ca să nu ne mai întâlnim 
cu filme precum „Avatar”, care devin „cult movies” doar datorită 
tehnicii implicate și a campaniei uriașe de promovare, nu și 
datorită ideilor exprimate într-un mod original sau a narațiunii lor.
În concluzie, filmul este asemănător cu o salată de fructe exotice, 
dar fără zahăr: te atrage vizual, dar îi lipsește lucrul cel mai 
important - gustul.
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nuri bilge Ceylan
Introducere la Nuri Bilge Ceylan prin 
intermediul lui Cristopher Null
Am să asum de la bun început că Nuri Bilge Ceylan e suficient de 
cunoscut. Am să asum în continuare că numele Cristopher Null nu 
spune mare lucru. L-am descoperit cercetând review-uri cu privire 
la „Uzak” („Departe”, 2002). E un critic de film care îl detestă pe 
Ceylan, mergând până la a spune că plagiază. Cel puțin nu plagiază 
regizori turci de care nu am auzit, ci tocmai pe Antonioni și Ozu. 
Domnul Cristopher Null spune că mai are multe de învățat în privința 
secvențelor fără dialog. Dar tot acest domn spune că „Uzak” nu este o 
meditație despre cum singurătatea poate fi remediată prin prietenie, 
ci despre faptul că solitudinea e o chestiune naturală de cele mai multe 
ori preferabilă interacțiunii cu oamenii. Să povestim puțin. „Uzak” 
spune povestea lui Yusuf (Mehmet Emin Toprak), un tânăr muncitor 
care, pierzându-și slujba, pleacă la  Istanbul pentru a sta cu vărul 
său Mahmut (Muzaffer Özdemir) cât timp caută de lucru. Mahmut 
este un fotograf intelectual și bogat, în timp ce Yusuf  este incult, 
needucat și banal. Cei doi încearcă din complezență să se înțeleagă. 
Yusuf presupune că își poate găsi repede de muncă în port, dar lipsa 
de energie și de direcție nu conduce la nimic concret. În același timp, 
Mahmut, în ciuda bunăstării, crede că a pierdut sensul vieții: fotografia 
sa e inexpresivă, nu mai poate comunica cu fosta soție, față de care 
crede că mai are sentimente, emoțiile sale nu par a ieși la suprafață 
și, deși pretinde că adoră filmele lui Tarkovski, schimbă canalul 
pentru a vedea filme porno după ce Yusuf părăsește camera. Mahmut 
are o ultimă tentativă de a lega o relație cu Yusuf și de a-și recăpăta 
dragostea față de artă, invitându-l la o plimbare pentru a fotografia 
ținuturi din afara Istanbulului, însă tentativa se dovedește a fi un eșec 
de ambele părți. La final Yusuf  pleacă fără să-i spună lui Mahmut, pe 
care îl vedem stând pe chei și privind navele.
Boris Yelnikoff, personajul central din „Whatever Works” (2009, r. 

Woody Allen), un Woody Allen cosmetizat într-un fizician excentric și 
mizantrop, reușește, prin intermediul unei fetișcane, să realizeze mai 
bine ce vrea de la viață. Și Boris Yelnikoff este probabil cel mai greu 
de înduplecat personaj din istoria cinema-ului. Mahmut, fotograful lui 
Nuri Bilge Ceylan, are toate datele spre a  fi introvertit. „Distanța” sa 
față de restul lumii, și în speță față de Yusuf, vine mai degrabă dintr-o 
depresie ascunsă pe care Mahmut nu vrea să o conștientizeze. Dacă 
lucrurile ar fi mers mai bine pentru Mahmut cu siguranță nu s-ar fi 
comportat astfel, dar așa cum par a se întâmpla lucrurile, domnul 
Cristopher Null trage concluzia că aceste personaje banale nu fac 
nimic altceva decât să-și petreacă timpul uitându-se la televizor, 
plimbându-se cu mașina sau vânând șoricei de bucătărie.
Just. Dar când Mahmut este întrerupt din vizionarea de filme porno, 
schimbă canalul și îl trimite la culcare pe Yusuf, iar când șoarecele este 
prins viu și Yusuf e trimis spre a arunca la gunoi ființa încă vie, nu are 
puterea de a lăsa rozătoarea spre a fi devorată de pisici, ci preferă să 
fie chiar el criminalul. Aceste fapte chestionează totuși adevărul din 
spatele personajelor, doza lor de umanitate.  Dar domnul Cristopher 
Null nu vede decât doza lor de inuman. Mă întreb oare…John Nash, 
matematicianul cu rezultate excelente în teoria jocului și topologie, 
afectat pentru o perioadă din viață de schizofrenie, e numai figura 
simbolică a artistului care își construiește zilnic turnul de fildeș pentru 
a-și finaliza capodopera? 
Revenind la Ceylan, l-am descoperit prin „Uzak” la cinema. Cum 
snobismul se strecoară ușor în sălile de cinema la regizori turci, a 
trebuit să fiu mai snob decât toți pentru a rămâne până la final. Și n-am 
regretat. Cadrul de final, un motiv recurent în fotografia regizorului, e 
o imagine de care nu te poți elibera prea curând. Sigur că, exacerbând 
estetica regizorală a lui Antonioni, e greu de urmărit, pentru că aici 
timpul nu mai are niciun plus de valoare, e timpul în forma sa celulară. 
De altfel, nici nu se cădea o altfel de direcție regizorală ținând cont de 
temă, și marele merit e că Ceylan transcede primul sens al „distanței” 

de Andrei Ciorică
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(cea dintre rude, oameni, viața imediată) până la a înfățișa dinstanța 
dintre om și natură. Cum? Prin ultimul cadru în speță și printr-un 
Istanbul căzut pradă zăpezii, încât vasele imense răsturnate din port 
arată ca monstrul mării din „La dolce vita” (1960, r: Federico Fellini).
Cu privire la lipsa de originalitate, Ceylan se dovedește a fi inventiv. 
Antonioni vorbea despre plictis prin intermediul orașului, al spațiului 
urban - amprentă a modernității bolnăvicioase. În „Uzak” personajele 
prind contur prin amprenta pe care personalitatea lor o lasă asupra 
lucrurilor neimportante (spre exemplu, pantofii lui Yusuf murdari 
sau hainele aruncate pe calorifer). Ceylan intră într-o lume în care 
timpul înseamnă durere și în care oamenii nu au prea multe repere, 
dar reușește sa fie metaforic chiar și cu atât de puține resurse.

Când estetica nu întâlnește povestea 
potrivită 

După „Uzak”, regizorul turc a realizat „Iklimler” („Climate”, 2006), 
în care meditația despre relații a funcționat perfect. În 2008 a primit 
premiul de regie la Cannes pentru „Üç maymun” („Trei maimuțe”, 
2008) păstrând tonul regizoral consacrat, dar scrântind povestea. 
Premisa este constituită de o maximă pictorială japoneză în care trei 
maimuțe (Mizaru, Kikazaru și Shizaru) încarnează proverbul „see no 
evil, hear no evil, speak no evil”, cu adânci legături în sanscrită, unde 
proverbul definește consistența personalității ideale. 
Tema recurentă, cea a vinovăției, e conturată de un ochi cu șarm, dar 
pactul cu diavolul din final al tatălui îmi amintește de greșelile din 
„Pride and Glory” („Mândrie și glorie”, 2006, r: Gavin O’Connor), unde 
dramaticul scapă de sub control și regizorul ciumpăvește povestea. 
Problema vine din cauza unui scenariu șubred care, umplut de ochiul 
regizoral, reușește să facă impenetrabilă drama. Probabil că domnul 
Cristopher Null a jubilat de data aceasta.
Filmul se deschide cu o secvență suberb construită. Ritmul amețitor 
de liniștit al lui Ceylan  demonstrează că nu e nevoie de o sumedenie 
de încadraturi (cum preferă Cristopher Null) pentru ca suspansul să 
se declanșeze. Omologat ca fiind Satyajit Ray al Turciei, arta lui Ceylan 
pare a se furișa reptilian. 
Dramaturgia nu e atât de complicată: Servet, un politician al zilelor 
noastre, omoară un pieton în miez de noapte. Pentru a nu-și distruge 

cariera politică îl ispitește pe Eyup, șoferul său, să ispășească pedeapsa 
în locul său. Și, de aici înainte, furtuna se dezlănțuie. Eyup stă nouă 
luni în închisoare, timp în care soția sa Hacer începe o relație 
amoroasă cu Servet. Cel care încearcă să restabilească climatul inițial 
familial este Ismail, fiul lui Eyup. Felul în care acționează (îl ucide pe 
Servet, dar asta nu se vede pe ecran) e de înțeles, pentru că el e cel mai 
afectat de greața lui Sartre (de multe ori amintește de studentul etern 
al lui Cehov). Din proverbul inițial, din păcate, doar prima maimuță 
iese la iveală, pentru că personajele de cele mai multe ori tac, ori aici 
fundamentul nu mai seamănă cu cel din „Uzak”, și Ceylan pare a se 
îngriji mai mult de belșugul vizual decât de cel psihologic. Așadar, „Üç 
maymun” se transformă dintr-o dramă într-un vis anost. E un film pe 
care cinefilii îl vor adora dacă întrunesc una din următoarele condiții: 
A) „mură-n-gură” e o sintagmă scârboasă ; B) HD-ul color are calități 
eliadești sau  C) existențialismul e singura filozofie posibilă.
Cele trei condiții l-au transformat pe regizor dintr-un urmaș al lui 
Bresson într-un maestru al minimalismul care se dezlănțuie „sui 
generis” în „Iklimler”. Mâna naturii transformă scenariul banal 
depășind cu mult „simplitatea năucitoare” din „Boogie” (2008) al lui 
Muntean, care pare lipsit de orice profunzime. „Iklimler” e o dramă 
intimă în care chipul uman are aceeași proeminență ca și anotimpurile, 
o depășire a simbolismului din literatură unde chipul trimite numai la 
Goya. Poate l-a citit pe Bacovia și teoria sa despre galben. Sau poate 
l-a citit pe Cehov, așa cum se destăinuie într-un interviu, comentând 
asupra influenței paradoxale: „începi să vezi comicul, fratele tragediei 
care e mult mai credibil. E partea vieții care o face suportabilă”. 
„Hopaa…” ar fi exclamat Sartre. 
Dar oare de ce face filme Ceylan? Păi a studiat electronică, dar nu a 
vrut să profeseze ca inginer. Așa că a început să călătorească mult. 
Viața sa se aseamănă mult cu cea a lui Charles Bukovski sau cu a lui 
Polanski pe care l-a descoperit prin autobiografia sa. La un moment 
dat, stând într-un templu budist, și-a adus aminte de Kiarostami și 
de asemănarea dintre Iran și Turcia și a plecat să cunoască oameni 
înrolându-se în armată – „pentru că libertatea e un lucru dificil, și 
relațiile - inima dificultății”. Iată și explicația pentru care personajele 
sale sunt intelectuali, artiști, iar nu oamenii simpli ai Turciei. Să 
conchidem că simplitatea nu e un lucru simplu, dar lui Ceylan îi 
reușește din plin.
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Radu Mihăileanu, francezul-român care nu încetează să surprindă 
de la „Trahir” (1993) încoace, a dăruit lumii întregi prin „Le Concert” 
una dintre cele mai frumoase confesiuni regizorale din câte s-au 
făcut. Sigur că a mers direct la țintă și clișeele nu lipsesc, dar în 
definitiv un ingredient important în procesul de scriere al unui 
scenariu este chiar abilitatea de a te folosi de un clișeu. În „Le 
Concert” accentele comice sunt suficiente încât să-ți confere o 

stare de ușurare, de euforie, dar substratul dramatic pe muzică de 
Ceaikovski te lovește din plin la final. Obsesia Lui Mihăileanu pentru 
minciună ca element de salvare apare și aici, la fel ca în „Train de 
vie” („Trenul vieții”, 1998), la fel ca în „Va, vis et deviens” („Trăiește”, 
2005), fiind o obsesie ce-și are rădăcinile adânc înfipte în istoria lui 
personală, începând cu tatăl său care și-a schimbat numele în trecut 
pentru a nu i se descoperi originea evreiască și continuând chiar cu 
regizorul, care a plecat din țară spunând că merge într-o scurtă vizită 
la o rudă din Israel și nu s-a mai întors. Așadar, notele personale care 
nu lipsesc din nicio creație a lui Mihăileanu, sunt îmbinate perfect 
cu „mirajul” cinematografic.
„Le Concert” prezintă povestea celui mai bun dirijor din Rusia, 
Andrei Filipov (Aleksei Guskov), care în urmă cu trei decenii a refuzat 
să renunțe la muzicienii săi evrei, suferind consecințele: ultimul 
său concert, „Concertul pentru vioară în D major” de Ceaikovski a 
fost oprit la jumătate. Acum el lucrează tot la Balșoi, dar ca om de 
serviciu și visează să ajungă să dirijeze din nou. Ceilalți muzicanți 
s-au răspândit prin Moscova, prestând diferite munci, de la șoferi 
de taxi sau ambulanțe până la vânzători în piață. Niciunul nu mai 

Sunt regizori care „trăiesc prea mult” 
și confundă viața cu filmul și regizori 
care își duc existența într-o lume a lor și 
a căror realitate cinematografică pare 
falsă, adusă la extrem, mult prea jucată. 
Și, desigur, sunt regizori care înțeleg și 
viața și filmul și reușesc să le împace 
într-o uniune armonioasă și sinceră

de Rozana Mihalache

Le concert
Concertul

Franța - Italia - România - Belgia 2009

regie și scenariu Radu Mihăileanu

imagine Laurent Dailland

muzica armand amar

cu aleksei Guskov, Mélanie Laurent, Dmitri nazarov, Miou-Miou, Vlad Ivanov
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Dacă la „2012” te duci clar pregătit să vezi „apocalipsa”, 
un eveniment mai puțin poetic și mult mai încărcat de 
efecte speciale, după cum anunță cu surle și trâmbițe 
atât trailerul filmului, cât și întreaga campanie de 
publicitate, la „Concertul” te duci odihnit, relaxat, 
pregătit să te iei la întrecere cu mintea regizorului, să 
intuiești și să fii surprins cu fiecare secvență. Din păcate 
ambele filme sunt tot atât de clișeice și de previzibile.
Să începem cu părțile bune în ambele cazuri. „Concertul”: 
premisa delicioasă, câteva personaje tipice savuroase 
în convențiile comediei, scene simpatice (nunta 
tipic rusească încheiată cu o rafală lungă de gloanțe, 
momentul de bravură consumat în biroul directorului 
operei), scene amuzante (falsificarea nonșalantă 
a pașapoartelor fix în incinta aeroportului rusesc, 

momentele de la sosirea orchestrei în Paris, micile afaceri stradale pe 
care membrii orchestrei le demarează aproape instinctiv o dată ajunși 
în capitalism, discuțiile telefonice cu directorul operei Chatelet). „2012”: 
efecte speciale plus câteva personaje răslețe ce condimentează peisajul 
apocaliptic  (Charlie Frost, deținătorul unui post de radio ilegal menit să 
informeze populația asupra deciziilor strict secrete, luate de mai marii 
statului, personaj interpretat de Woody Harrelson sau blonda Tamara - 
Beatrice Rosen - sora geamănă din Est a lui Paris Hilton). Și poate că nu 
ar strica să notăm tot la părți bune campania publicitară care și-a scos 
banii cu vârf și îndesat. 
Lăsând la o parte clișeele, mai dureros în cazul „Concertului” este 
modul total lipsit de ezitări prin intermediul căruia  regizorul îngroapă 
o premisă excelentă. Dezvoltată în registru comic, ar fi putut avea 
funcția unui binevenit pansament la realismul negru atât de îndrăgit 

de tot mai mulți cineaști. Amestecul de genuri (comedie plus dramă) 
nu duce la nimic bun, în schimb trimite filmul pe o pantă din ce în ce 
mai alunecoasă, culminând cu finalul atât de plat și de previzibil. Din 
punctul meu de vedere, lucrurile se strică de tot în momentul apariției 
violonistei Anne-Marie Jaquet (Mélanie Laurent) care aduce, o dată 
cu un nou fir narativ, și intriga melodramatică și siropoasă cu trimiteri 
la tinerețile personajului principal Andrei Filipov (Aleksei Guskov). 
Mihăileanu pornește din start cu niște personaje tipice pentru comedie, 
iar trecerea lor forțată spre dramă se simte și deranjează. Situațiiile 
de tensiune și implicare emoțională sunt rezolvate facil, personajele 
neavând forța necesară unei abordări credibile. 
Cea mai deranjantă trăsătură a filmului rămâne superficialitatea. 
Aceasta se regăsește pe mai multe planuri, dar în primul rând la nivelul 
viziunii regizorale și al abordării subiectului. Regizorul nu trece de 
masca pe care o poartă personajele și locurile. Dacă acțiunea se petrece 
în mare parte în Rusia (cum este cazul aici), atunci totul trebuie să fie 
specific, general rusesc. Conflictul interior al personajului principal se 
vrea complex, dar pe ecran reiese mai mult caricatural. Putem vorbi 
de superficialitate și la nivelul castingului. Mihăileanu pare că folosește 
actori precum Mélanie Laurent sau Vlad Ivanov doar pentru că „dau 
bine”. 
Și „2012” este bazat pe un amalgam de personaje, situații, teme, fiecare 
venite parcă din alt film și reunite de panica generală și de preaslăvitele 
efecte speciale. Totuși, aici nu este atât de deranjant. În fața apocalipsei 
toți sunt egali și au dreptul să acționeze cum îi taie capul - mai mult 
sau mai puțin atunci când este vorba despre un film. Și „2012” este 
superficial, iar John Cusack joacă demn și resemnat în același timp, de 
parcă prietenii l-ar fi filmat făcând o tâmpenie și ar știi că nu are nicio 
șansă ca filmarea să nu fie pusă pe Youtube. Fiind un „disaster movie” 
nu îi poți cere să fie totodată un film psihologic, dar un pic mai multă 
subtilitate nu ar fi stricat.
Întorcându-ne la „Concertul”, cea mai importantă reușită a lui 
Mihăileanu aș zice că este atragerea criticii negative și implicit a 
mediatizării. Poate că scopul lui a fost să facă un film ușor de urmărit 
pentru un public mai larg, o comedie cu accente dramatice care să nu 
cadă în plasa umorului grosier. Din păcate nu reușește să transmită asta. 
La public ajunge un film greoi, încâlcit, presărat cu momențele comice 
care trimit cu gândul la posibilitatea unei comedii savuroase. Poate data 
viitoare.
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Pentru că un film trebuie să fie judecat 
și în funcție de așteptările publicului, 
am ajuns la concluzia că pelicula lui 
Radu Mihăileanu și-a dezamăgit 
spectatorii mai mult decât a făcut-o 
cea a lui Roland Emmerich -  „2012”.

de Rodica Dominteanu

îndrăznește să spere să se întoarcă de unde a fost alungat. Niciunul 
în afară de Andrei, căruia i se oferă și ocazia perfectă, un concert la 
Châtelet, în Paris, de care află din întâmplare și se hotărăște să-și 
reunească orchestra și să pretindă a fi altcineva: chiar orchestra din 
Balșoi. Așa că pornesc toți spre Franța, cu o liotă de țigani care îi 
ajutaseră să-și obțină pașapoarte false și cu sticlele de votcă ținute 
bine în sân. Un cockail Molotov, gata să explodeze. Concertul, „un 
concert ca o cofesiune”, pe lângă dorința de a pune a punct lucrurile 
cu destinul, însemna pentru Andrei și o datorie morală, față de 
violonista de renume internațional, Anne-Marie Jacquet (Mèlanie 
Laurent), pe care a cerut-o special ca solistă. Și iată că întreg Parisul 
îi așteaptă cu sufletul la gură pe farsorii ce cândva fuseseră maeștri.
Poate cel mai important lucru în ceea ce privește „Le Concert” 
este că „totul curge”. Nimic nu e plasat la întâmplare, nimic nu te 
atacă prin duritate exacerbată, nimic nu frapează prea mult și chiar 
și cel mai dramatic episod este îndulcit de muzica lui Ceaikovski, 
care face totul să pară doar un vis urât din care te trezești cu bine 
și mergi mai departe zâmbind. Desigur, e vorba despre o „formulă”, 

chiar o convenție, în care regizorul aduce pe ecran prototipuri, 
dar asta nu face filmul să fie mai puțin valoros. Ultimul „episod”, 
cu orchestra concertând la Chatelet, montat concomitent cu flash-
back-uri alb-negru în care se explică o istorie umană este de departe 
cel mai puternic și mai bine realizat din film, oferind spectatorilor 
eliberarea de care aveau nevoie, după tensiunea acumulată până 
în acel moment pe parcursul peliculei. Spun „eliberare” pentru că 
filmul te prinde și ajungi pe alocuri să te identifici cu personajele, cu 
Andrei și Sacha, cu Irina Filipovna, cu Anne-Marie Jacquet.
Mèlanie Laurent a jucat firesc și curat, în limitele registrului impus 
și lăsând ce era mai bun pentru final (schimbul de priviri dintre ea și 
Aleksei Guskov), dar preferatul meu rămâne Sacha Grossman, căruia 
Dmitri Nazarov i-a dat tot din el: privire, greutate, umor involuntar, 
tandrețe, bunătate, sacrificiu, modestie și dragoste.
Aș mai avea câte ceva să adaug, dar confesiunea mea asupra „Le 
Concert”  este mult mai puțin importantă decât confesiunea în sine 
pe care o face Radu Mihăileanu.
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my own indie Gus Van Sant
Pe mine Gus Van Sant nu m-a cucerit de la primul film. Cu el, e genul acela de „iubire” care vine 
cu timpul. Pentru a putea să-l înțelegi cu adevărat, să-l apreciezi și să te farmece, e necesar 
să-l cunoști în întregul cinematografiei sale. A nu se crede însă că partea e mai puțin valoroasă 
decât întregul: nimic mai fals! La acest regizor, partea și întregul se completează și totuși fiecare 
își este suficientă sieși. Tocmai de aceea, voi vorbi în rândurile ce urmează de, așa cum îmi 
place mie să-l numesc, „my own indie Gus van Sant”. Pe scurt, de un regizor care încearcă 
experimentalul, arthouse-ul, de fiecare dată când se plictisește de clișeul hollywoodian.

de Andreea Borțun

Filmele lui sunt, în general, un statement. Filmele lui sunt o oglindă 
a societății, deformată ea în sine, sau deformată în propria lui 
viziune. Hiperrealiste sau nu, ele explodează în imagini onirice 
șocante. Aflat sub o puternică influență a cinematografiei de 
avangardă (Andy Warhol și Jonas Mekas), Van Sant cunoaște de-a 
lungul carierei sale trei etape care îl definesc. Prima, caracterizată 
de stilul indie și arthouse, începe cu „Mala Noche” (1985), primul 
său film independent, o poveste de dragoste între un vânzător din 
Portland și un tânăr imigrant mexican, și se termină cu „To Die 
For” („Pe viață și pe moarte”, 1995), filmul în care, pe atunci tânăra, 
Nicole Kidman joacă rolul unei ambițioase prezentatoare meteo, 
dintr-un mic oraș de provincie american. Cea de-a doua etapă e 
cea dintâi tipic hollywoodiană și începe cu povești cu happy-end, 
ca „Good Will Hunting” (1997), luând sfârșit cu „Finding Forrester” 

(„În căutarea lui Forrester”, 2000). Urmează în 2002 un moment 
de rătăcire, în care încearcă filmul experimental (cu influențe Bela 
Tarr ) după care continuă în aceeași zonă cu „Elephant” („Elefant”, 
2003) și „Last Days” (2005). Povestea continuă în aceeși direcție în 
2007 cu „Paranoid Park”. În 2008 are loc însă o reîntoarcere în forță, 
pretențioasă, dar nu totală, spre Hollywood mainstream, cu „Milk” 
(„Milk – prețul curajului”, 2008).
Gus Van Sant e un regizor care și-a format deja nu doar un 
mod de a crea. Există totuși, indiferent de viziunile diferite pe 
care le experimentează, câteva elemente recurente, care îi fac 
recognoscibilă creația: drumul; jocul norilor; culorile terne, pale; 
folosește de regulă povești inspirate după romane ori „real life facts”.  
Decadența, homosexualitatea, adolescența și dificultatea de a trece 
prin ea, constituie temele obsesive din filmele acestui regizor, cel mai 
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adesea, atât de non-american. Personajele din filmele lui Gus Van 
Sant au o actorie reținută, nu se isterizează, ci interiorizează foarte 
mult, nu sunt explozive, nu dau pe dinafară de sentimente gratuite. 
Atmosfera e una calmă, nu te bruschează, nu te abuzează cu nimic ca 
spectatator: e un calm încărcat de emoție. Micile infracțiuni și viețile 
banale, repetitive ale acestor oameni sunt descrise fără vreo intenție 
moralizatoare și fără comentarii. Dar fragilitatea relațiilor din 
interiorul grupurilor, și mai ales relațiile de dragoste, sunt observate 
cu atenție și interpretate cu simplitate și precizie. 

My Own Private Idaho (1991)
„My Own Private Idaho” („Dragoste și moarte în Idaho”, 1991), al 
doilea din rândul filmelor sale finanțate, îi are în rolurile principale 
pe Keanu Reeves  (Scott Favor) și pe River Phoenix (Mike Waters). 
Subiect recurent în filmele lui Gus Van Sant, copilăria tulburată, 
apare și în acest film din `91. Personajele lui Van Sant sunt undeva 
între copilărie și adolescență. De la mijlocul anilor `80 până astăzi, 
el urmărește parcursul generației americane: adevărata generație 
a copiilor care se prostituează, a pedofililor, a adolescenților 
„molestați” de televiziunea brutală, a relațiilor degenerate dintre 
copii și părinți, a adolescenților rebeli, a lumii sub-urbane, a așa-
zisei sub-culturi, a vagabondajului. Mike suferă de narcolepsie, iar 
în momente de stres, intră în sesiuni adânci de somn, se prăbușește 
la pământ și își spune: „Sunt un cunoscător al drumurilor. Am gustat 
drumuri toată viața. Acest drum probabil că merge înconjurul lumii.” 
Așa că, după prostituție, droguri și decadență, la sfârșit îl așteaptă 
același drum ca cel de la început.  Mike  mereu căzut pe trotuar, 
„gustând” drumuri și visându-și viața, se întoarce acasă…în Idaho. 
Povestea copilăriei lui e o poveste a minții sale, o poveste personală, 
nu neapărat reală, dar suficient de reală pentru ca el să o creadă. E 
o poveste recompusă într-o minte care se află aproape permanent 
într-o stare de reverie, de visare, de somn. Fiecare casă de care își 
aduce aminte ori pe care și-o imaginează e casa în care a trăit și 
fiecare femeie de pe stradă e reflecția mamei sale. În cazul lui Scott, 
tema paternității e cea care oferă rotunjime personajului: un tată real 
pe care îl reneagă și unul ales, Bob. Moartea celor doi e realizată de 
Van Sant printr-o succesiune oximoronică de acțiuni, într-un spațiu 
comun: în același cimitir, o înmormântare a unui bogătaș și, undeva 
mai jos, o încununare orgiastică a unei morți. …Și de dincolo de 
dâmb, Scott privește fără să se mai poată ridica.
Prin „My Own Private Idaho”, Gus Van Sant transformă problema 
prostituției infantile într-una nu doar a străzilor Americii, ci într-
una a lumii: e și la Roma și poate fi peste tot.  În fața ruinelor 
Colosseumului, rezemați de trunchiurile copacilor, în poziții lascive 
și totodată inocente, tinerii își așteaptă clienții. Van Sant reușește 
să acorde nudității în film aceeași delicatețe și naturalețe care 
îi reușește regizorului de teatru rus, Lev Dodin, pe scenă. În „My 
Own Private Idaho” există o scenă de sex desăvârșită, între Scott și o 
tânără italiancă. În această scenă construită din still frames, cei doi 
par personaje din niște tablouri cu inocenți. Monoloagele lui Bob si 
Scott par shakespeariene. Sunt spuse într-un limbaj cult, mentorial, 
discordant în raport cu restul dialogului folosit. Ele reprezintă 
de fapt o omagiere a filmului lui Orson Welles, „Companadas a 
medianoche” („Falstaff”, 1965) ( o adaptare a pieselor lui Shakespeare 
despre Henric al IV-lea, sub forma folosirii conștient anacronice a 
limbajului de epocă în câteva scene-cheie). „My Own Private Idaho” 
e „un suprem poem cinematografic despre eterna dorință de a prinde 
rădăcini undeva și despre singurătatea sufletului” ( Desson Thomson 
– critic de film, „Washington Post” ).

Gerry (2002)
„Gerry” (2002) e playground-ul lui Van Sant și un evident act de 
revoltă împotriva cinematografiei hollywoodiene. În acest film 
camera, mânuită de Harris Savides (operatorul său dedicat) și 
controlată de Gus Van Sant, s-a putut juca cu norii și cu drumurile 
mai mult ca oricând. În definitiv, pe parcursul întregului film, 
imaginile acestea obsesive ne apar în fiecare cadru. Începutul este 
absolut fabulos: călătoria pe un drum îngrădit de deșert, având ca 
fundal un cer înnorat, o muzică divină de pian și vioară și o mașină 
urmărită din spate în care se disting două persoane.
Van Sant se joacă cu punctele de vedere. Inițial sunt trei: din 
spatele mașinii, de pe capota mașinii, cu imaginea frontală a celor 
doi și unghiul lor subiectiv asupra drumului. Lumina e incredibilă: 
caldă, foarte portocalie, o lumină de soare pregătindu-se de apus și 
multe lance-flairuri care dau senzația unei drum ireal…în căutarea 
a ceva. Când cei doi Gerry coboară din mașină și încep să meargă 
prin deșert, părând că urmează o cale, avem de-a face cu o bruscă 
schimbare de lumină: cerul devine înnorat, lumina devine albă, rece, 
muzica încetează și încep să se audă zgomotele de fundal - sunet de 
mașini, sunetele pașilor prin nisip și pietre, sunete de păsări, vânt. 
În primele zece minute ale filmului, poate părea că „Gerry” e un 
film absurdo - metaforic: doi bărbați, ambii pe nume Gerry (Casey 
Affleck și Matt Damon), pornesc pe jos prin deșert, fără provizii 
de apă ori mâncare, pentru că sunt în căutarea a ceva ce ei numesc 
„the thing”. Vizual, cadrele sunt foarte ofertante: spațiul trece din 
deșert normal la un canion de dealuri de pietriș. Filtrele de lumină, 
cromatica, se mențin pe parcursul filmelor sale. Aici, fie merge pe 
rece, fie pe lumină albă, deschisă, sau lumini de intensitate pală, 
culorile părând uneori șterse. Nu folosește, pe parcursul scenelor 
nocturne, altă lumină cu excepția celei naturale, de la foc, ori lună. 
Dialogurile dintre cele două personaje, sunt searbede, irelevante, 
banale. Vorbesc în termeni foarte generali  ( „the spot”, „the thing”), 
iar discuțiile se reduc la cum se poate cuceri Teba, într-un joc pe 
calculator. Conflictul dramaturgic nu există. Avem doar un scop, 
pe care ei îl caută și pe care noi nu-l cunoaștem, însă în rest totul 
rămâne la un nivel foarte mic: Gerry (Casey Affleck) rămâne cocoțat 
pe o stâncă. Cum coboară? Momentul în care cei doi rememorează 
drumul, îndreptați cu fața spre țărână (pe care o folosesc drept 
hartă), iar camera le surprinde fețele aplecate, de la nivelul solului, 
transmite foarte bine sentimentul de derută, de incertitudini vizuale, 
de incertiudini raționale, o deznădejde în fața vieții, o rătăcire nu doar 
spațială, ci și interioară. Voit sau nu, „Gerry” e un film experimental 
care funcționează ca o metaforă: cadrul exterior este în sincron cu 
stările interioare ale personajelor.

Elephant (2003)
„Elephant”, mult-premiatul film al lui Gus Van Sant, câștigător al 
Palme d`Or-ului la Cannes, reprezintă cu siguranță o nouă etapă de 
maturitate în arta regizorului american, etapă care se va continua 
cu „Paranoid Park”. Van Sant realizează un film despre timp, 
percepându-l în durata sa subiectivă. Aceasta s-a putut realiza prin 
succesiunea temporalității proprii fiecărui personaj. Nu e vorba de 
mai multe personaje unite de o singură poveste, ci de mai multe 
timpuri unite prin prisma aceluiași eveniment, masacrul de la liceul 
Columbine. 
Fiecare secvență a filmului urmărește evoluția, pe parcursul a câteva 
minute, a câte unui elev. Cu excepția timpului celor doi ucigași, 
timpul celorlalți urmează o traiectorie sinusoidală, mobilă, mișcarea 
camerei este fluidă și urmărește intrările personajelor în spațiul 
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comun al liceului. Fiecare dintre aceste linii temporale, lipsite de 
sens dacă nu ar fi și linii spațiale, construite prin împletire, creează 
starea de expectativă a momentului final, pe care spectatorul îl 
cunoaște deja. Ele se încrucișează de două, de trei, chiar de patru ori, 
aceste încrucișări structurând timpul. Van Sant nu încearcă niciun 
moment să explice comportamentul celor doi adolescenți americani 
ucigași. El nu vrea decât să spună povestea masacrului, neîncercând 
să explice prin nimic motivarea actelor și neînaintând niciun context 
particular pentru aceasta. Cei doi tineri sunt închiși în ”peștera” lor, 
cel mai adesea imobili, grei într-un oarecare sens, în timp ce colegii 
lor sunt cu toții în mișcare și în libertate. Personajele sunt izolate în 
propria lor durată. „Elephant” începe în stilul specific regizorului: 
dansul norilor „van-santieni”, iar pe fundal, zgomot…voci, surâsuri. 
Întreaga acțiune se petrece pe parcursul unei zile și este spusă din 
mai multe puncte de vedere. Ni se prezintă astfel și personajele: John 
(blondinul), Elias (fotograful), Nathan & Carrie, Acadia, Erin&Alex 
(cei doi ucigași ), Michelle (tocilara) etc.
Jocul camerei, dintre static și mobil, reprezintă dincolo de ritm, 
felul în care e spusă povestea: un cadru fix, camera filmează terenul 
de rugby, puștii intră și ies din cadru, Michelle privește spre cerul 
înnorat, pe fundal se aude „Fur Elise”. Iar staticul devine mișcare o 
dată cu apariția lui Nathan. Întâlnirea dintre două personaje rezultă 
aici în predarea ștafetei de urmărire a camerei. „Elephant” nu e doar 
un film, e și un experiment foarte intim, iar pe parcursul unei ore și 
18 minute ajungi să cunoști personajele, pentru că le vezi acționând 
în activitățile care le caracterizează: Elias în studioul foto, Nathan 

pe terenul de rugby etc. Există un travelling-circular de o puternică 
încărcătură sentimentală prin contra-punctul pentru care regizorul 
optează: Alex cântă la pian „Fur Elise”, în timp ce Erin „împușcă” 
pe computer. Înainte ca evenimentul să aibă loc, norii de pe cerul 
întunecat, însoțiți de sunetele tunetelor, devin o premoniție a ceea ce 
are să se întâmple. Întreaga acțiune e pentru cei doi un entertainment. 
După ce își recapitulează planul își spun: „cel mai important e să ne 
distrăm”. Pentru ei, e un joc pe calculator transpus în realitate.
Influențele din Andy Warhol sunt mai vizibile în „Elephant” decât 
în oricare alt film al său. Ele se revăd în prezentarea unei situații 
în acțiunea ei completă sau aproape completă și nu în simularea ei 
(„Eat”, 1963 - un personaj mănâncă pe tot parcursul filmului, sau 
„Kiss”, 1963 – acțiunea constă în cupluri care se sărută ), iar timpul, 
deși subiectiv, e foarte aproape de dimensiunea lui reală, Van Sant 
folosind foarte puține elipse. Imaginea de final e cu un cer brăzdat 
de nori, nori care se mișcă cu rapiditate. Pe fundal se aud „Fur Elise” 
și o sonată de Beethoven.
Prin „Elephant”, Gus Van Sant ne arată încă o dată cât de bine 
stăpânește și înțelege psihicul adolescentin (scena în care Erin și 
Alex  se sărută sub duș: „N-am sărutat niciodată pe nimeni. Tu?” , 
„Nu”). 
Indiferent de zonele explorate, de-a lungul celor 25 de ani de carieră 
în film, Gus Van Sant rămâne totuși un regizor care se revoltă, în etape, 
împotriva Hollywoodului. Cu mici scăpări, absolut pardonabile, e un 
regizor „indie” care evoluează și creează de la film la film, lumi din 
cele mai fabuloase și personale.

Elephant, 2003



19

review

Looking for Eric
În căutarea lui Eric

Marea Britanie - Franța - Italia - Belgia - Spania 2009

regie Ken Loach

scenariu Paul Laverty

imagine Barry ackroyd

montaj Mark Wright

cu Steve Evets, Eric cantona, Stephanie Bishop

Acest nou film nu este comparabil cu nimic din ceea ce își obișnuise 
Ken Loach publicul. Militând categoric pentru socialism, filmele lui 
arată cel mai adesea problemele claselor sociale inferioare într-
un stil realist dur și direct, cu influențe stilistice din noul val de film 
britanic de la începutul anilor  1950. Dar în cel mai recent film al său, 
„Looking for Eric”, regizorul pare că a îmbătrânit și a devenit mai 
moale, că a renunțat la realismul brutal și a încercat îndulcitori.

de Andra Petrescu

„Looking for Eric” nu poate fi încadrat într-
un gen sau într-un stil, e un fel de struțo-
cămilă din ingrediente de fantasy, realism, 
comedie și dramă, dar mixate slăbuț, încât 
nu provoacă emoție sau sentiment. Eric, 
un poștaș fost dansator la concursurile din 
cluburile londoneze, microbist și fan al  
fotbalistului vedetă Eric Cantona, crește doi 
băieți dintr-o căsnicie anterioară (e probabil 
văduv) și are grijă de bebelușul fiicei din 
prima căsnicie. 
Filmul nu are forța necesară pentru 
a provoca empatie sau pentru a pune 
probleme spectatorului. Este plat, linear și 
dulceag. Scenariul se ambiționeză să treacă 
prin mai multe genuri, reușind un fel de 
realism magic naiv și o dramă siropoasă în 

care toate se termină cu bine. După un sfert 
de film apare și elementul de fantasy, când 
idolul lui Eric, fotbalistul Eric Cantona, își 
face apariția în camera sa. Cei doi fac poștă 
un joint și deapănă memorii. O întâlnire  cu 
mentorul care-i oferă pe tavă soluție după 
soluție. O rezolvare ieftină și plicticoasă, 
menită să ofere spectatorului detalii din 
trecutul  personajului, ocazional presărând 
și câteva flashback-uri la fel de inutile. 
„Looking for Eric” păcătuiește prin prea 
multă drăgălășenie, singurul moment 
mai alert al filmului, pus acolo parcă doar 
să amintească interesele anterioare ale 
regizorului pentru delincvența juvenilă, 
fiind povestea fiului mare. Acesta face 
favoruri unui fost pușcăriaș în schimbul 

unor bilete bune la meci sau al unei plimbări 
prin cluburi, iar când vrea să iasă din poveste 
se trezește șantajat și amenințat cu moartea 
fratelui mai mic. Dar scenaristul rezolvă 
problema nepotrivit printr-o secvență 
comică – îl pune pe erou să descindă în 
casa mafiotului cu toată gașca de poștași 
microbiști, ascunși sub măști Eric Cantona, 
și distrug tot ce prind. La un moment, în 
film, unul dintre poștași explică atmosfera 
de pe stadion – singurul loc în care ai voie să 
urli, să înjuri și astfel să-ți descarci energia. 
Am mai citit despre importanța socială a 
fotbalului și înțeleg, dar când o adunătură 
de bărbați trecuți de 40 de ani, cu un trecut 
ratat, își pun măști și distrug cu pistoale de 
apă casa unui sociopat, toate incantațiile 
și bucuria lor inocent-animalică devine 
oarecum perversă. Parcă prin alăturare cu 
afirmația despre fotbal, primește o conotație 
legată de dreptul de-a ne apăra singuri, de 
satisfacția și eliberarea obținute cu bâta în 
mână. Acei bărbați nu merg acolo să salveze 
un copil, merg să-și refuleze propriile 
nemulțumiri și complexe pe o caricatură de 
sociopat. Și combinația aceasta de sociopat 
ridicol și idiot cu umor inocent (nu în 
sensul de burlesc), cu apariția magică a unui 
idol din fotbal (și nu orice fotbalist, Eric 
Cantona fiind o personalitate extravagantă 
atât în fotbal, cât și în artă) și drama unei 
iubiri redescoperite, nu e nasoală pentru 
că e siropoasă, ci pentru că nu se îmbină 
armonios cu realismul lui Loach. Filmul este 
dezlânat, conflictul este prea mic, iar stilul  
lui Loach nu se potrivește cu scenariul. 
Doar Eric vorbind cu posterul de pe perete 
și nu cu o nălucă a lui Cantona cred că ar fi 
putut transmite mai veridic disperarea și 
singurătatea personajului.
Ken Loach a luat în 2006 un Palme d’Or 
pentru un film („The Wind That Shakes 
the Barley”/ „Mângâierea vântului”) despre 
conflictul irlandez-britanic. Un film coerent, 
patetic în mai multe momente, dar hotărât 
să facă o declarație. Filmele acestuia vor în 
primul rând să provoace un sentiment de 
revoltă împotriva unui sistem prost, care 
constrânge. Manipulează prin secvențe 
violente fizic, prin personaje care se 
autodistrug cu furie și creând o relație între 
cameră și acțiune aproape documentaristă. 
Amestecul între realismul lui Loach, 
comedia fantasy și poantele slăbuțe din 
„Looking for Eric” distrug armonia filmului.
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KiyoSHi KuroSAWA 
în patru filme

de Sorana Borhină

„Privind în urmă, mă consider cu adevărat norocos 
că am reușit să lucrez consecvent în ultimii 10 ani. 
În tinerețe migram de la un loc de muncă la altul, 
și multă vreme am fost șomer. Din acest motiv 
înțeleg foarte bine fragilitatea unei poziții sociale 
dobândite prin muncă.”

În anul 1990 balonul de săpun în interiorul căruia plutea economia 
japoneză s-a spart. Repercusiunile crash-ului financiar au fost atât de 
puternice, încât japonezii au avut nevoie de 10 ani pentru a-și reveni. 
Această perioadă de recesiune a devenit cunoscută sub numele de 
„deceniu pierdut”. Disponibilizările în masă, falimentul unor companii 
importante și neîncrederea în oficialități au contribuit la scăderea 
moralului populației. În timp, industriile importante s-au confruntat 
cu probleme grave, toate cu excepția cinematografiei. Desigur, o 
mare parte a acestui efect poate fi atribuită unor filme străine precum 
„Titanic” (1997, r. James Cameron), însă și producția internă se afla în 
ascensiune. Se poate spune că, datorită acestui boom, Kiyoshi Kurosawa 
a reușit să se distanțeze în mod definitiv de producțiile de tip V-Cinema 
– filme softcore, yakuza, j-horror sau comedii burlești low-budget. 
Puțin interesat de studiile universitare, tânărului Kiyoshi îi este insuflată 
dragostea pentru cinema de către Shigehiko Hasumi, unul dintre cei mai 
importanți critici de film japonezi, la acea vreme lector al Universității 
din Tokyo. Lucrările lui Hasumi în legătură cu operele lui Yasujiro 
Ozu, John Ford, Jean Renoir sau Godard au dominat critica de film a 
Japoniei anilor 1970-1980. Hasumi devine, de asemenea, promotorul 
central al post-structuralismului în contextul cultural nipon. Criticul 
susține primele filme făcute de Takeshi Kitano și ajută regizori precum 
Masayuki Suo („Shall we dansu”/ „Dansăm”, 1996) și Shinji Aoyama 
(„Eureka”, 2000) să-și șlefuiască stilistica cinematografică. Cea mai 
mare influență, însă, o are asupra lui Kiyoshi Kurosawa. 
Un element esențial în comentarea cinematografiei lui Kurosawa îl 
reprezintă înțelegerea curentului filosofic care-i stă la bază. Apărut 
inițial ca un răspuns antitetic dat structuralismului, post-structuralismul 
denunța prezumția necesității existenței unui sistem de analiză clară. 
Respingerea existenței unei forme/formule esențiale, pornește din 
convingerea că toate produsele culturale sunt gândite, „alcătuite” și, 
prin urmare, ele sunt artificiale. Adepții acestui curent de gândire susțin, 
de asemenea, că noțiunea de „sine”, ca o entitate singulară și coerentă, 
este o construcție fictivă, datorită existenței unor fricțiuni de natură 
socială/economică de tip naționalitate, sex, statut social, profesie, stare 
de sănătate etc. 

4. Tôkyô sonata - 2008
În niciunul dintre filmele lui Kurosawa acest fapt nu este mai evident 
ca în „Tôkyô sonata” (2008), unde regizorul rupe „contractul social” al 
personajelor și le determină să iasă din acel tip de monotonie benefică, 
cuminte, intens agreată de japonezi. „Toate familiile fericite sunt la fel, 
fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei”, iar personajele din 
„Tôkyô sonata” nu reprezintă o excepție. Portretizarea familiei Sasaki 

începe cu tatăl care brusc își pierde slujba și ascunde acest fapt de 
familia sa; apoi, mezinul familiei, Kenji, începe să ia pe furiș lecții de 
pian, fratele mai mare, Takashi, în dorința de a-și găsi un rost în viață 
decide să se înroleze în armata Americană și să plece în Irak; iar mama, 
Megumi, se zbate între dorința de libertate și cea de a-și ține familia 
unită. Ruptura de început se amplifică, apoi se răspândește rapid și în 
liniște, în interiorul familiei, amenințând să le distrugă aparenta liniște 
și să-i dezbine. Din punct de vedere al structurii cinematografice, 
filmul poate părea un punct de cotitură pentru Kurosawa:  anxietatea 
gradată a personajelor, erupția de comportament isteric spre finalul 
filmului, toate acestea sunt elemente fundamentate în realism, lipsite 
de vreo referință la fenomenele paranormale ce par să fi reprezentat 
punctul de interes al operei regizorului până în acest moment. Această 
argumentație ar putea fi corectă dacă pornim de la premisa că pentru 
Kurosawa fantasticul reprezintă un scop în sine, și nu o metaforă. 
Datorită subiectului pe care-l tratează în „Tôkyô sonata”, regizorul n-are 
nevoie de incursiuni ale fantasticului în cotidian pentru a-și evidenția 
opinia asupra societății în care trăiește. Apariția personajului interpretat 
de Kōji Yakusho – actorul fetiș al lui Kurosawa – reprezintă una dintre 
puținele trimiteri la „acea lume” și își găsește o perfectă justificare în 
contextul poveștii: până în acel moment, singurul personaj care încă 
nu suferise o schimbare notabilă era Megumi, aceasta trebuind să fie 
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efectiv scoasă cu forța din casă. 
Dacă-l gândim din prisma filmelor de groază care l-au făcut pe Kiyoshi 
cunoscut, „Tôkyô sonata”, ar putea fi opera sa cea mai înspăimântătoare: 
nu numai că acesta conține multe dintre motivele prezente în filmele 
horror ale regizorului - alienarea din familiile contemporane japoneze, 
fragilitatea structurii sociale, incapacitatea personajelor de a-și 
indentifica sau de a-și înfrunta temerile – dar însăși izbitorul realism 
– destins pe alocuri de gaguri sau de elemente ale comediei burlești 
-  devine înfricoșător. Astfel, revenind la teoria post-structuralismului, 
filmele lui Kurosawa pot avea  nenumărate înțelesuri: contează nu 
numai unghiul din care sunt privite, dar și experiența fiecărui receptor 
în parte. 

3. Dopperugengâ (2003)
Koji Yakusho a jucat în aproape toate filmele importante ale lui Kiyoshi 
Kurosawa, rolurile interpretate de el variând între „omul obișnuit” 
și „antisocialul fără de lege”. Dacă în „Tôkyô sonata” lui Yakusho 
îi este permis să parodieze aceste două tipologii de personaje, în 
„Dopperugengâ” el trebuie să facă două variațiuni pe aceeași temă: 
Michio Hayasaki – un inginer de tehnologie medicală – și dublul 
său. Doppelganger-ul a fost folosit cu succes în literatură, de la Edgar 
Allan Poe până la Dostoievski, iar Kiyoshi Kurosawa împrumută din 
referințele livrești doar elementele esențiale: motivul dublului și 
credința că apariția lui va duce în scurt timp la moartea „originarului”. 
Spre deosebire de filme precum „Cure” (1997), „Karisuma” (1999) sau 
„Akarui mirai” („Viitor strălucit”, 2003), situațiile comice sunt mult mai 
pregnante în „Dopperugengâ”, dar pe alocuri par forțate sau inutile. 
Există, însă, o oarecare rigiditate a stilului în „Dopperugengâ” care 
probabil pornește din credința lui Kurosawa că, dintre toate genurile, 
comedia este cel mai greu de realizat: „Personal sunt convins că o 
comedie reușită este mai greu de realizat decât un horror. În cazul meu, 
aspectele tehnice ale cinemaului devin mai puțin importante decât 
sensibilitatea regizorală atunci când lucrez la un film de groază.”

2. Karisuma (Carisma, 2000)
Scenariul pentru „Karisuma” a fost scris la începutul anilor ’90 și, cu 
ajutorul lui Kiyoshi, a câștigat o bursă de studio din partea Institutului 
Sundance. La 10 ani după acest eveniment, lui Kurosawa îi este oferită 
posibilitatea de a-și transforma scenariul într-un film. După ce a cauzat 
atât moartea unui criminal, cât și pe cea a unui ostatic, detectivul 

Yabuike este concediat de către superiorii săi. Yabuike pierde ultimul 
autobuz și se vede nevoit să meargă pe jos spre casă. Personajul se 
trezește într-o pădure sinistră, nu departe de locul în care cu doar câteva 
ore în urmă avusese loc incidentul. Filmul poate fi considerat un sequel 
pentru „Cure”, însă funcționează la fel de bine și luat separat. Mascat 
sub forma unui film polițist, „Karisuma” este la fel de metaforic precum 
oricare alt film al regizorului; iar întrebările care necesită răspunsuri 
sunt în mare aceleași: care este rolul individului în societate? în ce 
măsură scopul scuză mijloacele și în ce măsură individualismul este 
benefic societății contemporane?

1. Cure – 1997 
„Cure” reprezintă pentru mulți critici vârful carierei cinematografice 
a lui Kurosawa și este unul dintre primele filme din noul val de opere 
J-horror care au obținut un statut cult atât în țara de origine, cât și în 
Occident. „Cure” este unul dintre puținele filme importante ale genului 
care nu au fost încă „omagiate” cu un remake american. Spre deosebire 
de „Ringu” (1998, r. Hideo Nakata) sau de „Ju-On” (2004, r. Takashi 
Shimizu), „Cure” se ferește să ilustreze „groază”, ea fiind cusută în 
interiorul desfășurării acțiunii prin crearea unei anumite stări.   Filmul 
este un thriller metafizic ce lasă mult spațiu interpretării personale a 
spectatorului. Este o operă lentă, cu o atmosferă rarefiată: multe cadre-
secvență, multe planuri generale, muzică aproape inexistentă, peisaje 
urbane splendide. Din punct de vedere vizual, „Cure” este o desfătare. 
Povestea se învârte în jurul detectivului Takebe (tot Koji Yakusho) 
care încearcă să prindă un criminal în serie. Cauzalitatea propulsează 
întreaga desfășurare a acțiunii. Nu există niciun fel de relație cauză-
efect care ar putea motiva lanțul de asasinate: pur și simplu există un 
personaj care reușește, prin intermediul hipnozei, să trezească gânduri 
ucigașe în toate persoanele cu care intră în contact. Acest hipnotizator 
nu pare a avea un scop anume, iar puterea sa pare lipsită de orice fel de 
raționalitate. În „Cure” reapare un motiv tipic pentru „new J-horror”: 
blestemul infinit care se răspândește prin intermediul contactului 
direct. Astfel, fatalitatea ia naștere absolut cazual, fără o destinație 
anume sau o finalitate.
Întrebat în anul 1997 dacă ar dori pe viitor să regizeze un „shomingeki” 
(filme ce tratează problemele unei familii – ex: „Tokyo monogatari” 
al lui Ozu) Kiyoshi Kurosawa răspundea: „Chiar dacă am să regizez 
vreodată o dramă urbană, sunt convins că nu voi putea să nu pornesc de 
la realitatea socială și de la timpul în care trăiesc”.
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Plecând totuși de aici și de la o nuvelă a lui 
Richard Matheson „Button, Button”, Kelly 
începe un discurs întortocheat care nu ajunge 
nicăieri și nu demonstrează nimic. E încă o 
dovadă că încercările lui de a duce la capăt 
un proiect de film science-fiction nu au nicio 
șansă să se îndeplinească. Pur și simplu nu 
este un regizor de filme de gen. 
Povestea începe într-o dimineață rece de 
toamnă, când soții Lewis primesc un pachet 
ciudat în fața ușii. O cutie aparent inofensivă, 
cu un buton roșu apărat de un dom de sticlă. 
În urma ei își face apariția un personaj cu 
jumătate de față, Arlington Steward (Frank 
Langella) care le oferă un pact mefistofelic: 
dacă apasă butonul, un necunoscut va muri 

și ei vor primi un milion de dolari. Dilema 
morală durează câteva minute. Profesoara 
Norma Lewis (Cameron Diaz) și inginerul 
proiectant la NASA, Arthur Lewis (James 
Mardsen) se hotăresc că au nevoie de bani și 
apasă butonul.
Până aici nimic deosebit. Thriller-ul se 
transformă însă într-un film sf în care sunt 
implicate agențiile guvernamentale și ființele 
extraterestre. Și totul o ia razna timp de 115 
minute. Cuplul principal joacă mediocru. 
James Mardsen pare un șmecheraș ajuns 
din greșeală în proiectarea de echipamente 
spațiale, iar Cameron Diaz vorbește cu un 
accent sudist atât de forțat încât devine 
enervantă. 

Informațiile sunt aruncate spectatorului 
superficial, fără să se insiste pe ele, în 
încercarea de a da o oarecare explicație 
poveștii. Personajele apar și apoi sunt uitate. 
Copilul celor  doi, de exemplu, intervine doar 
ca sa fie victimă la final și să aibă soții de 
cine să se ascundă in căutările lor. Agențiile 
guvernamentale sunt un fel de glumă cu 
ochelari cu ramă subțire și trei-patru mascați. 
Despre conspirația extraterestră e mai bine 
să nu spun nimic. Coloana sonoră e fadă, doar 
o ilustrație sonoră în momentele când sunt 
petreceri sau repetiții pentru nuntă.
Printre puținele lucruri interesante e de 
amintit felul cum a fost interpretată atmosfera 
anilor ’70, cu pelicula tratată în nuanțe 
de maro și o scenografie care exagerează 
elementelor deceniului. E frumos, dar nu e 
suficient. Din când în când, unele secvențe 
amintesc de „Donnie Darko” (2001), filmul 
său cult. În timpul unei ore de curs, provocată 
de un student, Cameron Diaz arată întregii 
clase infirmitatea de care suferă, după o 
prelegere referitoare la filosofia sartriană.
Sursele lui literare sunt interesante, dar 
nu poți arăta o bizarerie doar pentru că te 
sprijini pe citate filosofice și nu poți să arunci 
secvențe lipsite de logică, doar pentru că ai 
enunțat înainte motto-ul lui Arthur C. Clarke: 
„orice tehnologie suficient de avansată nu mai 
poate fi deosebită de magie”. Nu este vorba de 
a gândi în afara cutiei, „out-of-the-box”, ci de 
a gândi în afara containerului, pentru că așa 
pare filmul lui Kelly, un container în care au 
fost aruncate idei grămadă, unele originale, 
altele de împrumut, altele pur și simplu 
pretențioase și proaste.
Nu cred că „Donnie Darko” a fost un simplu 
accident, la fel cum nu cred că există rețete 
pentru filmele care devin apoi imposibil de 
clasificat. Dar, din păcate, tocmai asta încearcă 
Richard Kelly să facă din 2001 încoace, să 
conceapă o rețetă de filme inclasificabile. 
Blenderul lui de genuri cinematografice 
pare însă să nu mai funcționeze. „Southland 
Tales” (2006), care se voia inovator și inspirat 
de scrierile lui Philip K. Dick, a fost un eșec 
îngrozitor, obținând cea mai mică notă luată 
vreodată de un film intrat in selecția pentru 
festivalul de la Cannes. Un film fără cap și 
coadă povestit prin voice-over și secvențe 
de internet. Kelly a mai încercat o dată și a 
apărut „The Box”, un film care nu este cu 
nimic deosebit tocmai pentru că încearcă din 
răsputeri să fie.

review

The Box
Cutia

Sua 2009

regie și scenariu Richard Kelly

imagine Steven Poster

montaj Sam Bauer

sunet David Esparza

cu cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella

Cel de-al treilea lungmetraj al lui Richard Kelly își ia o misiune 
apostolică. Vrea să ne arate partea întunecată a umanității, pentru 
că, vezi Doamne, noi suntem, de fapt, în esență răi. Noi ne-am ucide 
aproapele pentru un milion de dolari cu condiția să nu-l cunoaștem. 
Regizorul caută un subiect acolo unde el nu există. Nu este nimic 
incredibil în faptul că cineva ar omorî pentru o valiză plină cu bani, 
mai degrabă proba morala este la polul opus, la  întrebarea pentru 
cât de puțin ar deveni cineva un criminal.

de Andrei Dobrescu
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The Limits of Control
Limitele controlului

de Andrei Ciorică

În societatea modernă, opinia fiecăruia 
dintre noi contează. Acesta nu e nici 
mai mult nici mai puțin decât un adevăr 
guvernator care de cele mai multe ori 
reușește să conducă la grave distorsiuni 
culturale și implicit la alienări în zona 
interpretării culturale. Jim Jarmusch, un 
fost student al poeților din generația Beat 
(una dintre cele mai mari influențe venind 
din partea lui Jack Kerouac) ajunge să fie 
considerat în prezent cel mai mare cineast 
independent. Cum adevărul iterat mai 
devreme funcționează și în rândul criticilor 
de film, filmele sale reușesc întotdeauna să 
creeze două tabere, respectiv celebrele pro 
și contra. 
Iată ce scrie Jack Kerouac în „On The Road” 
(„Pe drum”): „Singurii oameni pentru mine 
sunt nebunii, oamenii nebuni după viață, 
nebuni după conversație, tânjind după tot 
în același timp, aceia care nu cască niciodată 
și nu rostesc cuvinte banale, ci care doar 
ard, ard, ard.” Jim Jarmusch se încadrează 
oare în această tipologie? Cred că da, din 

moment ce acum are curajul pe care l-a avut 
Shakespeare în „Cum vă place”. Acest tip de 
curaj nu transcede decât o tagmă restrânsă 
de artiști, respectiv numai pe cei care la un 
moment dat, plictisiți să tot caute adevăruri 
nebănuite despre oameni, concepte mari 
sau stilistici ascunse, oferă o operă „banală” 
cu un titlu în care intenția stă ascunsă. 
Așadar, despre ce e „The Limits of Control”? 
Despre cât de mult îl poți suporta pe 
Jarmusch până să ajungi să-l disprețuiești 
în totalitate (nu degeaba a lansat filmul 
de Crăciun). Dar asta la un prim nivel de 
citire, pentru că în spate se ascunde un 
thriller de idee, o parabolă politică, o critică 
extravagant de subtilă, în care crimele nu 
se văd, șlefuind astfel tăcerea în cinema și 
provocând spiritul critic adormit al celor mai 
mulți dintre noi. Se pare că Jarmush a vrut să 
ecranizeze „Point Blank” (1967) al lui John 
Boorman. Întrebarea rămâne: cum? Lionel 
Wigram, scenarist la „Sherlock Holmes”, 
povestește despre intențiile artistice: „Multă 
acțiune la care Conan Doyle doar se referă 

s-a manifestat cu adevărat în filmul nostru. 
Noi punem acele bătăi pe ecran.” Aceasta e 
o mostră de filozofie tipic hollywood-iană. 
Jarmusch nu înseamnă Hollywood totuși. 
Pentru că regizorul ne privează de astfel de 
delicatese, scopul lui fiind să reconstituie 
o lume fără sens, încărcată de o estetică a 
dispariției.
Un criminal profesionist (interpretat 
de Isaach de Bankolé), împătimit de 
cubismul lui Juan Gris, traversează 
episoade (conversații) încărcate de mister 
pentru a ajunge la ținta sa (motivele sunt 
necunoscute, ca și activitatea gangsterului - 
interesantă e nota dadaistă pe care o aduce 
Jarmusch prin distribuirea lui Bill Murray). 
Înainte de „marea întâlnire” (dialogul e 
sugestiv: „cum ai intrat aici?”; „mi-am folosit 
imaginația”), Bankolé frecventează cafenele, 
traversează galerii de artă, întâlnește ciudați 
(Tilda Swinton, John Hurt), face schimb de 
cutii de chibrituri și de chitări cu ei, petrece 
platonic în compania muzicii lui Paz de la 
Huerta și ascultă dizertații despre molecule, 
artă și Hitchcock. 
„De cele mai multe ori îmi plac filmele 
în care personajele tac”, spune Swinton, 
îmbrăcată în alb si arătând ca un cowboy 
de-abia scos din cutie. Imaginea magică a 
lui Christopher Doyle (omul de bază al lui 
Wong Kar-Wai) transformă ținutul spaniol 
în colaje încărcate de lumină, aproape non-
figurative, subliniind intenția regizorală. 
„The Limits of Control” chestionează 
dilema existenței, care nu poate căpăta 
sens decât distilată într-o idee sau o lucrare 
conceptuală. Așadar, unde localizăm viața? 
În fapte și acțiuni aidoma aventurilor 
distorsionate ale lui Sherlock Holmes? În 
alergătura după ținte? Sau în meditația 
asupra lumii?
Jarmusch relevă un nou tip de apocalipsă, 
cea moleculară - conceptualizând: cea 
a detaliilor pe care majoritatea nu le 
observă. Felul de a nara seamăna cu un test 
Rorschach care se dezintegrează în mii 
de reflexii. În sens platonic, o chitară aici  
înseamnă mai mult decât un nud. Revenind 
la „adevărul” după care mulți își guvernează 
viața: după premieră, „The Daily Mail” 
stârnise o rumoare acidă împotriva filmului, 
pretextând că e un bun motiv de sinucidere. 
Da, așa și este. Sinuciderea culturală la care 
asistăm e un bun motiv de critică. Cum vă 
place.

Sua - Japonia 2009

regie și scenariu Jim Jarmusch

imagine christopher Doyle

montaj Jay Rabinowitz

sunet Brian Bowles, Robert Hein

muzică Boris

costume Bina Daigeler

cu Isaach De Bankolé, alex Descas, tilda Swinton, Bill Murray, John Hurt
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Rezultatul muncii lui Driessen nu constă numai în cele 25 de 
scurtmetraje, care i-au adus peste 50 de premii la festivaluri 
importante cum ar fi Zagreb, Ottawa, Montreal, Annecy sau Berlin 
(trebuie menționate și nominalizările la Cannes din 1984, repectiv 
la premiile Oscar din 2000), ci și în activitatea sa didactică din 
anii ’80 la Universitatea din Kassel, Germania. Aici, Driessen a 
preluat rolul lui Jan Lenica de a preda animație, două dintre filmele 
studenților săi obținând ulterior Oscaruri pentru Cel Mai Bun Film 
Animat în 1990 („Balance” – Cristoph și Wolfgang Lauenstein) și în 
1997 („Quest” – Thomas Stellmach și Tyron Montgomery).

Începuturi
Născut în 1940, Driessen urmează cursurile Academiei de Artă din 
Utrecht și își focalizează atenția asupra unei cariere de ilustrator. În 
căutările sale în acest domeniu, obține un post la studioul de animație 
Cine Cartoon Centre din Hilversum, unde începe să exploreze un 
mediu complet străin pentru el la cea vreme – animația – realizând 
reclame pentru televiziune. Marea lui șansă vine odată cu George 
Dunning, reprezentant al Oficiului Național al Filmului din Canada, 
aflat în oraș în căutare de talente pentru o nouă producție ce urma să 
fie realizată în Londra. Astfel, tânărul Paul Driessen este angajat ca 

PAuL DRIESSEN
contururi ondulate și gălbenușuri de ou

Având în spate o carieră de 30 de ani, Paul Driessen este unul dintre primii animatori olandezi 
care a obținut recunoaștere internațională și care face animația abstractă accesibilă publicului, 
prin umor. Animațiile acestuia excelează printr-o debordantă expresivitate, generată atât de 
stilul său specific de a desena (linii tremurate), cât și de elementele recurente prin care își 
constuiește poveștile.

de Ela Duca
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unul dintre animatorii celebrului „Yellow Submarine” („Submarinul 
galben”, 1968, r. George Dunning), pelicula psihedelică de succes 
inspirată de muzica Beatleșilor.
De aici, decide că viitorul lui se află în animție și, după ce realizează 
un film în Olanda („The Story of Little John Bailey”/ „Povestea 
micului John Bailey”, 1968), drumurile i se deschid spre Occident: 
începând cu 1970, acesta se afiliază la NFB și își petrece timpul 
făcând naveta între Canada și studioul său de animație din Olanda. 
Efectele diferențelor dintre cele două medii în care lucrează se 
văd în câteva dintre animațiile sale, în care se folosește de planuri 
paralele: ecranul este împarțit în două, trei sau chiar șase părți, 
acțiunile din fiecare plan se desfășoară în paralel și se întrepătrund. 

Filme importante
Prima colaborare cu NFB are ca rezultat „Au bout du fil” („Leagănul 
pisicii”, 1974), una dintre poveștile sale medievale, în care animatorul 
se joacă cu ideile ca și cum s-ar juca leagănul pisicii. Sfoara lui este 
un fir de pânză de păianjen care leagă diverse personaje într-un 
act de devorare: linia, elementul de bază al animației, devine, pe 
rând, fir de undiță, lesă, un șarpe strivit, un ham, ața unui păpușar, 
un ștreang și, ulterior, se revine la pânza de păianjen protectoare. 
Ideea animației este că fiecare lucru duce la altul, într-o succesiune 
trofică de proporții, care va exista întotdeauna.
„Une vieille boîte” („O cutie veche”, 1975) este o povestioară 
emoționantă de Crăciun despre un vagabond care găsește o cutie 
prin gunoi. În timp ce locuitorii orășelului se bucură de spectacolele 
de bâlci medieval, acesta confecționează din cutie un dispozitiv prin 
care să facă și el niște bani: la introducerea unei monede, steluța 
albastră de pe cutie începe să strălucească și urările „Joyeux Noël” 
și „Merry Christmas” se schimbă intermitent pe ea. Vagadondul nu 
are curaj să meargă cu ea în mijlocul târgului, nu are niciun client și, 
la căderea serii, se adăpostește în cutie. O steluță albastră coboară 
din cer și intră și ea în cutie, moment în care aceasta capătă puteri 
magice și dezvăluie un extraordinar spectacol de lumini și culori. 
Apoi, vedem steluța care iese din cutie și, alături de ea, sufletul 
vagabondului care zboară spre cer.
„Ei om Zeep” („Uciderea unui ou”, 1977) rămâne una dintre cele 
mai scurte și simple animații ale lui Driessen. Deși pare doar o 
glumiță la început, mesajul din final este, ca mai toate finalurile 
lui, serios și trist: într-un chenar alb vedem cum un personaj 
rotund și galben se pregătește să-și mănânce oul fiert, însă, 
când încearcă să îi spargă coaja, o voce cu accent italian se aude 
protestând dinăuntrul lui. Această animație l-a inspirat pe creatorul 
„SpongeBob SquarePants”, Stephen Hillenburg, să intre în branșă 
și este una dintre puținele în care auzim câteva replici. Marele 
talent al lui Driessen stă și în modul în care întrepătrunde sunetele, 
de  cele mai multe ori creând efectele sonore el însuși. Alături de 

muzică, sunetele căutate de acesta creează o atmosferă liniștită, de 
așteptare, într-un ritm molcom, până în momentele-cheie, când se 
petrece schimbarea fundamentală și ireversibilă din fiecare lume. 
De exemplu, în „Spiegel Eiland” („Partea Însorită Deasupra” sau 
„Insula Oglindită”, 1985), melodia cântată melancolic de flaut 
ilustrează perfect acțiunile și gândurile personajului nostru blocat 
pe o insulă pustie. Tot aici, Driessen reia două dintre elementele 
lui preferate, cercul și linia, păstrând chenarul alb și împărțind 
rotundul lumii în două: insula reală și reflexia acesteia în apa 
oceanului. Însă realul și imaginarul se confundă des în animațiile 
lui Driessen și răsturnările lui de perspectivă ne iau deseori prin 
surprindere.
Paul Driessen iubește să împartă ingenios ecranul și să deseneze 
planuri paralele cu acțiuni paralele. E ca și cum te-ar obliga să 
urmărești cu câte un ochi fiecare poveste și, în același timp, știe să-ți 
spună povestea în mai multe moduri în același timp, fără să te solicite 
excesiv. Folosește split-screenul în câteva dintre animațiile sale, „Le 
garçon qui a vu l’iceberg” („Băiatul care a văzut icebergul”, 2000) 
reușind să echilibreze perfect această metodă în cea mai rafinată 
animație a sa din punct de vedere narativ. În partea stângă vedem 
ce se întâmplă în lumea unui băiețel bogat în viața sa singuratică 
de zi cu zi (lipsa de comunicare cu părinții, lipsa prietenilor, lipsa 
atenției), iar în dreapta, ce se întâmplă în imaginația lui hiperactivă 
(aventuri cu răpiri, lupte violente și atacuri în deșert). Rareori ni 
se cere să empatizăm cu vreun alt personaj de-al lui Driessen atât 
de mult ca aici. „Băiatul care a văzut icebergul” se detașează de 
celelalte filme datorită laturii psihologice atât de bine introduse, pe 
lângă nelipsitele glumițe specifice umorului lui cineastului.
Însă cea mai elaborată și interesantă animație a autorului olandez 
este, indubitabil, „La fin du monde en quatre saisons” („Sfârșitul 
lumii în patru anotimpuri”, 1995), pe care Driessen o împarte 
în două moduri: în primul rând, pe patru anotimpuri anunțate 
de „Cele patru anotimpuri” ale lui Vivaldi și, în al doilea, pe opt 
desene mai mici așezate pe trei rânduri. În fiecare desen se 
derulează o acțiune, două sau trei, ducând firul principal narativ, 
iar celelalte contribuind pe rând la acesta. Fiecare anotimp este 
ilustrat în nuanțe de culori specifice fiecăruia (portocaliu și gri 
pentru toamnă, albastru și maro pentru vară, etc.) și cu personaje 
specifice fiecăruia (oameni care stau la plajă și cămile pentru vară, 
un pinguin urmărit de un urs polar pentru iarnă, etc.). Chiar dacă 
sună confuz, „Sfârșitul lumii în patru anotimpuri” este de departe 
una dintre cele mai reușite animații din lume.
Paul Driessen este un artist cu multe fațete și al cărui stil se poate 
recunoaște imediat. Contururile ondulate, în aparență copilărești, 
subiectele mature abordate și umorul său atât de pur din punct 
de vedere vizual îl fac pe acesta un autor în adevăratul sens al 
cuvântului.

3 Misses, 1998 ter land, ter zee en in de lucht, 1980 La fin du monde en quatre saisons, 1995
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SolARIS
de la Stanislaw Lem la Tarkovski

În 1972, la Cannes, Marele Premiu Special al Juriului era acordat celei mai recente pelicule semnate 
Andrei Tarkovski: „Solaris”. Ecranizare a romanului sf omonim aparținând apreciatului autor de ficțiune 
științifică Stanislaw Lem, filmul lui Tarkovski s-a bucurat de aprecierea criticii și a înregistrat încasări 
importante în Uniunea Sovietică (deși a fost difuzat doar în vreo 5 cinematografe din URSS, a reușit 
să vândă nu mai puțin de 10,5 milioane de bilete!)

de Vladimir Crețulescu

Originile
În 1968, Tarkovski se afla într-o situație delicată. Ultimul său 
film, „Andrei Rubliov” (1966) nu fusese difuzat, iar cel mai recent 
scenariu al său fusese respins de către autoritatea cinematografică 
sovietică (este vorba despre scenariul ce se va afla, ulterior, la 
baza filmului „Oglinda” – 1975).  Prin urmare, avea nevoie de 
lucru și de bani. Trebuia să gesteze ceea ce astăzi am numi un 
„blockbuster” – un film care să se bucure de succes comercial. 
Regizorul admira opera literară a lui Stanislaw Lem, și ca atare, 
ecranizarea celui mai celebru roman al autorului polonez a venit 
ca o alegere naturală. De altfel, Tarkovski și Lem au colaborat, 
fiind în permanentă legătură pe parcrursul dezvoltării proiectului 
cinematografic „Solaris”.
În vara anului 1969, Tarkovski și Fridrikh Gorenshtein au scris 
împreună prima variantă a scenariului. În această primă formă, 
povestea se desfășura, în proporție de două treimi, pe Pământ. 
Ea trata mai cu seamă viața maritală terestră a protagoniștilor, 
Kris Kelvin și Hari. Scenariul le-a displăcut atât lui Stanislaw 

Lem, cât și membrilor comitetului Mosfilm. De altfel, regizorul va 
avea numeroase conflicte cu Lem pe parcursul elaborării poveștii 
cinematografice, ambii fiind înzestrați cu personalități creatoare 
puternice. În esență, Lem își dorea o transpunere filmică fidelă a 
romanului și se opunea oricărei devieri față de substanța narativă 
originară; Tarkovski, pe de altă parte, voia să creeze o operă 
cinematografică autonomă față de roman – una înzestrată cu 
propria sa miză, cu propriul său mesaj – și îl acuza pe Lem că nu 
înțelege statutul și natura artei cinematografului.
Dincolo, însă, de orice dispute romancier – regizor, un fapt 
rămânea, totuși, de necontestat: „Solaris” este un roman sf, iar 
Mosfilm intenționa să producă un film sf. Ca atare, Tarkovski 
a fost nevoit să deplaseze centrul de greutate al narațiunii sale 
cinematografice de pe Pământ pe stația spațială Solaris: în varianta 
finală a scenariului, cea după care se va face decupajul, doar 
secvențele de început sunt „terestre”, restul poveștii derulându-se 
pe orbita planetei Solaris.
În vara anului 1970, Comitetul de Stat pentru Cinematografie a 
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autorizat realizarea filmului; produsul finit urma să aibă, conform 
deciziei oficiale, o lungime de 4000 de metri peliculă (adică 
aproximativ 2 ore și 20 de minute, timp de proiecție). Exterioarele 
au fost filmate la Zvenigorod, lângă Moscova; interioarele s-au 
turnat în studiourile Mosfilm; în sfârșit, secvența exterioară a 
mersului cu mașina pe șoselele unui oraș futurist a fost realizată 
în cartierele Akasaka și Iikura din Tokio. Filmările au început în 
martie 1971, directorul de imagine fiind Vadim Yusov, cel care 
captase pe peliculă și filmele prececente ale lui Tarkovski.

Cartea și filmul
Romanul lui Stanislaw Lem se deschide cu zborul cosmic al 
psihologului Kris Kelvin către stația de cercetare de pe planeta 
Solaris. Ajuns pe stație, protagonistul este surprins de dezordinea 
și haosul ce domnesc acolo. El descoperă că unul din cei trei 
oameni de știință rezidenți se sinucisese în condiții misterioase, 
iar ceilalți doi au un comportament foarte straniu. Mai mult, 
stația este bântuită de personaje insolite, necunoscute. Ce caută 
aici acești vizitatori neaveniți și de unde vin ei? Lucrurile se mai 
clarifică pentru Kelvin atunci când primește, el însuși, propriul 
„oaspete”: pe Hari, soția sa, moartă cu zece ani în urmă. Tânăra 
își face apariția în camera psihologului, fără să-și poată aminti 
cum a ajuns acolo. Kris descoperă pe brațul consoartei sale urma 
injecției cu care ea își luase viața.
Ceilalți doi cercetători aflați pe stație au, și ei, proprii „vizitatori” 
– stafii ale trecutului, răsărite parcă din colțurile cele mai 
întunecate ale subconștientului personal. „Musafirii” nu pot 
fi eliminați: chiar uciși, ei se întorc, fără a-și aminti nimic din 
experiența manifestării lor anterioare. Cei trei oameni de știință 
(Kelvin, doctorul Snaut și doctorul Sartorius) colaborează pentru 
a elucida misterul „oaspeților” răsăriți de nicăieri. Este știut faptul 
că suprafața planetei Solaris este acoperită de un gigantic ocean-
creier extraterestru, care își manifestă procesele „cerebrale” în 
moduri care mai de care mai stranii. Pornind de la acest fapt, 
Kelvin și colegii săi ajung la concluzia că „musafirii” veniți de 
niciunde nu sunt altceva decât materializări ale amintirilor 
lor celor mai puternice (și mai traumatizante); oceanul-creier 
reușise cumva să extragă din subconștientul personal al celor trei 
cercetători reprezentări ale unor oameni dragi, de mult dispăruți; 
apoi folosise „harta” amintirii pentru a da carne și viață acestor 
reprezentări schematice, pe care le trimisese să bântuie stația, 
chinuindu-i pe depozitarii amintirilor astfel abuzate.
Doctorul Sartorius descoperă un mijloc de a distruge definitiv 
„încarnările”; dar Kelvin se îndrăgostește de frumoasa Hari, 
„oaspetele” său. Psihologul folosește diverse subterfugii pentru a 
amâna perfectarea anihilatorului ce urma să pună capăt existenței 
„musafirilor”. Însă tragicul deznodământ este inevitabil: Snaut și 
Sartorius îl păcălesc pe protagonist, iar anihilatorul, construit în 
secret, o ucide și pe Hari, împreună cu celelalte „încarnări”. Cu 
inima frântă, Kris Kelvin decide să rămână în continuare pe stație, 
pentru a duce mai departe cercetarea misterioasei planete Solaris. 
Eroul, veritabil Don Quijote al cunoașterii, speră să reușească 
unde atâția au eșuat înaintea sa: el nădăjduiește să comunice cu 
misteriosul creier, gigantic și solitar locuitor al planetei.
Aceasta ar fi, pe scurt, țesătura narativă a romanului lui Lem. 
Romanul dezvoltă trei teme importante. Una dintre acestea este 
analiza psihologică a protagoniștilor umani, aflați în situația 
inedită de a se confrunta într-o manieră atât de brutală cu 
amintiri traumatice extrase din propria biografie. O altă temă 

este cea a poveștii de dragoste dintre Kelvin și Kari, încarnare 
a soției sale decedate. În sfârșit, identificăm un al treilea filon 
al narațiunii în background-ul epistemologic care dă „carne” și 
verosimilitate universului romanului. Mai concret: Stanislaw 
Lem urzește un arbore bibliografic fictiv, uriaș și complex. Sutele 
de cărți, encilopedii, tratate, inventare, rapoarte de expediție 
care ticsesc biblioteca stației cosmice sunt, toate, componente 
cognitive ale unei științe imaginare: solaristica. Lem citează, pe 
parcursul romanului, câteva zeci de astfel de titluri, precizând 
numele autorului / autorilor, și oferind un rezumat al teoriei 
științifice susținute în respectiva carte. Mai mult, diversele teorii 
fundamentale ale solaristicii sunt comparate și confruntate; se 
construiește astfel o bogată polemică savantă pe marginea naturii 
și funcționării giganticului ocean-creier al planetei Solaris.
 Acest impresionant demers de imaginație științifică are un efect 
surprinzător. Polemicile solaristicii, expuse pe larg în roman, de-a 
lungul a zeci de pagini, ascund sclipirile unei ironii subiacente. 
După decenii de cercetare, lipsesc concluziile. Nu există 
certitudini. Doar teorii. Privită din această perspectivă, extensiva 
bibliografie savantă oferită de Lem se transformă într-o parabolă a 
sterilității cercetării științifice. Într-un orizont mai larg, este pusă 
sub semnul întrebării însăși utilitatea cunoașterii omenești.
Zădărnicia demersurilor noastre epistemice – iată tema de fond 
a romanului. Tarkovski, însă, elimină din ecranizarea sa orice 
referință imaginar-bibliografică. Probabil, din punctul său de 
vedere, întreaga urzeală teoretică a solaristicii nu este altceva 
decât un balast, mult prea ne-cinematografic în esența sa pentru a 
putea supraviețui tranziției carte-film. Drept consecință regizorul 
se va concentra, în construcția narațiunii sale filmice, pe celelalte 
două teme călăuzitoare ale romanului lui Lem: anume, povestea 
de iubire și analiza psihologică a locuitorilor stației. Tarkovski va 
da o pondere importantă mai ales studiului psihologiei lui Hari 
(interpretată de Natalia Bondarciuk), frumoasa „vizitatoare” care 
se confruntă cu problema înțelegerii și acceptării propriei naturi. 
Cineastul introduce chiar un dialog între Hari și Sartorius, dialog 
absent din roman: tânăra își susține, cu ochii în lacrimi, propria 
umanitate, în fața unui Sartorius care îi aruncă impasibil: „Hari nu 
există! E moartă! Tu ești doar o reproducere, o repetiție mecanică 
a formei! O copie ieșită din matriță!”
Pe parcursul filmului, întâlnim mai mulți „topoi” specific 
tarkovskieni. Astfel, și „Solaris” este presărat cu trimiteri culturale. 
Spre exemplu, în secvența discuției din bibliotecă, Kelvin studiază 
o ediție a lui „Don Quijote”. Cartea conține o gravură ce-l reprezintă 
pe Cavalerul Tristei-Figuri călare, alături de scutierul său, Sancho; 
identificăm aici o discretă trimitere la supra-tema romanului 
„Solaris”: zadarnica luptă a omului de știință cu „morile de vânt” 
ale cunoașterii. Firește, nici evocarea unei capodopere a picturii 
universale nu putea lipsi. Aproape în fiecare film tarkovskian 
este „citat” câte un tablou celebru. În finalul lui „Andrei Rubliov” 
este explicitată la plan-detaliu o icoană a meșterului-zugrav rus; 
„Sacrificiul” ne răsfață cu o imagine a „Adorației magilor”, văzută 
printr-un geam în care se reflectă un frunziș bogat. Ei bine, pentru 
„Solaris”, Tarkovski l-a ales pe Peter Breugel cel Bătrân, cu ai săi 
„Vânători în zăpadă”. Există oare o legătură tematică între film 
și tablou? Greu de spus. Am putea să-i comparăm pe vânătorii ce 
se târăsc cu greu prin neaua densă cu acei neasemuiți pionieri ai 
cunoașterii - savanții noștri de pe stația Solaris; paralela mi s-ar 
părea însă forțată. Sau să fie, poate, o trimitere la lunga iarnă a 
grădinii înghețate din finalul filmului…
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Predilecția lui Tarkovski pentru apă, vegetație și pământ – 
elemente ce compun poetica sa vizuală a naturii – este atât de 
puternică, încât cineastul nu se poate îndupleca să le omită nici 
măcar dintr-un film sf. Totuși, romanul lui Lem se desfășoară 
în întregime pe stația Solaris… ce loc poate găsi natura terestră 
aici? Să nu uităm însă că Tarkovski alege să-și înceapă narațiunea 
cinematografică înainte de plecarea lui Kelvin în spațiu: prima 
secvență îl înfățișează pe erou în grădina casei de la țară a tatălui 
său, înconjurat de verdeață și flori de câmp – așadar, într-un 
context cât se poate de pământesc. 
Deschiderea unui film sf printr-o succesiune de domoale secvențe 
terestre pare cu atât mai insolită, dacă o punem în contrast cu 
science-fiction-urile americane, care îl aruncă pe spectator direct 
în spațiu și în mijlocul acțiunii. Totuși, opțiunea lui Tarkovski 
pentru un început „pământesc” capătă sens și greutate, odată ce 
spectatorul ajunge la șocantul final-copertă al filmului. Kelvin se 
găsește din nou acasă. Pe Pământ. Grădina casei tatălui său este 
aceeași. Același lac, aceiași copaci familiari din secvența inițială. 
Însă peisajul verde și viu de la început este acum hibernal: lacul e 

înghețat, copacii cândva verzi  sunt acum desfrunziți. Kelvin este 
așteptat. Nu voi povesti mai departe… poate unii dintre cititorii 
noștri nu au văzut filmul, și nu vreau să stric surpriza. Voi spune 
doar atât: în opinia mea, „Solaris”-ul lui Tarkovski are una dintre 
cele mai puternice imagini de final din istoria cinematografiei.
Așadar, care este bilanțul? În ce raport se află cartea lui Lem cu 
filmul lui Tarkovski? Cineastul a ales un punct inițial anterior celui 
din roman, și a modificat în mod radical finalul. Centrul de greutate 
al poveștii a fost deplasat înspre analiza psihologică, renunțându-
se cu totul la filonul filosofico-epistemologic ce constituia miza 
metaforică, nucleul dur al romanului. Prin urmare, relația dintre 
film și carte… 
Lem și Tarkovski sunt doi artiști puternici și fertili; ei au născut 
două opere care, în ciuda relației de paternitate-filiație, sunt cu 
desăvârșire autonome. Fiecare are propria paletă de semnificanți 
și semnificați, propriul limbaj, așa cum fiecare artist are propriile 
predilecții și obsesii… Solaris și Solaris, cartea si filmul, filmul și 
cartea. Două universuri artistice care se intersectează. Un pic. Și 
atât.

adaptări
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Un alt cineast din perioada „mutului”, admirat de André Bazin 
pentru intuiția lui realistă, este marele documentarist Robert 
Flaherty. Bazin citează aprobator o secvență din „Nanook” 
(1922), celebrul film al lui Flaherty despre viața unui eschimos: 
secvența în care protagonistul vânează o focă printr-o gaură din 
gheață. Nici așteptarea lui, nici lupta grea pentru a scoate foca 
din apă, nu sunt fragmentate prin montaj. Flaherty a înțeles 
aici că era necesar să respecte unitatea spațio-temporală a 
evenimentului; ruperea ei ar fi riscat „să transforme realitatea 
în simpla ei reprezentare imaginară”. Bazin contrastează 
această secvență cu aceea a vânătorii de aligatori dintr-un 
documentar mai târziu al lui Flaherty, „Louisiana Story” 
(„Poveste din Louisiana, 1948), secvență construită de astă dată 
prin montaj. Prima e cu siguranță superioară celei de-a doua: 
prima ne arată ceva ce cu siguranță s-a întâmplat, pe când cea 
de-a doua ne povestește despre ceva ce poate s-a întâmplat, 
poate nu – poate a fost creat de la zero prin montaj, așa cum 
exploziile lui Pudovkin erau create prin simpla alăturare a 
unor bucăți de film în care nu exploda nimic.

Ca să se facă înțeles mai bine, Bazin citează „o secvență de 
neuitat” dintr-un film englezesc altminteri mediocru, „Where 
No Vultures Fly” („Unde nici vulturii nu zboară”, 1951, r. 
Harry Watt ). E un film de ficțiune bazat pe povestea reală a 
unei familii britanice care a creat o rezervație de animale în 
Africa de Sud. „Pasajul la care mă refer începe cât se poate 
de convențional. Copilul, care nu și-a ascultat părinții și s-a 
îndepărtat de tabără, descoperă un leușor momentan lăsat 
singur de mama lui. Inconștient de pericol, îl ia în brațe și 
pornește cu el spre casă. Între timp, leoaica, avertizată de 
zgomot sau de miros, revine în bârlog și ia urma copilului. Îl 
ajunge, dar continuă să meargă la o anumită distanță în spatele 
lui. Echipajul se apropie astfel de tabără, de unde părinții 
copilului văd fiara care dintr-o clipă într-alta se va năpusti 
asupra imprudentului răpitor.”

„Să ne oprim un pic din povestire” – scrie Bazin. „Până aici, 
totul a fost făcut prin montaj, rezultatul fiind un suspans 
oarecum naiv și convențional. Dar iată că, spre stupoarea 
noastră, regizorul renunță la planurile lui apropiate, care-i 
izolau pe protagoniștii dramei, pentru a-i oferi privirii noastre, 
în același plan general [sublinierea lui Bazin], pe părinți, pe 
copil și pe leoaică. Acest cadraj, în care posibilitatea trucajului 

devine de neconceput, autentifică retroactiv și montajul banal 
care-l preceda. În continuare vedem, în același plan general, 
cum tatăl îi poruncește fiului să rămână pe loc (leoaica se 
oprește și ea), apoi să pună jos leușorul și să meargă mai 
departe fără să se grăbească. Leoaica își recuperează puiul și 
pleacă înapoi spre savană, în timp ce părinții ușurați se reped 
să-și îmbrățișeze copilul.”

Privită ca poveste – explică Bazin –, secvența înseamnă același 
lucru indiferent dacă e construită așa sau din montaj. Dar 
calitatea ei cinematografică ține de absența montajului, ține de 
faptul că evenimentul descris chiar „s-a derulat, în realitatea 
sa fizică și spațială, în fața camerei”. Într-un asemenea 
context, montajul, „despre care ni se spune atât de frecvent 
că e esența cinema-ului”, ar fi un procedeu „prin excelență 
livresc și anticinematografic”: între regizorul care povestește o 
asemenea scenă punând cap la cap imagini cu băiețelul, leoaica 
și părinții, și scriitorul care o povestește punând cap la cap 
o serie de cuvinte începând cu „băiețel”, „leoaică”, „părinți”, 
n-ar exista nicio diferență esențială (în pofida diferenței de 
concretețe dintre imagini și cuvinte). Evident că regizorul 
britanic ar fi avut tot dreptul să spună povestea copilului și a 
leoaicei cu ajutorul montajului: deși se bazează pe fapte reale, 
filmul lui se prezintă ca o reconstituire ficționalizată, deci 
garanția, esențială în cazul unui documentar, că evenimentele 
descrise s-au desfășurat cu adevărat în fața camerei, nu e 
necesară aici. Și totuși, filmul câștigă enorm în filmicitate de 

ce înțelegea Bazin prin realism (2)
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pe urma acestui realism. Bazin se grăbește să precizeze că 
realismul nu constă în vreo expunere a actorilor la primejdii 
reale: e de la sine înțeles că leoaica era domesticită și bine 
supravegheată – copilul nu risca nimic. Realismul constă, 
pur și simplu, în omogenitatea spațiului. Bazin încearcă să 
demonstreze că acest realism poate fi la fel de important într-
un film de ficțiune – ba chiar într-un basm cinematografic – ca 
într-un documentar.

Exemplul lui în acest sens este „Crin blanc: le cheval sauvage” 
(„Crin-alb”, 1953), filmul-feerie al lui Albert Lamorisse despre 
prietenia dintre un băiețel și un cal de basm. Din analiza lui 
Bazin reiese clar că teoreticianul nu e din principiu împotriva 
utilizării montajului ca procedeu de trucaj, ci încearcă să 
identifice niște legi ale folosirii lui corecte – adică într-o 
necesară alternanță cu realismul spațial. Bazin admite că 
personajul titular al filmului – un cal fabulos, un cal așa cum 
nu există decât în mituri – trebuia creat, prin montaj, din mai 
mulți cai reali: dacă tot ce ni se arată pe ecran ar fi fost „realizat 
efectiv de camera de filmare”, filmul n-ar mai fi fost un mit; 
dacă n-ar fi existat decât un sigur cal, filmul n-ar mai fi fost 
„decât un număr de dresaj”. Pe de altă parte, era necesar ca 
„imaginarul să aibă pe ecran densitatea spațială a realului”. 
„Lamorisse a înțeles perfect acest lucru în secvența hăituirii 
iepurelui, în care calul, copilul și vânatul sunt tustrei prezenți 
în cadru tot timpul, dar nu-i departe de a comite o eroare în 
secvența capturării lui Crin-alb, cînd copilul e luat târâș de cal. 
Nu contează că animalul pe care-l vedem de la distanță târând 
copilul nu e adevăratul Crin-alb, nici faptul că, în această 
scenă periculoasă, copilul e dublat de Lamorisse însuși, dar 
mă deranjează faptul că, la finalul secvenței, când animalul 
se oprește, camera nu-mi arată în mod irefutabil apropierea 
spațială dintre el și copil (...) Această precauție simplă ar fi 
autentificat retrospectiv toate cadrele anterioare, pe când 
cele două cadre succesive folosite de Lamorisse, unul doar 
cu copilul, celălalt doar cu calul (...), rup frumoasa fluiditate 
spațială a acțiunii.”i

Cât de valabilă mai e această pledoarie pentru realism spațial? 
Afirmația lui Bazin că prezentarea leoaicei, a leușorului și a 
copilului în același cadru înlătură orice suspiciune de trucaj, 
nu poate suna decât naiv în epoca imaginilor generate pe 
computer. La vremea cînd Bazin scria acest text, leoaica 
n-ar fi putut fi introdusă în același cadru cu copilul decât 
printr-un procedeu numit „transparență”; oricât de bun 
ar fi fost, trucajul n-ar fi fost nedetectabil. Pe când într-o 
imagine electronică, alcătuită din pixeli programabili fiecare 
în parte, se poate introduce orice creatură astfel încât iluzia 
să fie perfectă. Pledoaria lui Bazin pentru realism spațial 
presupune existența unei legături genetice între reprezentarea 
fotografică și obiectul reprezentat. Existența acestui „cordon 
ombilical” care, după cum scrie Roland Barthes în lucrarea lui 
despre fotografie, „Camera Lucida”, „leagă corpul obiectului 
fotografiat de privirea mea”, diferențiază fotografia de pictură: 
o fotografie e „literalmente o emanație a referentului său”, ceea 
ce o pictură nu poate fi în aceeași măsurăii. Oricât ar încerca să 
copieze realitatea, o pictură rămâne în primul rînd o emanație 
a subiectivității pictorului, pe când o fotografie, oricât de 
antirealistă s-ar dori, înainte de a fi o emanație a subiectivității 

artistului e, în cuvintele lui Bazin, „amprenta” sau „mulajul” 
unui obiect, luat/luată cu ajutorul unui procedeu automat, 
adică obiectiv. Imaginea digitală taie acest cordon ombilical: 
fotografia nu mai e neapărat amprenta sau mulajul a ceva ce 
trebuie să fi existat; sau, în cuvintele lui Barthes, ea nu mai 
e „un certificat de prezență”. În viziunea lui Lev Manovich, 
teoretician al noilor mediaiii, digitalul reașază tot cinema-
ul pe orbita filmului de animație, pentru că, spre deosebire 
de tehnologia cinematografică tradițională, o tehnologie 
inventată pentru a reproduce impersonal natura, computerul 
e un creion, o unealtă de creat și manipulat imagini. În aceste 
condiții, realismul nu mai e un dat genetic al cinematografului, 
așa cum îl considera Bazin. El devine un simplu set de convenții 
printre altele. 

Asta dacă legătura privilegiată a imaginii cinematografice 
cu realitatea depinde exclusiv de originea ei fotografică. Dar 
numai de ea să depindă? Pe baza gradului de înrudire dintre 
semn și obiectul la care se referă, logicianul și filozoful Charles 
Sanders Peirce a împărțit semnele în trei clase: semne iconice 
(care împărtășesc unele dintre caracteristicile obiectului, fără 
a fi propriu-zis legate de el: de exemplu, siluetele reprezentând 
femeia, respectiv bărbatul, pe ușile toaletelor publice); semne 
indexice (care chiar au o legătură cu obiectul: de exemplu, 
fumul e un semn indexic al focului); și semne simbolice (pe 
care tot ce le leagă de obiect e o convenție de interpretare: 
de exemplu, cuvintele, care, cu excepția onomatopeelor, nu 
„seamănă” în niciun sens cu lucrurile pe care le desemnează) 
iv.În accepțiunea Bazin-Barthes, imaginea fotografică și, prin 
extensie, cinematografică, e un semn indexic („o emanație a 
referentului”); lucrurile cu care o compară Bazin – amprenta, 
mulajul, urma, moaștele – sunt, toate, semne indexice. Dacă 
menirea cinematografului de „artă a realului” se întemeiază 
strict pe indexicalitatea imaginii (așa cum reiese din unele 
scrieri ale lui Bazin), atunci (odată cu trecerea la digital) ea 
e pe cale să rămână fără temelie. Dar tot Bazin scrie în altă 
parte că ecranul poate să dea și spre un univers sută la sută 
artificial, cu condiția ca între imaginea cinematografică și 
experiența noastră cotidiană să mai existe un numitor comun. 
Acel numitor comun este spațiul. „Experiența spațiului 
constituie infrastructura concepției noastre despre univers” 
– scrie Bazin. „Imaginea cinematografică poate fi golită de 
orice realitate, mai puțin de aceea a spațiului. (...) Nu putem 
concepe o reconstrucție totală a spațiului, una lipsită de orice 
punct comun cu natura”.v Dacă legătura privilegiată dintre 
imaginea cinematografică și realitate nu se bazează atât pe 
indexicalitatea celei dintâi, cât pe faptul că e o imagine în 
mișcare, atunci ea nu mai e afectată atât de rău de apariția 
digitalului, căci reprezentarea mișcării trebuie să continue să 
se raporteze cumva la experiența noastră, care e o experiență a 
timpului și a spațiului. Iată de ce ni se pare că legile realismului 
spațial, formulate de Bazin, rămîn în picioare. Steven Spielberg 
le aplică instinctiv în „E. T.” (1982), refuzând, pe cât posibil, să-
și separe personajul titular (care nu e decât un efect special) de 
restul personajelor (care sunt oameni). În scenele de acțiune 
din „Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” („Harry Potter 
și prizonierul din Azkaban”, 2004) (conform consensului 
critic, cel mai bine regizat episod din serie), regizorul Alfonso 
Cuarón are grijă să adune din când în când, în câte un plan 
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general, elementele dispersate până atunci prin montaj. Deși 
planul general nu mai funcționează în niciun chip ca o garanție 
că evenimentul s-a derulat chiar așa în fața camerei, el își 
păstrează autoritatea pe care i-o recunoștea Bazin: autoritatea 
arătatului asupra povestitului. 
                                                          ***
Potrivit lui André Bazin, tendința realistă reprezentată în 
cinematograful mut de regizori  ca Flaherty și von Stroheim 
– tendința către un cinema construit pe credința în realitate 
și nu în imagine, un cinema „în care imaginea contează în 
primul rînd nu prin ceea ce adaugă la realitate, ci prin ceea 
ce revelează din ea” – e mult mai puțin vizibilă în primul 
deceniu de film sonor, deceniu în care pseudo-realismul sau 
realismul comercial al montajului hollywoodian (determinat 
de logica narativă sau dramatică) se impune ca limbaj unic 
al cinematografului. Regizorul francez Jean Renoir este 
„excepția glorioasă (și retrospectiv profetică)”.vi          

„Nimeni n-a înțeles adevărata natură a ecranului de cinema 
mai bine decît a înțeles-o Renoir” – scrie Bazin în cartea sa 
neterminată despre marele regizor. „[N]imeni n-a mai eliberat 
ecranul, cu atâta succes, de analogiile echivoce cu pictura 
și teatrul. Cel mai adesea, prin felul în care sunt compuse 
imaginile, ecranul e făcut să se conformeze limitelor unei 
pânze de tablou; iar ca spațiu dramatic, ecranul e folosit după 
modelul scenei. Cu aceste două referințe în minte, majoritatea 
regizorilor de film își construiesc imaginile într-o îngrăditură 
dreptunghiulară, la fel ca pictorii și regizorii de teatru. Pe 
când Renoir înțelege că ecranul nu e un dreptunghi oarecare, 
ci mai degrabă suprafața omotetică a obiectivului camerei sale 
[omotetia este un termen geometric desemnând relația dintre 
două figuri asemenea, în care dreptele care unesc punctele 
omoloage se întâlnesc într-un singur punct – n.n.].E opusul 
unei pânze înrămate. E un cașeu care ascunde realitatea 
[sublinierea noastră] în aceeași măsură în care o revelează. Ce 
ne arată camera e important în raport cu ceea ce lasă ascuns 
[sublinierea noastră].” Atunci când un film e făcut din multe 
cadre, fiecare pregătit și jucat separat de celelalte, „ecranul 
nu mai ascunde nimic, nu mai există nimic în afara acțiunii 
filmate”, singura „realitate” care mai există este aceea a 
poveștii care se construiește sub ochii noștri, din cadre care nu 
sunt decât atomi dramatici și narativi creați în laborator, și nu 
particule ale unei realități mai mari.vii

Pe când Renoir, atunci cînd filmează săritura sinucigașă a 
vagabondului Boudu, de pe Pont des Arts, în „Boudu sauvé 
des eaux” („Boudu salvat de la înec”) (unul dintre primele sale 
filme importante, realizat în 1932), se preocupă mai puțin de 
logica dramatică a evenimentului său înscenat și mai mult 
de realitatea din jurul acestuia – de acea mulțime de curioși 
adunată în acea zi în apropierea acelui pod de pe Sena. Bazin 
confirmă faptul că e vorba despre o mulțime de curioși, nu de 
figuranți plătiți: se adunaseră ca să asiste la o filmare, nu la 
o tragedie, și erau bine dispuși. Renoir nu numai că nu le-a 
cerut să mimeze îngrijorarea, dar se pare că i-a și încurajat 
în această bună dispoziție; nu numai că n-a făcut niciun efort 
de a masca, prin montaj, scurgerea de dramatism cauzată de 
reacțiile lor, sau de a o compensa printr-o accentuare mai 
puternică a situației critice în care se află Boudu (de pildă, 

folosind muzica), dar chiar i-a filmat insistent și a păstrat 
până și cadrele în care unii dintre ei se întorc cu privirea spre 
camerăviii. Pentru marele public de azi, ca și pentru cel din 1932, 
o asemenea lipsă de respect pentru verosimilitatea formală e 
incompatibilă cu realismul. Dar asta e din cauză că, după cum 
comenta Bazin, cinematograful, în general, suferă de pe urma 
aceluiași tip de mentalitate potrivit căreia un desen colorat 
este valoros atâta timp cât nicio culoare nu trece peste linia 
de contur. Singurul „realism” pe care marele public de ieri și 
de azi vrea să-l vadă e o verosimilitate de acest tip, însă bazată 
pe convenții narative. De fapt, vrea convenții îmbrăcate în 
straie realiste. Realismul lui Renoir e mult mai profund de-
atât. Ambiția lui de a ieși din studio (unde se realizau pe atunci 
majoritatea filmelor), de a lua acei atomi narativi și dramatici 
creați în laborator și de a-i insera în natură, trebuie înțeleasă 
așa cum se cuvine. Important nu e efortul în sine – de pildă, 
efortul de a filma în condiții reale, cu echipament din 1932, 
o secvență în care personajele se plimbă cu barca, în loc s-o 
filmeze în studio așa cum se obișnuia pe atunci (o asemenea 
secvență punea probleme mari de amplasare a camerei și 
de captare a sunetului). Importantă e motivația sa estetică. 
În optica lui Renoir, n-are rost ca un regizor să insereze în 
natură niște atomi de laborator – adică dialogul scenarizat al 
actorilor și jocul lor – dacă el continuă să creadă că aceștia (în 
cuvintele lui Bazin) „sînt mai importanți decât reflexiile apei 
pe fețele actorilor, jocul vântului cu părul lor sau mișcarea unei 
crengi îndepărtate”.ix Pentru Renoir nu sunt mai importanți. 
Evenimentul ficțional care este tentativa de sinucidere a lui 
Boudu nu e mai important decât viața reală care curge în jurul 
său pe acel mal al Senei. Renoir lasă această viață să absoarbă 
evenimentul creat de el. După cum scria și Siegfried Kracauer, 
celălalt mare teoretician al realismului cinematografic, o 
stradă deschide perspective mult mai mari, în fața aparatului 
de filmare, decât orice scenariu în care strada respectivă 
servește drept decorx. Sigur, trebuie să existe o poveste – 
admite Bazin –, „dar aceasta își poate purta și singură de grijă”. 
Odată ce-a schițat îndeajuns din ea, autorul se poate concentra 
pe esențial, care e „peste tot în ceea ce e vizibil”.xi  

„Boudu” e povestea acestui vagabond și a burghezului care-l 
scoate din Sena (în care se aruncase după ce-și pierduse 
câinele) și-l duce la el acasă. Burghezul e încântat de Boudu 
în același fel în care ar fi încântat de un cățel lățos, adunat 
de pe stradă (chiar îl scarpină între urechi). Numai că Boudu 
nu e domesticibil. E infantil-distructiv, e anarhic, e un copil 
murdărel (și cu pofte de adult), care n-a fost dresat niciodată. 
Până la urmă, el câștigă la loterie și se însoară, deci e în pericol 
să devină, totuși, un cetățean onorabil. Dar se salvează sărind 
din nou în apă, de astă dată din barca în care se plimba pe 
Marna împreună cu mireasa și cu protectorii săi. E clar vorba 
despre o evadare: Boudu, cu barba lui încâlcită, cu vitalitatea 
și cu lubricitatea lui, e o ființă naturală înrudită cu satirii din 
mitologie. Dar Renoir nu accentuează semnificația actului său 
(adică evadarea): nu-i scrutează fața în prim-plan, înainte de 
momentul săritului din barcă, pentru ca spectatorul să poată 
vedea cum i se formează decizia, nu pune muzică etc. După 
cum nu scoate în evidență nici asocierile mitologice – nu 
compune imaginile astfel încât să amintească de tablouri cu 
astfel de teme. După cum observă Bazin, pentru care această 
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secvență „ar putea constitui epigraful întregii opere renoiriene” 
din anii ’30, autorul uită repede de actul săritului în apă, cu 
semnificația și asocierile lui, în favoarea faptului că Boudu 
(Michel Simon) înoată, „face pluta, se întoarce și împroașcă 
în jurul lui ca o focă”, într-o apă care nu e doar „apă”, ci „apa 
Marnei în august, galbenă, tulbure și călduță”. „Atunci când 
[personajul] se suie pe mal, un extraordinar panoramic de 360 
de grade ne dezvăluie, lent, peisajul de țară ce se deschide în 
fața ochilor săi.” Și – continuă Bazin – „frumusețea neasemuită 
a acestui efect” nu se datorează picturalității sale (nu e deloc 
pictural; e banal-descriptiv) și nici ideii că Boudu s-a întors 
acasă, și-a reluat în stăpânire domeniul, ci faptului că „malurile 
Marnei sunt intrinsec-frumoase”.xii Încă o dată, Renoir a luat 
un atom de ficțiune și l-a integrat în substanța realului. Încă 
o dată, pentru a aprecia realismul lui trebuie umblat un pic la 
semnul de egalitate care se pune în mod automat – în mod prea 
automat – între realism și verosimilitate formală. Renoir nu se 
ambiționează să dea atomilor săi ficționali aparența realului. 
După cum am văzut, nu se sinchisește dacă la contactul lor 
cu realul apar distonanțe (cum se întâmplă în secvența primei 
aruncări în apă a lui Boudu). Realismul lui nu se bazează 
pe cultivarea unei iluzii de realitate cât mai apropiate de 
perfecțiune. Dimpotrivă, lui Renoir îi place să îngreuneze 
procesul de formare a iluziei; îi plac distonanțele. La prima 
vedere, multe dintre filmele lui par jucate teatral. Bazin ne 
asigură că așa i s-au părut și spectatorului din anii ’30, acesta 
fiind, de altfel, unul dintre motivele pentru care majoritatea 
n-au avut succes comercial. Dar la o privire mai atentă devine 
clar că nu toți actorii dintr-un film de Renoir joacă la fel de 
teatral și că stilurile lor de interpretare, cu diferitele lor grade 
de teatralitate și realism, nu sînt amestecate la întîmplare, 
ci organizate pe o scală ce merge de la commedia del’arte la 
un firesc și o interiorizare moderne. Să luăm de pildă „Une 
partie de campagne” („Vara la țară”, 1936), o adaptare după 
Maupassant în care două burgheze pariziene, mamă și fiică, 
ieșite la iarbă verde, sunt seduse de doi crai de prin partea 
locului, chiar sub nasurile celor doi bărbați din casă – tatăl 
fetei și viitorul ei mire. Cei mai teatrali sunt interpretul 
tatălui și interpretul unuia dintre crai. Nici unul, nici altul 
nu aduc pe ecran doar niște personaje; ei aduc o întreagă 
tradiție a reprezentării personajelor de acest tip (burghezul 
pompos, respectiv craiul provincial). Nici unul, nici altul nu 
se mulțumesc să existe pe ecran, sub identitățile personajelor 
lor; ei își și comentează personajele. Prezența lor în natură nu 
poate fi decât discordantă, căci aparțin de două ori culturii – o 
dată în calitatea lor de constructe sociale (burghezul, craiul 
provincial) și o dată în calitatea lor de constructe teatrale 
(tipul bughezului, tipul craiului). Dar această discordanță se 
atenuează treptat. Celălalt crai e mai puțin ușor de identificat 
drept construct – e mult mai reținut decât tovarășul său, mult 
mai greu de etichetat după înfățișarea și gestica sa –, deci se 
integrează mai bine în decorul natural. Iar fata pe care el o 
seduce are chiar un moment de comuniune cu natura. După 
cum observă Prakash Younger într-un studiu despre Bazin 
și Renoir (de fapt, o tentativă de a reinterpreta scrierile 
celui dintâi prin prisma filmelor celuilalt), sentimentul ei 
de comuniune cu natura, așa cum îl descrie mamei sale, e în 
același timp o expresie stereotipă a fecioriei burgheze și un 
răspuns autentic, de ecou, al naturii din ea la natura din jurul 

ei: ea aparține în egală măsură culturii și naturii.xiii Deci ce 
face Renoir este să creeze o balanță, având pe un taler niște 
personaje împrumutate din teatru și pe celălalt taler natura, 
o balanță care, pornind de la un izbitor dezechilibru cauzat 
de o mare doză inițială de teatralism, să se plece până la urmă 
în favoarea naturii. După cum cad de acord Bazin și Younger, 
tocmai acest joc face posibil șocul revelatoriu – „adevărul 
sfâșietor” (Bazin) – al prim-planului pe care Renoir i-l oferă 
fetei în momentul în care aceasta cedează.xiv Nu-i cedează 
doar unui bărbat, ci naturii. Și nu doar chipul actriței spune 
asta, ci întregul film. Tot ce-a făcut filmul până în acel punct a 
fost să se pregătească s-o spună; de-aceea iese cu atâta putere. 
Secvența următoare, în care izbucnește o furtună, nu face 
decât să desăvârșească răsturnarea raportului de forțe. Renoir 
a lăsat teatrul să-i invadeze filmul numai pentru a absorbi 
acest teatru în realismul său cinematografic.

Acest proces se repetă în mai toate filmele importante realizate 
de el în Franța. (În filmele pe care le-a realizat la Hollywood 
în anii ’40, stilul lui răzbate mai greu de sub stilul impersonal 
preferat de studiouri.) Renoir reconciliază realismul și 
teatralitatea printr-o dialectică unică. Ambiția lui de a le 
reconcilia e simpla expresie a unei iubiri, la rândul ei foarte 
simple, pentru spectacol în toate formele sale, dar în special 
în formele sale populare, nepretențioase (majoritatea filmelor 
sale conțin câte un moment de spectacol-în-spectacol: niște 
amatori pun ceva în scenă, cineva cântă o șansonetă), și în 
același timp e o expresie cât se poate de rafinată a ideii că viața 
socială este teatru, că a fi burghez sau aristocrat sau servitor 
înseamnă a juca un rol. Realismul nu poate îmbrățișa cu 
adevărat natura – nu poate fi complet – dacă nu îmbrățișează 
și cultura.

Cea mai rafinată fuziune dintre realism și teatralitate o găsim 
în „La règle du jeu” („Regula jocului”), marele lui film din 
1939. Confuzia de identitate care duce la moartea eroului vine 
din teatru, ca și alergătura din ultima parte a filmului – soție 
după soț, soț după amant, amant după rival, soția de la un 
amant la altul, totul asezonat cu focuri de armă și amestecat 
cu spectacol-în spectacol, astfel încât, atunci când un pădurar 
gelos trece val-vârtej printre distinșii oaspeți adunați în 
casa de la țară a stăpînului său, trăgând cu pistolul după 
servitorul pe care l-a prins cu nevastă-sa, oaspeții încep să 
râdă, crezând că totul e un divertisment. Dar în același timp, 
după cum observă Bazin, acest film atât de teatral este și un 
film care reușește să se elibereze total de acel corset, comun 
teatrului și filmului, care se cheamă „structură dramatică”. 
Odată ce oaspeții se strâng la conacul de țară al marchizului, 
mecanismul dramatic care păruse să se asambleze și să se pună 
în mișcare în primele secvențe începe să se comporte complet 
neconvențional: în loc să acumuleze elemente pregătitoare 
pentru tragedia finală, el începe să se împrăștie; în loc să 
atace panta ascendentă a unei tensiuni dramatice, el începe 
să se miște în cercuri concentrice; și în loc să-l țină în centru 
pe personajul (un pilot romantic) care a demarat totul (prin 
dragostea lui pentru marchiză) și care va muri la final, el îl 
aruncă la periferie. Atunci când apare personajul pădurarului, 
filmul se duce după el. Ceva mai târziu, acțiunea se mută în 
sala de mese a servitorilor. A doua zi, invitații vânează iepuri 
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și fazani, iar Renoir insistă pe moartea fiecărei vietăți în parte. 
Urmează seara de teatru, cu regizorul însuși evidențiindu-se 
într-un costum de urs, în rolul unuia dintre invitați. Apoi se 
dezlănțuie alergătura: personajele se isterizează, se bat, se 
opresc, conversează calm, iar se isterizează, iar se bat, schimbă 
brusc un obiect al afecțiunii cu altul și pe acela cu altul. Și toate 
astea se lasă cu moartea romanticului pilot. 

În ce fel e această moarte o necesitate estetică? Privită strict 
din punct de vedere dramatic, nu e. Nu e rezultatul inevitabil 
al lucrurilor care s-au întâmplat mai înainte. E o coincidență. 
Structura filmului nu are acel determinism în care o acțiune 
duce la alta, care duce la alta, care duce la alta, și această 
înlănțuire logică face ca deznodământul să pară inevitabil. Nu 
e ca una dintre mașinăriile acelea muzicale cu care marchizului 
din film îi place să-și umple casa. Sau, dacă e ca o mașinărie 
de genul acela, e ca una detracată, ale cărei rotițe încep să se 
învârtă bezmetic și până la urmă ejectează o piesă. „În același 
timp – scrie Bazin –, e un film construit sclipitor, în care nicio 
secvență nu e în plus, niciun cadru nu e nelalocul lui”. Moartea 
pilotului este o necesitate estetică. Dar, ca să-i înțelegem 
necesitatea, nu trebuie să ne uităm doar la dramaturgie; 
„trebuie să vedem mașinăriille muzicale, trebuie să vedem 
blana de urs care-i face atâtea necazuri lui Octave [personajul 
jucat de Renoir], trebuie să vedem agonia iepurașului și 
partida de v-ați ascunselea de pe coridoarele conacului”. Toate 
acestea nu sunt simboluri de tipul celor folosite de cineaștii 
expresioniști sau de sovietici. Dimpotrivă, sunt principalele 
realități din care Renoir își construiește filmul.xv 
                                                   ***
Dar pentru a înțelege asta trebuie ca mai întâi să înțelegem 
relația – esențială pentru Bazin – dintre realism și stilul 
de mizanscenă privilegiat de Renoir, o mizanscenă care 
exploatează adâncimea câmpului, inclusiv ceea ce Bazin 
numește „adâncimea lui laterală”. Termenul „adâncimea 
câmpului” se referă, pur și simplu, la claritatea fundalurilor. 
Evident că această claritate nu apare doar odată cu filmele 
din anii ’30 ale lui Renoir. Dimpotrivă, ea constituie regula 
în cinematograful de dinainte de Griffith și nu dispare decât 
odată cu generalizarea montajului. Primitivii cinematografului 
nu variau unghiurile de filmare. Acțiunea unei secvențe se juca 
de la un capăt la altul, ca la teatru, în fața unei camere care o 
înregistra pasiv. Cadrajul se identifica practic cu „al patrulea 
perete” al scenei de teatru, iar lentilele folosite asigurau 
o imagine uniform-lizibilăxvi. Odată cu montajul, planul 
îndepărtat devine fluu. Acest fluu – explică Bazin în „Evoluția 
limbajului cinematografic” – nu e doar rezultatul problemelor 
tehnice pe care le pune filmarea unei acțiuni „pe bucăți”. Ce-i 
drept, aceste probleme sunt greu de rezolvat cu tehnologia 
de filmare din epocă: pentru ca bucățile de acțiune să se 
îmbine cu adevărat, să curgă una într-alta așa cum trebuie, 
calitățile lor tonale trebuie să rămână constante, deci, atunci 
când își repoziționează camera, operatorul trebuie să reașeze 
și luminile în decor, ceea ce presupune mult timp și calcule 
laborioase. E mai simplu, din punct de vedere tehnic, să lase 
fundalul în ceață. Dar nu e doar atât. Pe lângă faptul că e mai 
simplu din punct de vedere tehnic, este și mai consecvent din 
punct de vedere estetic. Dacă rostul acestui tip de montaj (care 
vine de la Griffith, care rămâne și azi cel mai răspîndit limbaj 

cinematografic și pe care Bazin îl numește „analitic”) este să 
spună povestea într-un mod cât mai eficient, accentuând ce 
e mai important în fiecare imagine, atunci ce rost are efortul 
tehnic de a-l face pe spectator să vadă clar și lucrurile mai 
puțin importante? Dacă important e paharul acela filmat în 
plan-detaliu (și faptul că e filmat în plan-detaliu ne spune că 
el e important), atunci la ce ne folosește să putem vedea în 
continuare și obiectele din spatele lui? Dacă important e chipul 
personajului filmat în prim-plan în momentul acesta, la ce ne 
folosește să vedem, în același cadru și cu aceeași claritate, și 
celelalte personaje? Deci fluul nu e o consecință fortuită a 
spunerii unei povești cu ajutorul montajului. El intră în logica 
acestui stil de a povesti. Montajul înseamnă ordine ierarhică: 
asta e important, asta nu e. E firesc să suprime adâncimea 
câmpului. În anii ’30, acest mod de a povesti e adoptat de 
toată lumea cinematografică – mai puțin de Jean Renoir. 
Înotul acestuia împotriva curentului, neapreciat suficient la 
vremea lui, prevestește o revenire triumfătoare la adâncimea 
cîmpului (implicând firesc o suprimare parțială a montajului), 
efectuată în deceniul următor, chiar în inima Hollywood-ului, 
de regizorii Orson Welles și William Wyler (amândoi lucrând 
cu același director de imagine, Gregg Toland), și apoi de 
neorealiștii italienii. Bazin a aclamat această revenire ca pe un 
mare progres al cinema-ului în direcția realismului. 

De ce? În ce sens reprezintă ea un progres (și nu o recădere 
în „bâlbâiala primitivilor”xvii)? În două sensuri. În primul 
rând, e mai fidelă percepției umane decât montajul. Montajul 
substituie continuității perceptuale ce caracterizează relația 
noastră cu lumea o continuitate exclusiv mentală, narativă 
și dramatică. Sacrifică realismul perceptual – adică unitatea 
imaginii în spațiu și timp – în favoarea a ceea ce Donato Toraro 
descrie drept un „realism al procesului narativ și al proceselor 
mentale ale spectatorului care urmărește narațiunea”.
xviiiDouă personaje au un dialog? Dialogul va fi decupat în 
plan-contraplan (atunci când primul personaj spune ceva, îl 
vedem pe el, filmat, de regulă, peste umărul celui de-al doilea 
personaj; atunci când vine rândul acestuia să spună ceva, îl 
vedem pe el, filmat peste umărul celuilalt). Dacă, la un moment 
dat, unul dintre personaje se apucă să pregătească două 
băuturi și profită ca să toarne ceva în băutura celuilalt, gestul 
lui discret ne va fi arătat în plan-detaliu. Montajul nu respectă 
continuitatea percepției noastră din viața reală, însă asta nu ne 
deranjează, deoarece, pe durata unui film, „realitatea” noastră 
este povestea, iar montajul slujește atât continuitatea acesteia, 
cât și logica ei dramatică. De altfel, se poate spune oare că 
montajul nu corespunde chiar deloc felului în care percepem 
fenomenele vieții reale? Oare nu obișnuim să le „montăm” și 
să le narativizăm într-o anumită măsură? Ba bineînțeles că 
da. După cum observă J. Dudley Andrew, rareori urmărim un 
eveniment cu dezinteresul corespunzător cadrului lung, cu 
fundalul la fel de clar ca planul apropiat, pe care-l  privilegiază 
Bazin. Acest tip de cadru nu e, la urma urmei, decât „un mulaj 
mecanic” al evenimentuluixix. În viața reală, atenția noastră 
selectează, pune accente – face ce face montajul în filme.

Da – răspunde Bazin –, numai că montajul o face în locul 
nostru. Cadrul lung, cu toate elementele, importante sau mai 
puțin importante, la fel de vizibile în adâncimea câmpului, 
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respectă o realitate psihologică mai profundă, în viziunea lui, 
decît aceea a nevoii noastre de a ne concentra pe ceva anume. 
E vorba despre libertatea de a alege noi înșine la ce să ne 
uităm. În viața reală, indiferent cât se spectaculos poate fi un 
eveniment cu care ne confruntăm, indiferent cât de imperios 
ne reclamă atenția, teoretic suntem liberi să ne concentrăm 
pe altceva – pe un mini-eveniment care se consumă liniștit la 
periferia celui mare. În cuvintele lui J. Dudley Andrew, chiar 
dacă obișnuim să ne folosim de realitate ca de „o cutie cu 
unelte” cu care „lucrăm la viețile noastre personale”, suntem 
în permanență conștienți de faptul că realitatea e mai mult 
decât acele elemente ale ei de care alegem să ne servim. Un stil 
regizoral bazat pe adâncimea cîmpului și pe cadre lungi, deci pe 
prezența simultană a tuturor ființelor și obiectelor participante 
la un eveniment, de la un capăt la altul al evenimentului 
respectiv, respectă calitatea de întreg fizic a oricărui fenomen 
din lumea reală și îi acordă spectatorului aceeași (potențială) 
libertate de analiză pe care o are și în raport cu fenomenele 
realului. În asta constă dubla lui superioritate. Lungile secvențe 
din „Citizen Kane” („Cetățeanul Kane”, 1941, r. Orson Welles) 
sau din „The Best Years of Our Lives” („Cei mai frumoși ani ai 
vieții noastre”, 1946, r. William Wyler), în care trecerile, prin 
tăietură de montaj, de la un unghi de filmare la altul, aproape 
că nu există, și nici camera nu se mișcă aproape deloc (nici 
măcar ca să recadreze), nu au nimic în comun cu cadrele lungi 
și camerele fixe ale „primitivilor” cinema-ului. La Welles și la 
Wyler e vorba despre o opțiune stilistică, pe cînd primitivii 
procedau așa pentru că încă nu descoperiseră că există și 
alte opțiuni. Într-un film primitiv, o acțiune pusă în scenă în 
fața camerei nu e gândită în funcție de cameră; rolul acesteia 
este doar s-o înregistreze din cel mai bun unghi posibil (care 
e adesea unghiul spectatorului așezat pe cel mai bun loc din 
sală). Pe când, într-un film de Wyler, fiecare cadru e „o tablă de 
șah” pe care obiectele semnificative sunt dispuse astfel încât 
„semnificația lor să nu-i poată scăpa spectatorului”.xx Pe de altă 
parte, această semnificație nu-i este băgată în ochi – cum i-ar 
băga-o în ochi montajul. Chiar dacă spectatorul nu poate să 
nu facă analiza corectă (și, după cum precizează Bazin, filmele 
lui Wyler nu prezintă cine știe ce ambiguități), această analiză 
nu-i este livrată gata făcută (așa cum i-o livrează montajul). 
Pentru că evenimentul este prezentat în totalitatea sa, el 
împărtășește, chiar dacă numai ca pe o posibilitate teoretică, 
ambiguitatea tuturor fenomenelor din lumea reală: cel puțin 
în principiu, el se pretează și la alte analize – posibilitate pe 
care montajul o elimină. E un stil mai subtil, care-l cooptează 
pe spectator ca partener activ în analiza realității care i se 
pune în față – deci ca partener la facerea filmului.   

Să luăm de pildă secvența tentativei de suicid a celei de-a doua 
soții a protagonistului din „Citizen Kane”. Iat-o în descrierea 
lui Bazin: „[V]edem totul într-un singur cadru filmat de la 
nivelul patului. În colțul din stânga e noptiera, cu un pahar 
și o linguriță cărora unghiul de filmare le conferă dimensiuni 
enorme. Un pic mai departe, în umbră, mai degrabă simțim 
decât vedem fața femeii. Prezența dramei și natura acesteia, 
deja sugerate de pahar, ni se revelează prin intermediul 
sunetului: gemetele hârșâite și sforăitul greu caracteristice 
somnului narcotic. Dincolo de pat, camera goală. Departe, în 
fundul camerei, pe care obiectivele cu unghi larg folosite de 

Welles îl îndepărtează și mai mult, e o ușă încuiată. Din spatele 
ușii vin strigătele lui Kane și zgomotul umărului său izbind 
lemnul. Deci cadrul e construit în adâncime în jurul a două 
centre de gravitate constând atât din elemente vizuale, cât și 
din elemente sonore. Utilitatea obiectivului cu unghi larg e 
ușor de constatat: el întinde spațiul dintre ușă și pat ca pe un 
deșert. Cineva care n-a văzut filmul cu greu își poate imagina 
dinamismul intern al acestei imagini sfâșiate între doi poli, 
cu paharul acela de dimensiuni monstruoase lipit de nasul 
spectatorului și acel mic și îndepărtat dreptunghi de sunet 
în care se ghicesc frica și furia lui Kane. Dar să continuăm: 
ușa cedează, Kane se năpustește spre pat și odată cu el vine 
spre noi întregul fundal dramatic. Cei doi nuclei ai acțiunii, 
care se atrăgeau irezistibil, se întâlnesc în sfârșit. Tensiunea 
care diviza imaginea – și care întărea drama scenaristică prin 
propria ei dramă plastică – dispare; e înlăturată de umărul lui 
Kane odată cu ușa.”

E clar de ce această dramă plastică e superioară dramei pe care 
ar fi creat-o montajul (mai întâi montajul paralel – cadre din 
interiorul camerei alternând cu cadre de pe coridor –, apoi un 
cadru cu Kane în pragul ușii date violent de perete, apoi un 
cadru din unghiul lui de vedere etc.). Ea se bazează pe analiza 
spectatorului – e co-regizată de el. Nu e doar consumată pasiv, 
cum ar fi fost echivalentul ei creat prin montaj.

Alte secvențe din „Kane”, construite pe acest principiu, sunt: 
secvența în care părinții protagonistului predau tutela asupra 
lui bancherului Thatcher, în fața unei ferestre prin care se 
poate vedea copilul Kane jucându-se cu săniuța; secvența în 
care tânărul Kane descinde cu suita lui în redacția ziarului 
„Inquirer”, preluând frâiele de la un redactor-șef depășit 
de situație în mijlocul unui du-te-vino de hamali; banchetul 
organizat de el pentru a sărbători cumpărarea întregii echipe 
a unui ziar rival; discuția dură la care-l provoacă loialul său 
prieten, Jed, după pierderea alegerilor; secvența în care, 
înfuriat de plecarea celei de-a doua soții, distruge dormitorul 
acesteia. Și exemplele pot continua. După cum spune Bazin, 
„a vorbi despre montaj în raport cu aceste blocuri dramatice 
n-are practic niciun sens: nu succesiunea de imagini, nu 
relația unei imagini cu alta sunt importante aici, ci structura 
interioară a imaginii, atracțiile și curenții care sunt creați în 
interiorul unui spațiu dramatic folosit, în sfîrșit, în toate cele 
trei dimensiuni ale sale. Nu obiectivul camerei este cel care 
face aranjamentele pentru ochii noștri; mintea noastră este 
cea care trebuie să scaneze tot spectrul dramatic în acest 
spațiu uniform lizibil.”xxi

E adevărat că spațiul nu e tot timpul uniform lizibil. Dimpotrivă, 
părți din el sunt adesea cufundate în întuneric, în timp ce 
alte părți sînt în bătaia unor fascicule de lumină puternică. 
Lumina nu e în niciun caz naturală; e violent-expresionistă, 
adică teatrală. Cadrele care deschid filmul – o serie de vederi 
ultra-„atmosferice” asupra extravagantului conac pe care 
și l-a construit Kane – ar putea la fel de bine să deschidă un 
film expresionist realizat în Germania anilor ’20, adică ceva 
situat exact la antipodul realismului salutat cu atâta energie de 
Bazin. Și aproape pentru fiecare dintre secvențele enumerate 
mai sus, care nu se sprijină aproape deloc pe montaj analitic, 
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există câte o secvență care se sprijină în totalitate pe o formă 
de montaj mult mai radicală – vezi documentarul de la început, 
care sintetizează viața lui Kane în câteva minute, și faimoasa 
cronică a degradării primului lui mariaj, în care stadiul relației 
dintre soți ne e semnalat prin atitudinea lor unul față de altul 
la micul dejun. 

Dar Bazin argumentează consistent în favoarea ideii sale că, în 
pofida aparențelor de eclectism, filmul se bazează pe utilizarea 
sistematică a cadrului lung și a adâncimii cîmpului. Despre 
ce e vorba în „Citizen Kane”? Despre eforturile zadarnice ale 
unor jurnaliști de a elucida misterele și contradicțiile din viața 
unui om care ar fi putut fi mare: de ce a renunțat la ambițiile 
lui politice după primul eșec? De ce a persistat atâta în ambiția 
de a face din cea de-a doua soție a sa o mare cântăreață de 
operă? Ce înseamnă pentru el cuvântul „rosebud” – ultimul pe 
care l-a rostit? E cu putință ca acest cuvânt să fie cheia tuturor 
misterelor? Dar există oare o asemenea cheie? Cadrul lung și 
adâncimea câmpului sunt de o importanță vitală în acest film, 
pentru că ele îl țin pe spectator în incertitudine, îi complică 
analiza. Într-un film convențional, de îndată ce un personaj 
încetează să joace un rol important într-o secvență (de îndată 
ce nu mai are nici replici, nici reacții semnificative), montajul 
îl elimină de pe ecran. Acesta e rostul montajului analitic – să 
simplifice contribuția spectatorului scoțând în evidență ce-i 
semnificativ. Pe când Welles – ai cărui actori rămân pe ecran 
și atunci când nu constituie centrul dramatic al secvenței și 
continuă să joace la fel de precis chiar dacă momentan nu au 
nimic semnificativ de jucat – riscă în permanență să divizeze 
atenția spectatorului. „Trebuie să fim tot timpul atenți pentru 
ca nu cumva să pierdem tocmai esențialul” – scrie Bazin, care 
subliniază: „Intenția e, în mod cât se poate de clar, una realistă: 
realitatea e înțeleasă ca fiind omogenă și indivizibilă și e 
transpusă pe ecran într-un mod care-i asigură aceeași densitate 
în toate punctele ei.”xxii În interpretarea lui Bazin, secvențele 
construite așa sunt cele care ancorează filmul: în cazul lor, 
ambiguitatea pe care scenariul urmărește s-o întrețină e 
„înscrisă în însuși desenul imaginii”. Și, odată ce l-a ancorat 
astfel, Welles își poate permite să construiască alte secvențe 
numai din montaj: nu e vorba despre inconsecvență, ci despre 
desfășurarea conștientă a unor metode contrastante de a 
povesti viața lui Kane. Rezultatul e o și mai mare ambiguitate. 
Procedeul comprimării unei întregi căsnicii într-o serie de 
„breaksfast”-uri nu mai înseamnă exact ce-ar însemna într-
un film care ar recurge de la un capăt la altul la montaj – la 
substituirea timpului real printr-un timp „intelectual” sau 
abstract, timpul narațiunii. Aici, abstractizarea sare în ochi 
în raport cu realismul temporal al altor porțiuni de film, iar 
siguranța cu care e făcută analiza acestei căsnicii devine 
suspectă în raport cu incertitudinea înconjurătoare. Această 
stilistică „eclectică” nu e nici mai mult, nici mai puțin decât 
expresia încleștării personajului jurnalist cu acest subiect atât 
de recalcitrant care este viața lui Kane: o trecere de la o strategie 
la alta, de la un unghi de atac la altul. Pledoariile înfocate ale 
lui Bazin pentru cadrul lung și pentru adâncimea câmpului au 
fost adesea greșit înțelese ca niște pledoarii pentru renunțarea 
definitivă la montaj, dar eseul său intitulat „Evoluția limbajului 
cinematografic” se încheie așa: „Însă departe de a elimina 
definitiv cuceririle montajului, [acest stil] le dă o relativitate 

și un sens. Numai în raport cu acest supliment de realism al 
imaginii devine posibil și un supliment de abstractizare. De 
pildă, repertoriul stilistic al unui regizor ca Hitchcock se întinde 
de la puterile documentului brut până la supraimpresiuni și 
gros-planuri. Dar gros-planurile lui Hitchcock nu sunt ce erau 
gros-planurile lui Cecil B. De Mille din „The Cheat” (1915). 
Ele sunt doar o figură de stil printre multe altele.” Bazin a 
salutat revoluția realistă a adâncimii câmpului și a cadrului 
lung ca pe o ieșire din uniformitatea stilistică a anilor ’30, 
când aproape toate filmele din lume ajunseseră să fie decupate 
exact la fel. El n-a susținut că, pe viitor, toate filmele ar trebui 
făcute în acest stil. Aceasta e doar o opțiune – una radicală. 
Montajul convențional (analitic) rămâne o altă opțiune și 
între ele sunt posibile multe combinații. Dar a fost nevoie de 
această revoluție pentru ca aceste opțiuni să devină posibile și 
pentru ca stilurile regizorale personale să se poată multiplica. 
După cum scria Bazin la începutul anilor ’50, „dacă în epoca 
filmului mut montajul evoca [sublinierea lui] ce vrea să spună 
regizorul, iar în 1938 decupajul descria [sublinierea lui], azi se 
poate spune, în sfîrșit, că regizorul scrie [sublinierea lui] direct 
pe peliculă. (...) [El] nu mai este doar concurentul pictorului și 
al dramaturgului, ci, în sfîrșit, egalul romancierului.”xxiii
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Hou Hsiao-hsien 
și Noul Cinema Taiwanez

La începutul anilor ’80, cinematografia taiwaneză cunoștea o adevărată 
renaștere, după decenii în care se limitase la a oferi spectatorilor filme de 
gen (melodrame și filme de arte marțiale), menite a ține piept concurenței 
vecinei Hong-Kong, dar și redutabilei industrii hollywoodiene.

de Andrei Rus

Dacă până în anii ’70 publicul local se înghesuia la producțiile 
autohtone, o dată cu sporirea calității tehnice a filmelor hong-
kong-eze, spre jumătatea deceniului avea să-și uite sentimentul 
patriotic și să refuze a mai gusta aceleași povești reciclate și 
desuete ale conaționalilor. În acest climat destul de nefast, noul 
director al Oficiului Național al Cinematografiei din Taiwan, ajuns 
în funcție în 1980, a hotărât să sprijine noi voci, cu scopul de a 
recâștiga publicul de partea cinemaului taiwanez. Dacă demersul 
acestuia avea să eșueze parțial, după patru ani majoritatea filmelor 
Noului Val Taiwanez urmând a claca lamentabil la box-office, 
o parte dintre cineaștii sprijiniți de el la începuturile carierei au 
reușit o performanță nescontată. Deși nu au reușit, pe termen lung, 
să readucă spectatorii autohtoni în sălile de cinema la filme locale 
(„Bu san” / „Goodbye, Dragon Inn” (2003) al lui Tsai Ming-liang 
poate fi consultat în acest sens, deoarece surprinde fidel pulsul 
cinematografelor din Taiwan), au cucerit lumea. Nume precum 
Edward Yang, Tsai Ming-liang sau Ang Lee reprezintă astăzi, pentru 
cinefilii de pretutindeni, o garanție a calității. Și totuși, în ciuda 
valorii operei celor trei cineaști amintiți adineauri și a popularității 
celui din urmă, în ultimii ani extrem de apreciat în SUA, unde 
a reușit să câștige un Oscar pentru regia filmului „Brokeback 

Mountain” (2005), criticii francezi și cei americani consideră, pe 
bună dreptate, că cel mai important regizor taiwanez (și chinez) al 
tuturor timpurilor este Hou Hsiao-hsien.
Fiind intervievat de Olivier Assayas în 1997 într-un episod realizat 
de acesta, și dedicat lui Hou Hsiao-hsien, în cadrul superbei serii 
„Cinéma, de notre temps”, criticul taiwanez Chen Kuo-fu, unul 
dintre principalii animatori ai mișcării, izbucnește în lacrimi la 
rememorarea unui anumit moment trăit împreună, deși departe 
fizic, cu Hsiao-hsien. Povestește cum, în seara decernării „Leului de 
Aur” la Veneția în 1989, urmărea transmisiunea pe un post tv local. 
În momentul anunțării marelui câștigător al acelei ediții („Bei qing  
cheng shi” / „Orașul tristeții”, 1989, r. Hou Hsiao-hsien) a simțit cea 
mai mare bucurie a vieții lui de până în acel moment și i-a trimis 
imediat un fax lui Hsiao-hsien, spunându-i: „Sunt foarte mândru 
de tine”. Imediat după aceea îl năpădesc lacrimile, în ciuda faptului 
că face tot posibilul să se abțină. Mărturia lui Kuo-fu atestă două 
lucruri semnificative asupra Noului Cinema Taiwanez al anilor ’80: 
1. importanța câștigării acelui premiu la Veneția, care confirma 
valoarea unor cineaști recunoscuți anterior în festivaluri de mai 
mică amploare și 2. reținerea emoțională a artiștilor din această 
parte a lumii, întotdeauna reflectată în opera proprie. 
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Descoperirea unei „atitudini creatoare”
Cel de-al patrulea lungmetraj al carierei lui Hsiao-hsien, „Feng 
gui lai de ren” („Băieții din Fengkuei”, 1983), a însemnat enorm 
pentru tânăra generație de cineaști taiwanezi. După două filme 
colective, „Kuang In Ti Ku Shih” („Pe vremea noastră”, 1982, r. Yi 
Chang, I-Chen Ko, Te-chen Kao, Edward Yang ) și „Er zi de wan 
ou” („Omul-sandwich”, 1983, r. Hou Hsiao-hsien, Wan Jen, Zhuang 
Xiang Zeng), în ciuda faptului că un suflu nou răzbătea din fiecare 
scurtmetraj individual, se simțea nevoia unui om cu o viziune 
puternică asupra cinemaului care să direcționeze orizonturile 
artistice ale acestor noi talente. Filmul lui Hsiao-hsien conținea 
preocupările majore ale tuturor (anii copilăriei și adolescenței și 
schimbările sociale ale Taiwanului, cu un accent pronunțat asupra 
orașelor importante ale țării și, în special, asupra capitalei Taipei), 
dar propunea o tratare nouă a subiectului din punct de vedere 
cinematografic. În acest sens, întâlnirea cineastului cu scriitoarea 
Chu Tien-wen s-a dovedit a fi de o importanță capitală. După cum 
mărturisea Hsiao-hsien într-un lung interviu acordat lui Emmanuel 
Burdeau în 1999 pentru revista „Cahiers du cinéma”: „încerc să-mi 
imaginez cum ar fi arătat filmele mele dacă nu aș fi cunoscut-o 
(n.m.: pe Tien-wen). Sunt sigur de un singur lucru: fără ea aș fi 
câștigat mult mai mulți bani. Precum Chu Tien-wen, întotdeauna 
m-am simțit captivat de cultura chineză străveche, cu diferența 
majoră că ea a crescut într-o familie de scriitori, obișnuindu-se 
să întâlnească scriitori și profesori reputați pentru cunoștințele 
lor în materie de cultură chineză veche și a avut posibilitatea să 
înțeleagă mult mai intim și mai aprofundat ce înseamnă cultura. Eu 
am purtat întotdeauna această înțelegere în mine, dar numai Chu 
Tien-wen a știut să îmi ofere prilejul de a o aduce la suprafață, de 
a o desăvârși. Ceea ce ea mi-a oferit, sau mai exact, ce ne-am oferit 
reciproc, este ceea ce aș numi „o atitudine creatoare”: un mod de a 
privi oamenii și lucrurile. În ceea ce mă privește, dintotdeauna am 
trăit în lumea ordinară, în societatea unor oameni simpli și am un 
entuziasm pentru aceștia. Nu mă consider mai presus de lucruri și 
de oameni: știu că toate viețile au o valoare, mă simt pe un picior 
de egalitate cu toată lumea. Asta înseamnă o „atitudine creatoare”, 
să fii la același nivel cu oricine. Cred că toate viețile se aseamănă și 
că diferă doar perspectiva din care le privești. Dacă filmez oameni, 
o fac întotdeauna fiind aproape de ei, dar schimbând întotdeauna 
unghiul pentru a surprinde diferențele de nuanțe, de perspectivă.” 
Cuvintele de mai sus conțin în ele o mare parte a „secretului” 
operei cineastului și, mai ales, explică schimbarea de 180 de grade a 
stilului său, survenită după realizarea a trei lungmetraje comerciale 
(„Jiou shi liou liou de ta” / „Fata simpatică”, 1980; „Fong er ti ta cai” 
/ „Vântul norocos”, 1981 și „Zai na he pan cing cao cing” / „Iarba 
verde de acasă”, 1983), care se bucuraseră de un succes de public 
extraordinar. În afara întâlnirii lui Tien-wen, pentru traseul artistic 
al lui Hsiao-hsien a contat nespus și întoarcerea în țara natală, după 
ani de studiu de cinema în Statele Unite ale Americii, a regizorului 
Edward Yang. Același critic Chen Kuo-fu îi povestește lui Assayas 
în cadrul documentarului amintit adineauri cum, la începutul 
anilor ’80, se întâlneau cu toții acasă la Yang pentru a viziona pe 
video filme inaccesibile pe piața taiwaneză (filme de Fassbinder, 
de Pasolini), aduse de acesta din SUA; iar apoi discutau întreaga 
noapte, Yang fiind un bun cunoscător al procedeelor tehnice, 
explicându-le celorlalți cum fusese realizată o secvență sau alta din 
filmele văzute. De altfel, Edward Yang, în „Hai tan de yi tian”  („Acea 
zi pe plajă”, 1983), în „Cing mei jhu ma” („Poveste din Taipei”, 
1985), unde Hsiao-hsien cochetează cu actoria, deținând rolul 

principal, și în „Kong bu fen zih” („Teroristul”, 1986) se dovedește 
a fi un veritabil povestitor, imaginând scenarii întortocheate, 
uneori excesiv, pe care le condimentează îmbinând, din punct de 
vedere al mizanscenei, genuri cinematografice clasice (melodrama, 
thrillerul și filmul cu gangsteri). Într-o mare măsură, filmele de 
început ale lui Yang au o puternică amprentă occidentală, acesta 
aplicând propriului univers cinematografic metode deprinse în anii 
petrecuți în afara Taiwanului. 

Trilogia copilăriei și a adolescenței
Hou Hsiao-hsien pare, din acest punct de vedere, mai rudimentar 
decât compatriotul său. Primele lui filme nu trimit în zone 
cinematografice concrete, în ciuda faptului că felul său de a 
privi lumea i-a determinat pe numeroși critici să-l compare cu 
Yasujiro Ozu sau cu Satyajit Ray, pe care, de altfel, după propriile 
mărturisiri, i-a descoperit mult mai târziu. Claritatea discursului, 
distanțarea respectuoasă, pudică față de personaje, rememorarea 
anilor tinereții sunt câteva dintre caracteristicile operelor de 
început ale lui Hsiao-hsien. Cel mai autobiografic dintre cineaștii 
taiwanezi, acesta împrumută personajelor sale experiențe proprii. 
Protagoniștii din „Feng gui lai de ren” („Băieții din Fengkuei”, 
1983) sunt niște pierde-vară tipici care decid să-și părăsească 
orășelul natal pentru a gusta deliciile oferite de viața într-un oraș 
mai mare. Cei trei constituie un tip de grupare umană prezentă 
într-o mare parte a filmelor ulterioare ale autorului. Hsiao-hsien, 
în ciuda faptului că nu lasă această impresie la prima vedere, 
este, pe de o parte un nostalgic al perioadei „macho” a societății 
taiwaneze, în care bărbații formau găști ad-hoc, nu de puține ori 
acționând conform unor clanuri de tip „dinte pentru dinte”, iar 
pe de altă parte e un fin observator al schimbărilor sociale. Băieții 
din „Feng gui lai de ren” vor fi transferați, în diverse ipostaze, în 
„Dong dong de jia ci” („Vară la bunicul”, 1984), sub forma copiilor 
care se coalizează într-o gașcă, excluzând orice tip de intruziune 
feminină, dar și sub cea a tinerilor care săvârșesc hoții la drumul 
mare, în „Tong nian wang shih” („A Time to Live and A Time to 
Die”, 1985) sub forma găștii din care face parte adolescentul Ah-
ga, pe măsură ce cariera lui Hsiao-hsien avansează, iar filmele sale 
ajung să sondeze viața contemporană, căpătând forme din ce în ce 
mai specializate, reflectând astfel diversificarea treptată a societății 
taiwaneze, în care din ce în ce mai multe grupuri de interese intră 
în conflict. Astfel, băieții care pe vremuri, conduși de instincte de 
turmă, se grupau aproape ad-hoc în găști bazate pe o proximitate 
teritorială, ajung în timpurile moderne să facă parte din grupări 
interesate în primul rând de o prosperitate materială, făcând trafic 
de droguri („Nan guo zai jian, nan guo”/ „Goodbye South, Goodbye”, 
1996 sau „Cian si man po” / „Millennium Mambo”, 2001). În aceste 
prime filme plasate într-un trecut personal, cineastul transferă, 
după cum spuneam ceva mai înainte, numeroase detalii din viața 
proprie. În primul rând, moartea timpurie a părinților lui poate fi 
regăsită în detaliu în „Tong nian wang shih” („A Time to Live and 
A Time to Die”), opera cea mai autobiografică a carierei lui Hsiao-
hsien. Sub diferite forme, această lipsă a copilăriei autorului se 
manifestă și în „Feng gui lai de ren” („Băieții din Fengkuei”), unde 
tatăl protagonistului fusese handicapat de facultățile mintale în 
urma unei lovituri cu o bâtă de baseball, devenind ținta glumelor 
localnicilor, dar și în „Dong dong de jia ci” („Vară la bunicul”, 1984), 
unde mama micuților care urmează să fie urmăriți pe parcursul 
vacanței de vară petrecută la țară este arătată din primele minute 
pe un pat de spital, suferindă fiind de o boală foarte gravă. Aceste 
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personaje nu sunt însă folosite de cineast cu scopul unic de a 
autentifica trecutul propriu prin intermediul ficțiunii, ci creează 
un contrapunct cu celelalte personaje aflate la început de drum 
în viață, conferind complexitate emoțională poveștilor. Din punct 
de vedere stilistic, Hsiao-hsien este încă departe aici de economia 
impusă filmelor ulterioare, unde avea să ajungă, treptat, să se 
folosească din ce în ce mai puțin de montajul clasic, culminând cu 
„Hai shang hua” („Florile din Shanghai”, 1998),  care totalizeză 32 
de cadre în 120 de minute. Într-adevăr, viziunea cinematografică a 
autorului va cunoaște un rafinament unic în lume în anii următori, 
împreună cu directorii săi de imagine apropiați, Mark Lee Ping-
bin și Chen Hwai-en, Hou Hsiao-hsien experimentând noi moduri 
de narațiune cinematografică, de fiecare dată inedite prin natura 
demersului și, totuși, recognoscibile datorită raportării specifice la 
universul exterior captat pe peliculă.

Filmele istorice
Ruptura stilistică radicală avea să survină în opera taiwanezului o 
dată cu realizarea lui „Bei qing cheng shi” („Orașul tristeții”). O nouă 
opțiune cinematografică se impunea pentru a aborda un subiect 
atât de grav precum cel din acest film (eliberarea Taiwanului de sub 
ocupația japoneză, care a durat din 1895 până în 1945, pe fondul unor 
revolte civile cumplite, culminând cu sângeroasa represiune armată 
din 28 februarie 1945). De această dată, Hsiao-hsien se confrunta, 
deci, cu un subiect străin de experiențele personale. Conform 
mărturisirilor sale, și-a dorit enorm să realizeze un film care să 
surprindă acele momente decisive ale istoriei țării sale deoarece, în 
ciuda faptului că legea marțială care interzicea abordarea anumitor 
aspecte ale trecutului Taiwanului în media și în artă fusese eradicată 
de câțiva ani, presa și oamenii simpli încă refuzau să atingă subiectul 
dureros al manifestărilor dintre 1945-1949, care transformaseră 
țara într-o enclavă chineză. Din acest motiv, problema trebuia 
repusă în discuție cu multă delicatețe și cu respect pentru adevăr. 
Cineastul a găsit o cale pe care avea să și-o reproșeze ulterior, 
alegând să se distanțeze pe cât posibil, emoțional și chiar fizic, de 
momentele redate în film. În acest sens, fiecare cadru al „Bei qing 
cheng shi” constituie un tablou în sine, menit a fi contemplat, iar nu 
interpretat. Pentru a menține privirea spectatorilor timp de două 

ore și patruzeci de minute (durata filmului) la imaginile dinaintea 
lor, Hsiao-hsien acordă o atenție minuțioasă fiecărui detaliu vizual 
captat, de la decoruri la poziționarea actorilor față de obiectiv și de 
parteneri. Lentoarea dezvoltării plotului devine astfel un avantaj al 
filmului, cel puțin în relația sa cu publicul occidental nefamiliarizat 
cu istoria Taiwanului, deoarece, deși nu explică suficient de mult 
contextul surprins, nepermițând acestuia să înțeleagă în totalitate 
motivațiile personajelor și semnificația acțiunilor lor, îi oferă totuși 
spre contemplare un tip inedit de abordare cinematografică a unui 
subiect istoric. De altfel, începând cu „Bei qing cheng shi”, Hsiao-
hsien va fi supranumit la unison, de critică și de cinefili, fie „cel 
mai taiwanez regizor taiwanez”, fie „cel mai chinez regizor chinez”, 
Taiwanul fiind în continuare puternic legat de China în conștiința 
internațională. Această titulatură va fi consolidată în următorii ani 
de toate celelalte filme realizate de Hsiao-hsien până în prezent, 
datorită unui mod de a privi lumea transpus printr-un stil unic, 
specific culturii chineze, extrem de sensibilă la detalii imperceptibile 
simțirii occidentale. În ciuda faptului că realizatorul se arăta parțial 
nesatisfăcut de acest film în interviul acordat lui Burdeau, datorită 
lui a câștigat o notorietate internațională fără precedent pentru 
cinematografia chineză și cea taiwaneză, permițând în viitor unui 
cineast precum Tsai Ming-liang, al cărui stil extrem nu s-ar fi putut 
manifesta anterior în Taiwan, să cucerească un statut mondial și 
un public fidel tocmai datorită radicalității și originalității viziunii 
sale cinematografice. De altfel, realizatorul lui „Bei qing cheng shi” 
va continua, la rându-i, calea spre modernism stilistic, următoarele 
sale două lungmetraje, „Xi meng ren sheng” („Maestrul-păpușar”, 
1993) și „Hao nan hao nyu” („Good Men, Good Women”, 1995) 
căutând noi moduri de transpunere cinematografică a istoriei 
unei țări. Dintre cele două filme amintite, „Xi meng ren sheng” 
(„Maestrul-păpușar”) este, fără dubii, o capodoperă. Punând în 
lumină, de această dată, un alt capitol al trecutului Taiwanului, cel 
anterior episodului surprins în „Bei qing cheng shi”, al ocupației 
japoneze, Hou Hsiao-hsien apelează din nou la o tehnică narativă 
inedită. Plasând în centru un personaj real (maestrul păpușar) care 
trăise în acele vremuri, rememorează, prin intermediul poveștilor 
lui, momentele importante ale epocii. Deși secvențele dramatizate 
reconstituie amintirile individuale ale bătrânului, prin intermediul 

Kôhî jikô, 2003
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lor realizatorul redă, implicit, ecranului istoria țării sale. De 
asemenea, pentru a comenta indirect experiențele personajului, 
intercalează interludii cu diverse reprezentații de teatru chinez 
de păpuși, fiecare având o semnificație proprie și elocventă pentru 
publicul autohton și una ilustrativă pentru cel occidental și, 
deci, nefamiliarizat cu simbolistica acestui tip de spectacol local 
(neînțelegerea subtilităților va oferi un motiv în plus celui din 
urmă de a-l considera pe Hsiao-hsien „cel mai taiwanez regizor 
taiwanez”). Dacă „Hao nan hao nyu” („Good Men, Good Women”), 
care reconstituie perioada de persecuții a intelectualilor în timpul 
dictaturii comuniste a anilor ’50, pare mai degrabă un exercițiu de 
stil, distanțarea impusă de autor față de subiect nearmonizându-se 
decât parțial, „Hai shang hua” („Florile din Shanghai”) constituie 
o nouă capodoperă a carierei acestuia. De data aceasta mergând și 
mai departe în trecut și surprinzând viața femeilor („florile”) din 
enclavele capitalei chineze (Shanghai) de la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, cineastul taiwanez reușește, menținându-se la distanța-i 
obișnuită, să creeze emoție și să reproducă fidel atmosfera acelei 
epoci, în care aceste femei, vândute în copilărie unor patroane de 
enclave (un soi de bordeluri de lux), al căror statut social se asemăna 
mai degrabă celor al gheișelor japoneze, decât al prostituatelor 
occidentale, își trăiau viața claustrate între patru pereți, ducându-
și zilele țesând intrigi minore, comentând activitatea și dramele 
amoroase ale celorlalte colege. Ceea ce îi reușește lui Hsiao-hsien 
aici, în afara frumuseții plastice fără seamăn a cadrelor, este redarea 
limitărilor impuse și auto-impuse a femeilor. Frumusețea lor 
extraordinară, manierele perfecte se află în antiteză cu așteptările 
lor de la viață. Aceste „flori” care ar fi avut toate datele, într-un 
alt tip de societate, să înflorească prin desăvârșirea calităților lor 
umane, vor trăi și vor sfârși fără a cunoaște altceva în afara fumului 
de opium și al bărbaților de a căror prezență constantă depind și 
fără măcar a ști că pot cunoaște și altceva. 

Femeia în societatea contemporană
Situația femeii, contemporane de data aceasta, l-a preocupat pe Hou 
Hsiao-hsien în filmele realizate în anii 2000. Conform mărturiilor 
acestuia, tot Chu Tien-wen este responsabilă pentru interesul 
crescând acordat acestora în opera proprie: „Chu Tien-wen mi-a 

revelat un punct de vedere feminin asupra vieții. Prin intermediul 
ei am început să înțeleg femeile, rolul lor în societate etc. Toate 
detaliile pe care le ratasem parțial privind prin prisma perspectivei 
mele masculine. Așadar, ea e cea care a făcut posibilă realizarea 
unui film precum  „Hai shang hua” („Florile din Shanghai”) (n.mea. 
interviul citat a fost luat în 1999), în care personajele feminine 
ocupă un loc foarte important. În acest domeniu, ei îi datorez 
maturizarea abordării mele.” Atât „Qian xi man po” (Millennium 
Mambo”, 2001), cât și „Kôhî jikô” („Café Lumière”, 2003) au drept 
personaj central o femeie, fapt nemaiîntâlnit în opera cineastului 
din 1987, când realiza poate cel mai neîmplinit film al carierei, „Ni 
luo he nu er” („Fiica Nilului”). În special „Millennium Mambo” pare 
a constitui un eveniment important pentru Hsiao-hsien, deoarece 
i-a prilejuit întâlnirea cu actrița Shi Qu, o prezență magnetică pe 
marele ecran, care a devenit între timp cea mai constantă prezență 
feminină de până acum a operei cinematografice a acestuia, apărând 
și în „Zui hao de shi guang” („Three Times”, 2005), iar în prezent 
turnând „The Assassin”, a cărui premieră mondială e anunțată 
pentru 2010. Stilul taiwanezului a ajuns la o maturitate în ultimii 
ani, acesta reușind cu o aparentă ușurință orice demers stilistic, 
indiferent cât de dificil ar fi părut el inițial. Nici măcar turnarea 
unui film („Le voyage du ballon rouge” / „Călătoria balonului roșu”, 
2007) într-o limbă necunoscută lui (franceza) și într-o țară străină 
(Franța), cu aportul unei actrițe-vedetă (Juliette Binoche) nu l-a 
împiedicat pe Hou Hsiao-hsien să realizeze o nouă capodoperă. 
Ușurința de care vorbeam nu echivalează cu o revizitare a unor 
tehnici deja încercate anterior, ci pur și simplu atestă claritatea 
viziunii celui pe care îl consider cel mai mare (sau mai important 
sau orice alt sinonim posibil) cineast al zilelor noastre. După cum el 
însuși spunea în documentarul lui Assayas: „majoritatea regizorilor 
mari, când trec de 50 de ani, încep să devină auto-suficienți și să 
își verse în propriile filme ideile despre lume pe care s-au sfiit să le 
introducă în tinerețe. Și atunci, filmele lor devin greoaie și nu mai 
au claritatea celor de dinainte. Ori, eu cred că trebuie să încercăm 
să rămânem, pe cât posibil, ca la începuturile noastre în cinema.” 
Hou Hsiao-hsien are acum 62 de ani, iar următorul lui periplu 
cinematografic, „Nie yin niang” („The Assassin”), va fi un film de 
acțiune, având cel mai mare buget de producție al carierei acestuia.

Le voyage du ballon rouge, 2007
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Brandul Warhol – o politică nediscriminatoare
Lumea artistică și culturală newyorkeză a anilor ’60 a fost marcată 
de evenimentele din „Fabrica” („The Silver Factory”) lui Andy 
Warhol. Acest spațiu de la etajul al cincilea al unei clădiri din 
Manhattan găzduia artiști în căutarea celebrității, personalități ale 
elitei culturale, dar și hoinari; ușile erau deschise pentru aproape 
oricine ar fi vrut să pătrundă în această lume. Warhol a creat aici 
un mediu boem și excentric, populat în special de travestiți, drogați, 
fotomodele și staruri porno, unde kitschul și banalitatea erau 
încurajate. Aceste aspecte ale unei existențe destrăbălate sau pur și 
simplu nonșalante, fără prea mari griji și preocupări, se întâlnesc și 
în opera artistului. Atmosfera de petrecere perpetuă era însoțită însă  
de o muncă la fel de susținută în „Fabrică”. Ciudații și personajele de 
la marginea societății de care Warhol s-a înconjurat erau subiectul 
observației artistului și protagoniștii filmelor sale. 
Tot în studioul din East 47th Street, Warhol a creat lucrările plastice 
care l-au făcut celebru; multe din aceste lucrări erau realizate 
serigrafic, dintre cele mai cunoscute fiind portretul lui Marilyn 
Monroe sau conservele cu supă de roșii „Campbell”; tehnica sa 

de imprimare îi permitea să reproducă aceeași imagine, la care 
să alterneze culorile. Pentru producerea în masă a picturilor sale, 
Warhol folosea asistenți. Artistul declara într-un interviu: „ «Factory» 
este cel mai potrivit nume. O fabrică este locul în care construiești 
lucruri. Aici fac sau construiesc munca mea. În arta mea, pictatul 
manual ar lua prea mult timp și oricum, asta nu mai este conform 
timpurilor în care trăim. Este vremea mijloacelor mecanice și 
folosindu-mă de acestea pot crea mai multă artă, pentru mai mulți 
oameni. Arta ar trebui să fie pentru oricine”. Preocuparea pentru 
mecanizarea operei de artă se face simțită și în filmele lui Warhol. 
Cel mai extrem experiment al său în acest sens este constituit de 
„Empire” (1964), unde, timp de opt ore, apare filmat zgârie-norul 
newyorkez, fără să se schimbe catuși de puțin perspectiva din care 
este privit și supravegheat în mod continuu, cu pauze doar pentru 
încărcarea peliculei în aparat. Artistul afirma „Dacă vrei să știi totul 
despre Andy Warhol, uită-te doar la suprafața picturilor și filmelor 
mele și acolo mă vei găsi”.
Egalitatea pe care o susținea în alegerea reprezentării unui subiect 
sau al altuia și munca colectivă de la „Fabrică”, asupra căreia veghea, 
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fac din Warhol un brand. El mărturisea chiar că s-a întâmplat ca în 
unele cazuri asistenții săi să vină și cu ideea, nu numai cu ajutorul 
la execuția unor opere; semnătura lui Warhol pe o lucrare la care 
nu contribuise cu nimic ridica imens prețul acesteia. Faptul că filme 
ale lui Paul Morrissey ca „Flesh” (1968) , „Trash” (1970) sau „Heat” 
(1972) sunt larg știute ca fiind ale lui Warhol este o consecință a 
acelorași rațiuni comerciale: numele său apare pe generic pentru 
a gira succesul. Însă, în ciuda unor asemănări în ceea ce privește 
lumea prezentată de filmele celor doi, deosebirile dintre autori sunt 
mari: filmele lui  Morrissey sunt mai convenționale, folosesc tiparele 
formale ale cinemaului mainstream.

Star-sistemul în „Fabrica” lui Warhol
În filmele sale, Andy Warhol nu folosea actori profesioniști; își alegea 
interpreții din rândurile celor care îi populau studioul: o bandă de 
ciudați cu predispoziție spre acte de exhibiționim și cu o doză mare 
de prost-gust. „Superstarurile” nu erau plătite pentru apariția în 
filme - exista o relație simbiotică între ei și maestru: Warhol profita 
de pe urma dezinhibării lor, iar aceștia își câștigau faima afișându-se 
pe lângă artist. 
Denumirea de „superstaruri” are un caracter ironic prin raportarea 
la starurile hollywoodiene: acestea reprezentau chiar opusul 
imaginii promovate de cinemaul instituționalizat, niște caricaturi 
prin natura lor profund anti-idealizantă. Warhol nu folosea scenarii 
pentru filmele sale, ci doar idei ale ipostazelor în care ar putea 
înregistra rutina „superstarurilor”. Acestea, de altfel, apar în filme cu 
numele de scenă  -  dintre cele mai cunoscute fiind Edie Sedgwick, 
Ultra Violet, Baby Jane Holzer, Ondine, Viva sau Nico - și se joacă pe 
ele însele: identități schizofrenice, pentru care realitatea și arta se 
împletesc într-un mod necontrolat, sub influența drogurilor și într-o 
existență artificială și ușoară creată de atmosfera din „Fabrică”. 
Filmele lui Warhol, bântuite de reprezentațiile „superstarurilor”, se 
află la granița dintre ficțiune (înscenare) și documentar. 
Multe dintre filmele acestea – este cazul în special al lui „Chelsea 
Girls” (1966), unul dintre cele mai cunoscute filme ale cineastului - 
au aspectul unor scene de budoar înregistrate. În „Poor Little Rich 
Girl” (1965), Edie Sedgwick se trezește din somn, bârfește cu cineva la 
telefon, comandă de mâncare și probează ținute pentru un parastas 
la care trebuie să participe mai târziu în zi. Andy Warhol afirma: 
„Am făcut primele mele filme folosind doar un actor care să facă pe 
ecran, pentru câteva ore, același lucru: să mănânce, să doarmă sau să 
fumeze: am făcut-o pentru că, de obicei, oamenii merg la film doar 
pentru a vedea starurile,  ca să le soarbă din ochi; astfel, prin opera 
mea, dau șansa oamenilor să privească și să absoarbă starul oricât de 
mult timp doresc, indiferent de ce face acesta. Lucrul ăsta a fost si 
mult mai ușor de făcut (tehnic)”.
Este imposibil de spus dacă felul în care artistul își înfățișează 
„superstarurile” reprezintă și o denunțare a kitschului. Această 
ambiguitate este marcantă pentru toată opera lui – nu se poate 
stabili dacă arta pop practicată de Warhol vine dintr-o admirație 
sinceră a autorului față de cultura de masă, dacă el empatizează cu 
alte milioane de oameni care perpetuează cultura aceasta sau dacă 
arta sa nu poate fi citită tocmai ca o condamnare a consumerismului. 
În această ultimă variantă de interpretare a fost văzută de către mulți 
seria de lucrări ce o reprezentau pe Marilyn Monroe: un simbol al 
condiției dramatice a vedetei, menită să fie devorată de societate ca 
un bun de consum. Există și în imaginea „superstarurilor” lui Warhol 
o nuanță de dramatism și un aspect fragil ce vin din dorința lor de 
a fi admirate și celebre, cu prețul compromiterii chiar în fața unei 
societăți nu la fel de dezinhibate.

Filmarea de tip documentarist

Într-un eseu intitulat „No Longer Absolute: Portraiture in American 
Avant-Garde and Documentary Films of the Sixties”, Paul Arthur 
își propunea să realizeze o analiză estetică a documentarului și a 
filmului-portret în contextul anilor ’60, perioadă în care aceste stiluri 
cinematografice au cunoscut o înflorire pe teritoriul american, o 
dată cu răspândirea pe piață a aparatelor de filmat pentru amatori și 
datorită unui spirit al epocii pornit spre rebeliune și spre afirmarea 
spontaneității. Paul Arthur explica în eseul său  caracterul avangardist 
al filmelor lui Warhol folosindu-se de conceptul de realism 
performativ („performative realism”). Acesta presupune aducerea 
în film a unei tensiuni sociale create între subiectul filmat, cel care 
filmează și camera de filmat însăși. Spectatorului îi este dezvăluită 
relația existentă între observator și subiectul observat, relație ce se 
bazează pe o agresiune de tip pasiv din partea celui care filmează, 
conducând acțiunea de pe o poziție de superioritate, din spatele 
camerei de filmat. Cel filmat este inhibat de obiectivul aparatului 
care îl fixează obsesiv, pătrunzând cu insistență în intimitatea sa și 
înlăturându-i masca socială. Tehnica aceasta se opune unei tehnici 
documentaristice tradiționale, aceea observațională care susține 
neimplicarea aparatului de filmat și a operatorului în realitatea 
surprinsă. 
Acest procedeu de revelare forțată a subiecților în fața camerei de 
filmat se întâlnește în multe dintre filmele lui Warhol, dar a fost folosit 
de artist și în forma sa cea mai simplificată în celebrele sale „Screen 
Tests”. Aceste probe erau concepute ca probele pe care actorii de 
la Hollywood le dădeau în fața camerelor de filmat pentru a li se 
testa însușirile fotogenice și compatibilitatea față de un personaj pe 
care să-l interpreteze într-un film. Probele lui Warhol nu vizau însă 
un viitor film ci existau în sine. Artistul a făcut această experiență 
cu aproximativ cinci sute de persoane, printre care se numărau 
„superstarurile” sale, obișnuiți ai „Fabricii”, dar și personalități ale 
momentului precum Susan Sontag, Salvador Dali, Bob Dylan etc. 
Warhol își instruia subiecții să stea cât mai  nemișcați în fața camerei 
de filmat și să privească în obiectiv necontenit, timp de trei minute 
(durata aproximativă a unei role de peliculă de 16 mm).
Mulți dintre cei filmați caută să se sustragă opresiunii obiectivului 
prin găsirea de diverse preocupări: își aranjază părul, se joacă cu 
mușchii feței, se leagă de obiecte oarecare aflate în imediata lor 
apropiere. Paul Arthur constata însă în eseul său faptul că tocmai în 
filmările în care subiecții se mișcă cel mai puțin în cadru, încercând să 
înfrunte provocarea de a privi în aparat precum li s-a cerut, impresia 
de timp care curge este mai pregnantă: „fiecare moment scurs ne 
amintește că timpul este un instrument inevitabil în schimbarea 
umană”. Timpul care trece lent și stingheritor îl face pe spectatorul 
experimentelor lui Warhol complet conștient de actul artistic la care 
ia parte și de postura sa de voyeur în această experiență.
Paul Arthur considera că experimentele lui Warhol amintesc de 
începuturile fotografiei: neliniștea vizibilă la subiecții „screen 
test-elor” se aseamănă anxietății care poate fi citită pe chipurile 
persoanelor fotografiate în primele decenii ale existenței fotografiei. 
Există și la unii și la ceilalți aceeași frică față de mașinăria care prin 
obiectivitatea sa le poate devoala esența. Autorul eseului considera 
procedeul lui Warhol o „revizuire modernistă a practicii fotografice 
arhaice a cărții de vizită de la jumătatea secolului nouăsprăzece” și 
compara filmările lui cu fotografiile lui Nadar realizate în studioul 
din Paris; toate aceste materiale, afirmă el, constituie mărturii ale 
atmosferei unei anumite epoci.

dosar | actorii în filme 
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Film Menu: Experiența dumneavoastră scenică este vastă. Cum vă 
simțiți pe platoul de filmare? Deprinderea de a juca pe scenă vă 
încurcă uneori?
Victor Rebengiuc: Evident că începuturile, în film, au fost grele. Prima 
oară când am luat contact cu platoul, cu aparatul de filmat, am fost 
șocat… când m-am văzut pe ecran, nu mi-am recunoscut nici chipul, 
nici vocea. Chiar pot spune că am fost profund deprimat – nu-mi 
venea să cred că eu sunt cel de acolo, și că vocea care se aude este a 
mea. 
De asemenea, m-a deranjat foarte mult faptul că nu exista o parcurgere 
firească a psihologiei personajului, așa cum se întâmplă în teatru: 
să-l iei filă cu filă, pagină cu pagină, descoperindu-l treptat, logic. 
Or, în film, se putea întâmpla să se facă secvența de final în prima zi 
de turnaj. De aceea, îmi era foarte greu, la început, să-mi dau seama 
cum va arăta personajul meu în finalul filmului. Încetul cu încetul 
însă, lucrurile s-au așezat, am început să capăt experiență, să văd în 
perspectivă evoluția personajului și să pot aproxima unde urma să 
ajungă, în final, personajul meu. 
Acum, mă simt la fel de bine și pe platou și pe scenă, evident guvernat 
fiind de aceleași incertitudini: nu știi niciodată dacă ceea ce faci este 
bine, dacă nu cumva personajul îți scapă printre degete; crezând că știi 
totul despre el, el fuge, și tu alergi în gol, pentru că nu-l mai găsești, 
nu-l mai poți prinde din urmă. Dar, în general, am observat că nu prea 
las să-mi scape personajul. Deși am uneori rezerve cu privire la felul 
în care am realizat anumite părți ale vreunui rol, totuși, din punctul 
meu de vedere, lucrurile se prezintă mulțumitor – nu pot să-mi pun 
un calificativ de „foarte bine”, dar… „suficient spre bine”. În ceea ce 
privește maniera de joc… eu n-am o modalitate de a juca în teatru și 
alta de a juca în film. Joc la fel și pe scenă și pentru ecran.
F.M.: Vă lipsește publicul atunci când sunteți pe platoul de filmare?
V.R.: Contactul direct cu publicul ajunge să fie un viciu până la urmă… 
momentul în care simți pulsul sălii, al publicului și-ți dai seama 
că-l poți crea, că-l poți conduce și manipula cum vrei (în funcție de 
personaj, evident) este un drog care îți face foarte bine. De aceea 
nici nu poți părăsi meseria asta, de actor: îți trebuie contactul acesta 
special cu publicul. Pe platoul de filmare sigur că asta lipsește. Dar cu 
timpul ajungi să-ți imaginezi publicul - să vezi în camera de luat vederi 
o sală de teatru plină. Și uneori, chiar membrii echipei de filmare se 
transformă în public, atunci când au „material”, când au ce urmări. 
O dată, la „Moromeții” (și nu numai atunci, mi s-a întâmplat de mai 
multe ori), după o anumită scenă, echipa de filmare ne-a aplaudat.
F.M.: Cum colaborați cu regizorul de teatru, și cum cu cel de film? 
Ați văzut diferențe în felul cum abordează regizorii de film lucrul cu 
actorul, față de cum o fac regizorii de teatru?
V.R.: Eu cred că nu asta este clasificarea – regizori de film și de teatru. 
Există regizori buni și regizori proști. Evident că lucrezi bine cu 
regizorii buni și foarte prost cu regizorii proști. În ultima vreme, tind 
să-i evit pe cei netalentați, ca să mă scutesc de nervii și de tensiunile 
nedorite care apar în timpul lucrului. Norocul meu a fost că am lucrat 
cu regizori extraordinar de buni. În teatru am lucrat cu Ciulei, cu 

Pintilie, cu Penciulescu, cu Vlad Mugur, cu Cătălina Buzoianu, Dabija; 
în film am colaborat cu Ciulei, Pintilie, cu Manole Marcus (unul din 
foarte bunii regizori ai cinematografiei române), cu Pița; am lucrat și 
cu cei tineri: Cristi Puiu, și acum, recent, cu Călin Netzer.
F.M.: Ce îi trebuie unui actor de teatru pentru a se adapta la regimul de 
lucru din film, în care regizorul nu are atât de mult timp să lucreze cu 
actorul?
V.R.: La noi, regizorii de film nu au destul timp pentru lucrul cu 
actorul. Deși, uite, cu Călin Netzer am făcut foarte multe repetiții 
înainte de a începe filmările; am repetat aproape toate secvențele din 
film, cu toți partenerii. Repetițiile astea s-au filmat cu un aparat digital 
și regizorul, revăzând materialul, venea pe parcursul repetițiilor cu 
îmbunătățiri, cu modificări, … da, am lucrat bine. Și când am lucrat cu 
Ciulei, cu Pintilie – regizori de teatru, care știu să lucreze cu actorul, 
știu cum să scoată din el lucruri pe care nici el nu bănuiește că le are – 
lucrurile au mers foarte bine. Dar, când regizorul nu știe ce să-ți ceară, 
și stă cu mâna pe cronometru, spunându-ți: „mai repede puțin, zi cu 
două secunde mai repede!”, atunci nu faci decât o chestie de-asta de 
„alergare” și încerci s-ajungi în timp, în limitele „baremului” care ți se 
impune. De la regizor la regizor… te adaptezi, n-ai încotro, trebuie să 
găsești o soluție…
Partea proastă este că la film nu ai timp să-ți găsești personajul, 
să-l descoperi, să intri în perioada de filmare cu personajul pus „în 
buzunar”, cum se zice. Nu întâmplător filmele mele bune, îndrăznesc 
să zic, au fost ecranizări. Acolo am avut posibilitatea să citesc dinainte 
personajul, și să-l cunosc foarte bine. Să am material… nu să-l descopăr 
pe parcursul filmării, pornind doar de la indiciile dintr-un scenariu 
original. Mai ales că adesea, scenariul ți se dă abia în ziua filmării, 
înainte de „motor!”…
F.M.: Așadar ați observat unele diferențe între un regizor de film venit 
din teatru și unul care nu are această experiență.
V.R.: Da, există diferențe. Bine, nici nu prea are cine să-i învețe pe 
regizorii de film, pentru că profesorii lor, care sunt tot regizori de film, 
suferă de aceeași meteahnă de care vorbeam înainte: nu știu să lucreze 
cu un actor de film. Pentru unii dintre ei (nu toți, evident), actorul 
este un obiect de recuzită: „Stai acolo, du-te acolo, acum acolo, du-te 
de colo-colo, fă asta, acuma vii încoace…”. Între timp, datorită tehnicii 
care a avansat foarte mult, lucrurile s-au mai ameliorat - ai mai multă 
libertate de mișcare în cadru. Înainte, operatorul te proptea undeva 
și nu aveai voie să te miști nici un milimetru, fiindcă aveai tot felul de 
proiectoare care îți veneau în tot felul de locuri, fel de fel de umbre 
care cădeau nu știu cum… era o nebunie.
Da, evident, regizorul care are o pregătire în teatru știe ce să-i ceară 
unui actor, știe cum să lucreze cu el, cum să-l conducă spre personaj; 
iar cei care nu au această pregătire ar trebui să facă rost de ea!
F.M.: Ați lucrat cu Pintilie și cu Ciulei și în teatru, și în film. Ați 
observat la ei vreo diferență în maniera de lucru cu actorul, între film 
și teatru?
V.R.: Nu, nu poate să fie diferit, nu are de ce să fie diferit, pentru că 
ei lucrează în interiorul actorului. Acolo îl solicită, ca să scoată din 
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el adevărul. E același lucru, fie în film, fie în 
teatru.
F.M.: Vorbiți-ne puțin despre rolul care v-a 
adus consacrarea pe marele ecran: Apostol 
Bologa în „Pădurea spânzuraților” (1964), 
regia Liviu Ciulei. Cum v-a fost propus rolul?
V.R.: „Pădurea Spânzuraților” e unul dintre 
romanele care m-au impresionat foarte 
mult atunci când l-am citit. Bologa, pentru 
mine, era și continuă să fie un personaj cu 
totul deosebit. La un moment dat, a venit în 
România un regizor Italian – Glauco Pellegrini 
îl chema. Voia să ecranizeze romanul lui 
Rebreanu și a chemat toți tinerii actori de 
la Buftea pentru probe fotografice. Eu am 
întrebat cine-l joacă pe Apostol Bologa. Mi 
s-a răspuns că va fi jucat de un actor francez 
– Gerard Blin. Atunci, eu am spus că nu dau 
probă, pentru că vreau ca Apostol Bologa să 
fie jucat de un actor român. Dacă e jucat de 
un român, am zis că sunt dispus să dau probă, 
pentru orice rol din film, oricât de mic. Până la 
urmă, proiectul italianului nu s-a concretizat. 
Mai târziu, Ciulei a început filmările la 
„Pădurea spânzuraților”; era proaspăt numit 
director la Bulandra și m-a chemat la el. Eu am 
crezut că mă cheamă la teatru să-mi ofere un 
rol în vreo piesă, sau așa ceva. Când mi-a zis 
că vrea să-l joc pe Apostol Bologa, era să cad 
de pe scaun. „Stai puțin, dar îl joacă altcineva!” 
„Da, dar e prea tânăr și prea crud, și nu poate 
să facă față personajului.” Și așa a început totul.
A fost un rol foarte greu. Tocmai de aceea, 
călăuzirea unui regizor precum Ciulei mi-a 
fost de mare ajutor. Pe platou, repetam ca la 
teatru – nici o diferență. Aveam și mult timp 
pentru asta, pentru că operatorul – domnul 
Ovidiu Gologan, un operator genial, de altfel 
– lucra îngrozitor de încet. Și niciodată nu era 
pe deplin mulțumit de rezultat. De la o dublă la alta, mai schimba ceva 
la lumină și eram nevoiți să mai luăm câte o pauză de o oră. La vremea 
respectivă, mă enerva că trebuia să așteptăm atâta. Dar Gologan picta 
cu lumina. Era pointilist, făcea puncte de lumină, extraordinar!
De altfel, cred că faptul că el punea lumina vreme de o zi, l-a 
determinat pe Liviu să filmeze o secvență întreagă într-un cadru. De 
asta a și fost ca la teatru. Totul curgea frumos, cursiv, nu era “tocat” în 
zeci de încadraturi.
F.M.: Sunteți unul dintre actorii preferați ai regizorului Lucian Pintilie. 
V-ați înțeles bine cu el încă de la bun început?
V.R.: Da, da, de la început. Pentru că este un regizor deosebit. Te 
interesează ce-ți spune, ce-ți cere, ce vrea să facă din tine. Și ești curios 
și tu să afli, la urmă, ce vrea să obțină, unde te „duce”. Am jucat în mai 
multe din filmele lui, chiar și roluri mici; pentru că sub îndrumarea lui, 
rolurile mici capătă consistență.
F.M.: Pintilie este un regizor de teatru care a făcut tranziția către film. 
Cum lucrează el cu actorii?
V.R.: Lucrează foarte bine, știe să-ți ceară ce vrea, e teribil de exigent. 
El a ales să facă numai film și refuză să mai facă teatru, tocmai pentru 
ca să nu mai fie „trădat” de actori. Pentru ca indicațiile lui să rămână și 

să fie respectate tot timpul. În film, el nu se lasă până când nu te face să 
interpretezi exact ce vrea el și cum vrea el să interpretezi. Trage câte 
douăzeci-treizeci de duble, până ajungi să spui: „Dom’le, nu mai știu ce 
să fac! Am tras douăzeci de duble! Ce mai vrei?” „Nu, nu, mai trebuie 
încă una, mai trebuie așa, și-așa, și-așa…”. Și pe urmă alege ceea ce vrea 
el, ceea ce îi trebuie lui.
Îmi aduc aminte, odată, când făceam „De ce trag clopotele, Mitică?” 
(1981). Era prima zi de filmare, eram în decorul – frizeria – construită 
undeva pe malul lacului Fundeni, și Pintilie a zis: „Gata, toată lumea 
iese afară, rămân numai actorii, cu operatorul și secratara de platou!”. 
Și am început să lucrăm. Și lucram ca la teatru. Repetam, repetam, 
repetam prima secvență, exact ca la teatru. Cei de afară, mașiniștii, 
electricienii, se plictiseau: „Hai băi, ce dracu, dom’le, ce durează atâta, 
ce face? Păi Sergiu, până acuma, era gata, pac, pac, pac, și gata, ce 
atâta…”. Am lucrat vreo două-trei ore, mă rog, nu știu exact cât am 
lucrat acolo; noi lucram, eram în priză, nu știam când trece timpul. 
Când am terminat, au intrat toți în sală, ca să filmăm - electricienii la 
proiectoare, mașiniștii la travling, mă rog… Și când au văzut filmarea, 
au rămas cu gura căscată! După aceea, nu mai protesta nimeni când 
repetam mult. Abia așteptau să vadă ce se-ntâmplă, veneau ca la teatru, 
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ca la spectacol! Era extraordinar!
F.M.: Unul dintre rolurile dumneavoastră importante este Ilie 
Moromete, din „Moromeții” (1988) lui Stere Gulea. Este unul dintre 
puținele roluri de țăran pe care le-ați jucat în film. Această partitură a 
fost o provocare pentru dumneavoastră?
V.R.: Și aici a fost poveste întreagă. Gulea vedea pe altcineva în rolul 
protagonistului; pe mine m-a solicitat să-l joc pe Dumitru a lu’ Nae 
– un rol mai mic. Dar cel pe care îl viza Gulea pentru Mormomete 
a refuzat să joace, fiindcă avea alt angajament. Atunci Gulea mi l-a 
propus mie.  Și eu m-am speriat. Am fugit. Am plecat acasă. Dar el a 
insistat și până la urmă am zis „bine, hai!”. Și nu regret. Nu regret deloc, 
pentru că m-am simțit bine în rolul ăsta, mi-a făcut plăcere să-l joc. 
Moromete, ca personaj, mi s-a părut accesibil. Cum să joci un țăran? 
Ce face un țăran? Ţăranul e și el un om ca toți oamenii, are probleme: 
copiii vor să plece, să rupă familia, el are de plătit taxe la percepție… e 
un om normal. Eu așa l-am abordat pe Moromete.
F.M.: Cel mai recent film în care ați jucat este „Medalia de onoare” 
(2009) – în regia lui Călin Netzer. Cum ați colaborat cu acest tânăr 
regizor? Cum v-ați înțeles cu el?
V.R.: A fost una dintre echipele cele mai bune cu care am lucrat. A fost 

o atmosferă extraordinară. Eram ca o familie. 
Am filmat foarte mult într-o singură locație 
(apartamentul protagonistului), cu câteva 
mici ieșiri în exterior. O echipă bine făcută, 
profesionistă. Fiecare își făcea treaba foarte 
bine – n-au fost probleme de incompetență 
acolo.
Chiar m-am bucurat de o atenție specială din 
partea echipei, pentru că în timpul filmărilor 
a fost și ziua mea. Evident, n-am spus nimănui 
că era ziua mea. Am venit liniștit la filmare, 
lucrurile mergeau normal, am repetat cadrul 
pe care trebuia să-l filmăm, s-a dat motor… și 
în clipa aceea, toți au început să cânte „Mulți 
ani trăiască!” și au apărut cu un tort acolo! 
(râde) Și m-au făcut lat! E filmat, au filmat 
totul. Au fost teribil de drăguți. Am fost foarte 
impresionat de gestul lor.
De altfel, filmul s-a bucurat de un mare 
succes în festivaluri – îți spun sincer că nu 
mă așteptam. În două părți a avut succes: la 
Torino și la Salonic. La Salonic a luat cinci 
premii. Eu am luat premiu de interpretare! 
M-am bucurat foarte mult.
F.M.: În general, în film, „vă iese” din prima 
dublă, sau după mai multe? Vi s-a întâmplat să 
cereți o dublă „de actor”, nefiind mulțumit de 
dubla anterioară?
V.R.: Da, se întâmplă, depinde. Când se 
întâmplă, cer a doua zi. După ce am filmat, 
mă gândesc la o secvență pe care am filmat-o 
și de care nu sunt mulțumit; mi se pare că nu 
e bine, mă frământă treaba asta și mai cer o 
dublă. Și nu mi s-a întâmplat doar o dată - am 
făcut așa în mai multe filme. Pentru că sunt 
preocupat, nu pot să las lucrurile așa, oricum, 
„lasă, ducă-se!”.
F.M.: Faptul că sunteți căsătorit cu o actriță 
(Mariana Mihuț) v-a ajutat sau v-a încurcat 

în profesie? S-a iscat vreodată o rivalitate între dumneavoastră și soția 
dumneavoastră, pe teren profesional?
V.R.: Evident că m-a ajutat. M-am însurat cu femeia pe care am iubit-o 
și pe care o iubesc în continuare, și asta nu a avut de ce să mă încurce. 
Dimpotrivă. De altfel, noi nici nu suntem actori acasă – suntem doar 
soț și soție.
A existat o perioadă în care eu am avut reticențe în a juca împreună cu 
ea în vreun spectacol, din cauză că mi se părea că lucrul ăsta ar putea 
fi interpretat în fel și chip de către colegi: să se spună că jucăm „în 
familie”, și așa mai departe. Am greșit, fiindcă situația era de așa natură 
încât eu nu trăgeam după mine o actriță fără talent; era vorba despre 
o actriță foarte talentată, care stă pe picioarele ei și cu care oricare alt 
actor ar fi fericit să joace. Pentru că bucuria profesiei se manifestă din 
plin doar atunci când joci cu parteneri deosebiți, talentați. Mariana 
este tocmai un asemenea partener. 
Niciodată n-am intervenit pe lângă vreun regizor ca s-o distribuie 
pe nevastă-mea. Și nici Mariana nu face așa ceva pentru mine. Dacă 
suntem distribuiți împreună, există motive întemeiate. Și niciodată nu 
s-au iscat între noi rivalități pe teren artistic. Din contră, fiecare dintre 
noi se bucură pentru succesele celuilalt.
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de Roxana Coțovanu
Dragă Vinnie, 
În copilăria deloc roz petrecută în Buffalo singurele bucurii la care 
aveai acces erau muzica și fetele frumoase pe care nu te mai săturai 
să le privești; primul disc cumpărat a fost „Sergeant Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band” al Beatleșilor, iar primele fete... ah, dar cine mai 
ține socoteala. Cu New York-ul atât de aproape, ecouri din No Wave-
ul care-și făcea de cap în acei ani ajungeau ușor până la tine; atât de 
ușor încât te-au făcut să înveți să zdrăngăni la chitară și să înființezi 
vreo trei trupe cu care să repeți prin garaje.
La 16 ani, cu 22 de dolari în buzunar, îți împachetezi tot ce poți să 
posezi la o asemenea vârstă (adică un geamantan plin de nimicuri 
care mai mult te incomodează) și pleci în efervescentul New York 
care te atrage ca un magnet. Imediat îl întâlnești pe Jean-Michel 
Basquiat –  încă pe atunci nedescoperitul artist vizual, cu care 
înființezi (din nou) o trupă – GRAY, care, în urma câtorva concerte, 
pare să promită numai lucruri de bine; prietenia cu Basquiat e 
întărită de interesul comun pentru pictură (de care te-ai apucat și 
tu, dacă tot ai aterizat în centrul lumii vizuale), dar relațiile dintre 
voi, cât și trupa, se destramă când, în scurt timp, el devine protejatul 
preferat al lui Andy Warhol, ajunge primul artist de origine africană 
apreciat la nivel internațional și milionar peste noapte. Situație de 
care ai comentat mai târziu, nu fără urmă de ranchiună: „Câteodată 
e bine să fii negru”. Tu ți-ai făcut loc ceva mai greu în lumea bună a 
Manhattan-ului acelor timpuri (primele expoziții cu picturile tale au 
avut loc mai târziu, mai exact în perioada în care puteai fi văzut mai 

mereu în prezența unei faimoase comerciante de opere de artă), mai 
întâi ai fost nevoit să te descurci cum ai putut –, fie masturbându-te 
în fața oricui era dispus să-ți dea 10 dolari, fie pozând ca model. 
Muzică continui să faci până în ziua de azi: în prezent cânți cu Eric 
Erlandson (cofondatorul Hole) în RRIICCEE, colaborare care se 
bazează numai pe improvizație. Ai mai avut și o trupă cu Lukas Haas 
(Bunny), o perioadă rap (pe care nu pot să mi-o explic), iar ocazional 
cânți cu Yoko Ono și fiul ei Sean Lennon, cu veteranul Jim O’Rourke 
sau cu prietenul tău John Frusciante. 
Dar cele mai interesante bucăți muzicale le-ai compus de unul singur; 
din păcate, nu foarte multă lume le cunoaște – ești mai celebru 
pentru bârfele și vorbele veninoase cu care arunci într-aiurea. Sunt 
piese de o simplitate dezarmantă, delicate și subtile, contrastând 
puternic cu masca nesuferită pe care o afișezi. Albumul „When”, 
minimalist – făcut din câteva acorduri de chitară și ceva influențe 
jazz și lounge, l-am ascultat în buclă până când linia melodică din 
„I Wrote this Song for the Girl Paris Hilton” mi s-a lipit de timpane 
iar cele câteva versuri (cântate într-un falseto de care nu-mi puteam 
închipui că ești în stare) din „Honey Bunny” sau din „Laura” au prins 
niște rădăcini bine înfipte undeva în mintea mea.

Dragă Vinnie,
Mi-ai sărit în ochi încă de când vedeam pentru prima oară ,,Arizona 
Dream” – erai vărul lui Johnny Depp, vorbeai prea mult (ca de 
obicei) și reproduceai  cu pasiune secvențe întregi din „North by 

i Wrote this Song for the 
Boy Vincent Gallo



47

actorii în filme | dosar

Northwest”, „Raging Bull” și „The Godfather”; acum ai ajuns să fii 
protagonistul în cel mai recent film al lui Coppola – rol pe care, de 
altfel, îl duci la capăt mai mult decât onorabil, chiar dacă filmul e 
plin de cusururi. Uneori mai poți fi zărit în filme mainstream (spre 
exemplu, în „Goodfellas”), admirat în comedii cult care adună 
mulțimi de entuziaști („Palookaville”), dar specialitatea ta rămâne 
prin excelență filmul independent.
De-a lungul timpului joci în mai multe pelicule semnate Claire 
Denis – care-ți dau ocazia să faci niște roluri bune; între noi fie spus, 
colaborarea cu ea pare să fie cea mai lungă relație – fie profesională 
sau nu – cu o persoană de sex opus. 
Dar nu te rezumi doar la actorie – încă din ’86 regizezi și te regizezi 
(în) două scurtmetraje  –  „The  Gunlover” și „If You Feel Froggy, 
Jump”, iar mai târziu faci și câteva videoclipuri; două dintre ele 
pentru Frusciante – care vede corespondențe între muzica lui și 
imaginile tale la toate nivelurile posibile. 
Primul lungmetraj scris, regizat, cu muzică compusă de tine pe 
coloana sonoră și cu tine ca protagonist – „Buffallo ’66” – îl faci în 
1998; îți iese un film semi-autobiografic care poate sta liniștit într-
un top al celor mai bune producții independente americane din 
ultimii douăzeci de ani. Iei chipul lui Billy Brown (sau, mai bine zis, 
el îl ia pe-al tău) și, proaspăt ieșit din închisoare, obligi prima tânără 
peste care dai (Christina Ricci) să joace rolul de soție fericită în fața 
părinților tăi ca să-i convingi că ai ajuns un om împlinit; părinți (Ben 
Gazzara și Angelica Huston) cărora, orice le-ai face, tot nu le-ar păsa 
în vreun fel de ce ți se întâmplă. Fata, în schimb, devine ea însăși 
interesată de persoana ta; mai rămâne doar să scapi de demonii tăi 
interiori – de traumele refulate din copilărie și adolescență cât și de 
tulburătoarele relații fracturate cu părinții – ca, în sfârșit, să fie bine.
Folosești aici și cadre fixe și largi, și inserturi și tăieturi à la Godard, 
și imagini care par înregistrate de amatori – tot ce e nevoie ca să 
scoți la suprafață câte unul din multiplele straturi ale lui Billy 
Brown, personaj a cărui esență de lup singuratic pare că-mi scapă 
întotdeauna. 
Pentru cel de-al doilea film al tău, „The Brown Bunny” faci din nou 
pe omul orchestră (ba chiar mai ceva) – îl scrii, produci, regizezi, 
filmezi, montezi și, bineînțeles, joci rolul principal. Într-o variantă 

în lucru mult prea lungită îl trimiți la Cannes în competiția oficială; 
nu e deloc bine primit, ba chiar criticul american Roger Ebert îl 
numește cel mai prost film din istoria festivalului. Urmează celebrul 
acid schimb de replici care culminează cu momentul în care îi 
dorești lui Ebert un cancer de toată frumusețea. Când devine public 
faptul că fusese diagnosticat de curând cu această boală, nu știi cum 
să o mai dregi; îngropați securea după ce Ebert vede varianta finală a 
filmului îmbunătățită considerabil datorită unui montaj drastic  și... 
chiar îi place.   
În „The Brown Bunny” îmi arăți drumuri interminabile prin 
parbrizul murdar al unei mașini care rulează, șosele care par să 
nu ducă nicăieri; uneori câte o rază de soare îmi intră în ochi, dar 
e în ordine – tu ești la volan, tu pui muzica. Tu – adică Bud Clay, 
tipul care străbate America în lung și-n lat în dubița lui pentru a 
participa la vreo cursă de motociclete, tipul care se emoționează și 
lăcrimează în fața fetelor cu nume de flori pe care le întâlnește în 
drumul lui, tipul bântuit de imaginea fostei prietene. Fostă prietenă 
(Chloë Sevigny) ce-și face apariția în camera de hotel pentru ca mult 
discutata secvență (care se mariază, în fond, cu restul filmului) să se 
poată întâmpla: scena de sex oral arătată fățiș, fără niciun trucaj – 
prilej de a-ți arăta organele genitale și de a scandaliza pe toată lumea. 
Răsturnarea/rezolvarea din final (flashback-urile), deși neașteptată 
și justificată – e cam ridicolă, dacă stau să mă gândesc mai bine; dar 
această ultimă parte nu reușește să-mi disipeze nicicum senzația 
de alienare care m-a invadat tot restul filmului tău experimental și 
bântuitor.  

Dragă Vinnie,
Actor, regizor, scenarist, muzician, pictor, manechin și autoproclamat 
hustler – unii te văd ca pe un fel de spirit renascentist al vremurilor 
noastre; alții te consideră doar un egocentric-narcisist-arogant-
deloc-talentat; eu scriu pseudo-epistole care nu ajung niciodată 
la destinație și mă gândesc că adevărul trebuie să fie (cum altfel?) 
undeva pe la jumătatea drumului, undeva între imaginea starului 
care-și pune la bătaie pe site-ul oficial mostre de spermă în schimbul 
unui milion de dolari și imaginea bipolarului Billy Brown care, în 
agresivitatea lui, tânjește continuu după afecțiune.
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dosar | actorii în filme 

NEPROFESIONIST
„Nici actori (nici regie de actor). Nici hârtii (nici studiu de hârtii). Nici punere în scenă. Doar  modele 
din viață. A fi (modelele) în loc de a părea (actorii). Modele: mișcare din afară înspre înăuntru (actori: 
mișcare dinăuntru înspre afară). Important nu este ceea ce îmi arată, ci ceea ce îmi ascund, și mai ales 
ceea ce nu știu că au în ei. Între ei și mine: schimb telepatic.” Robert Bresson, „Notes sur le cinema”.

de Andra Petrescu

...sunt vulnerabili și fragili în fața 
camerei
„Historias minimas” (2002), o producție argentiniană regizată 
de Carlos Sorin, urmărește aventurile a trei personaje legate 
prin satul natal: don Justo, în căutarea câinelui dispărut, Maria, 
o tânără de la țară și Roberto, un vânzător ambulant de cutii. 
Acțiunea filmului se bazează mult pe Javier Lombardo (Roberto), 
actorul profesionist, experiența lui se simte, este exuberant, 
deschis, vesel, vorbește tare și face multe glume; are aerul de „mă 
simt în largul meu”. Urmărind în paralel dezamăgirile și bucuriile 
celor trei personaje, se observă două tipuri de naturalețe, cea 
învățată și cea a amatorului, contrastând pe cameră. Lombardo 
n-a ezitat nicio secundă, a dozat perfect replicile din cartea lui 
despre arta vânzărilor, limita dintre teama de ratare și siguranța 
afișată celor din jur. La un moment dat, dezamăgit să vadă femeia 
iubită cu alt bărbat, distruge tortul cumpărat fiului ei; gesturile lui 
sunt ale unui om suferind de anxietate care și-a controlat, până 
acum, problemele și nevrozele. Când află că bărbatul respectiv e 
fratele ei, Lombardo își ascunde bucuria voit stângaci. Dar când 
Javiera Bravo este la televiziune, intimidată de aparatură și de 
oameni necunoscuți, nimic nu e dozat, controlat sau căutat într-o 
memorie afectivă. Javiera Bravo este Maria, o femeie confuză 
care nu știe să reacționeze pe platou. Colega de platou a Mariei, 
o concurentă mai în vârstă și mai experimentată o inițiază în 
regulile secrete ale televiziunii  – „aici trebuie să vorbești tare, 
altfel nu se aude în aparat, eu știu pentru că sunt aici a treia 
oară”. Momentul de glorie al acestei secvențe se petrece după 
TV Show, în fața televiziunii, când „Concurenta1” se repede la 
Maria disperată, isterică și imperativă față de o ființă inferioară, 
singura victimă de pe urma căreia ar putea câștiga, probabil cum 
alții profită de pe urma sa. Cele două femei arată o societate, nu o 
imită sau recreează. În fața acestor actori, sunt la fel de novice. Le 
privesc stângăciile și candoarea potrivindu-se în film ca o piesă 
de puzzle lipsă. Prin ei, cinematograful poate surprinde și păstra 
trăiri reale, întocmai cum scria Bresson în carnetul său. Cele două 
femei nu sunt folosite conform conceptului de model, dar ele sunt 
incapabile de a interpreta și trăiesc în timp real. 
Robert Bresson a respins actoria profesionistă în favoarea 
amatorilor sau a „modelelor”, cum a denumit el neprofesioniștii 
din filmele sale. Jocul actoricesc filmat, reprodus pe peliculă, 
este doar un spectacol redat, nu și creat. Datorită falsității pe 
care o atribuie actorilor de film a ales neprofesioniști în funcție 
de expresia intelectuală sau umană emanată, cerându-le să 

fie și nu să interpreteze. Jeanne d’Arc în regiile lui Carl Th. 
Dreyer, Roberto Rossellini sau Jacques Rivette sunt portrete, 
viziuni ale regizorilor despre povestea istorică și semnificația 
ei, dar Florence Deley, cea distribuită de Bresson în rolul eroinei 
franceze, nu o interpretează, ci cumva reușește să fie. Lipsa 
de expresivitate a tinerei de 20 de ani, „model” pentru Jeanne 
d’Arc, a adus, intuitiv sau intelectual, personajului superioritate 
spirituală și, prin felul „plat” de a recita replicile, le-a încărcat de 
siguranță. Criteriul de selecție al lui Bresson este diferit de tipajul 
lui Eisenstein, el necăutând asemănări ale personalității între 
actor și personaj, ci o amprentă umană a unui chip care poate 
grăi camerei fără ajutorul montajului sau al narațiunii. Aceste 
elemente nu contează pentru Bresson. Filmele sale sunt alcătuite 
din acest amestec de sentimente ale „modelelor” și narațiunea 
modernă, lipsită de răsturnări de situație fabuloase. Bresson 
pare să fi căutat în filmele sale o cale de a transmite umanitate, 
emoție, sentimente, și nu cuvinte sau mesaje. Ochii personajelor 
sale vorbesc mai mult decât acțiunea, ele se pierd în evenimente, 
se confundă pe peliculă, devenind imposibil de despărțit de 
semnificația filmului. 

...vibrează la o primă iubire cu filmul
Relația actorului neprofesionist cu pelicula este mai intimă, 
neintermediată de o mască sau metodă de joc. Acest om nu se 
confundă cu personajul, rolul i se subsumează. Comportamentul 
lui în fața camerei este echivalent cu reacția noastră firească în 
grupuri mai mari de oameni care ne-ar studia. S-a vorbit despre 
aparatul de filmat care surprinde și intensifică prin mărire orice 
gest, expresie a feței, sau trăsături naturale ale actorului și 
tocmai de aceea actorul de film trebuie să renunțe la procedeele 
din teatru în favoarea unei naturaleți-jucate. Dar când camera 
mărește și evidențiază orice secret, acest tip de interpretare 
clasică este dezvăluit ca fiind doar un joc. Actorul neprofesionist 
intră în contact cu aparatul și nu folosește o tehnică pentru a-și 
ascunde personalitatea și a deveni un personaj, ci se interpretează 
inconștient pe sine, fiecare încercare a sa de a juca rolul dezvăluind 
doar o nouă față a respectivului. În narațiunea modernă, de cele 
mai multe ori, nu se oferă prea multe informații despre personaj, 
nici el însuși nu dezvăluie traume psihologice  din copilărie. Aici 
actorul trebuie să ofere viață personajului, senzația că există – dar 
nu și că nu este filmat. Unul dintre efectele folosirii acestor actori 
este cel de revelare a camerei, spectatorul devenind conștient de 
procesul cinematografic, fie prin timiditatea amatorilor, fie prin 
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stângăcie și „neintrare în rol”. Rezultatul față de public seamănă 
cu distanțarea actorului pe care o cerea Brecht și lipsa de 
identificare a spectatorului, din moment ce personajul nu oferă 
detalii multe despre viața sa. 
Actorii neprofesioniști apar în fața camerei de filmat oferindu-
se pe sine cu sinceritate, nu-și disimulează gesturile, nu 
interpretează roluri; așa cum apar ei după montaj, în film, sunt 
aproape de noi (spectatori, oameni din viața reală), transmit 
imperfecțiune umană. Regizorul își asumă responsabilitatea 
mizanscenei, a mesajului, are o viziune de ansamblu a filmului; 
dar actorul este cel care comunică direct cu camera. Un actor 
profesionist a învățat să flirteze cu aparatul, să ascundă calități 
sau să-și însușească o amprentă arhetipală; la fel ca în montajul 
clasic, care ascunde acțiunea și doar o sugerează printr-o 
succesiune de cadre, actorul profesionist creează iluzia unei vieți. 
E o minciună albă, atrăgătoare și frumoasă. Neprofesionistul, un 
om simplu aflat  într-o situație specială, trăiește fiecare moment 
al filmării odată cu personajul său. Emoțiile oferite camerei 
sunt sincere, neanalizate sau filtrate în funcție de ce ar trebui să 
exprime în rol. Actorul profesionist își construiește personajul, 
ba chiar devine un altcineva pentru film, dar trăiește efectiv în 
timp ce se filmează. Așadar, în timp ce camera observă la actor 
o artă a interpretării, a schimbării măștilor, la neprofesionist ea 
înregistrează comportamentul uman pur.

...își continuă viața pe ecran
Neprofesionistul, spune André Bazin, este preferabil în unele 
situații când prezența lui poate aduce autenticitate realismului 
sau dacă este de neînlocuit, precum în filmele despre aborigeni a 
căror cultură este imposibil de înțeles sau de interpretat de către 
cineva exterior. El nu impută actorului interpretarea, cum face 
Bresson, ci popularitatea rolurilor anterioare ce ar putea naște 

confuzie publicului, viziune valabilă în cazul realismului italian. 
Neorealiștii au ales actorii neprofesioniști datorită mesajului lor 
social. Ei au făcut o cronică a situației Italiei dupa cel de-al doilea 
război mondial,  oferind spectatorilor un contact direct, nu doar 
cu un subiect sau cu o temă, ci cu o categorie a populației și cu 
un anumit stil de viață. Opțiunea lor pentru neprofesiniști nu 
avea nimic în comun cu preferințele lui Bresson. Spre exemplu, 
Rossellini folosește neprofesioniști în „Viaggio in Italia” („Călătorie 
în Italia”, 1952) pentru a crea un decor personajelor sale principale, 
cuplul britanic format din Ingrid Bergman și George Sanders. 
Populația din Napoli, ruinele orașului și procesiunea religioasă ce 
încadrează povestea unui divorț constituie o metaforă a situației 
cuplului, dar și elementele ce fixează povestea în realitate, dându-i 
autenticitate prin aceste elemente. Bresson își folosește modelele 
concentrându-se pe trăirile și expresiile acestora, neintermediate 
de joc sau de interpretare, cu ambiția de a da viață literalmente 
filmelor sale. „La Terra trema” („Pământul se cutremură”, 1950) 
analizează evenimentele din viața pescarilor sicilieni, Luchino 
Visconti găsind în vulnerabilitatea acestora față de natură o 
metaforă a fragilității umane general valabilă; experiența acestor 
oameni, frica sau disperarea lor este ancestrală, nu poate fi 
interpretată realist de actori, obișnuiți să-și construiască rolurile 
și să „naturalizeze” personajul. 
Filmele narative, cu scenarii clasice pe acte și personaje care 
parcurg un arc al evoluției, spun povești epice despre ființa 
umană. Pentru aceste filme stilul clasic de actorie, dezvoltat în 
teatru, este necesar; sunt momente de anxietate sau de măcinare 
psihologică pe care doar un actor foarte bun le poate interpreta. 
Filmele cu structură clasică care nu folosesc actori profesioniști 
sunt cele precum „Apocalypto” (2006) al lui Mel Gibson sau 
„Himalaya – L’enfance d’un chef” („Himalaya”, 1999) , regizat 
de Eric Valli, unde viziunea regizorală și intenția sunt diferite. 

Historias minimas, 2002
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„Apocalypto” este construit pe structura clasică a scenariului 
american de trei acte, cu personaje care aparțin unor arhetipuri 
ancestrale, pentru care Mel Gibson și-a dorit actori neprofesioniști 
dintre descendenții Maya. Cu toate acestea, Rudy Youngblood 
este actor, dar necunoscut, capabil să-și conducă personajul clasic 
printr-o transformare fabuloasă fără ca lipsa de interpretare 
întâlnită la actorii neprofesioniști să scadă din naturalețea 
filmului. Într-un scenariu nestructurat clasic cu răsturnări de 
situații impresionante și personaje de tip „odisseu”, actorului nu 
i se cere să interpreteze, el nu trebuie să-și crească personajul, 
ci să joace natural, ca și cum s-ar juca pe sine. De aceea, actorul 
neprofesionist este comod și preferabil în filmele ultimilor ani. O 
serie de regizori, precum Laurent Cantet, Bruno Dumont, Carlos 
Reygadas sau Matteo Garrone, preferă actorii neprofesioniști din 
diferite motive. Bruno Dumont nu are un stil realist, dar preferă 
actorii neprofesioniști sau fără experiență pentru că nu joacă; este 
foarte apropiat de felul în care Bresson își alegea actorii, în funcție 
de calități imateriale potrivite rolului, dar Dumont le provoacă 
reacții și sentimente. Își adaptează rolurile după personalitatea 
actorilor, camera lui investighează trupul, expresia ochilor și mai 
ales tăcerile grăitoare ale personajelor sale ce se confundă cu 
actorii și dau impresia că sunt suprinși în momente ale vieții lor, 
nu doar că ar „interpreta”, și nici măcar că ar fi filmați. 

...nu interpretează, sunt
Matteo Garrone nu preferă actorii neprofesioniști, ci o combinație 
în funcție de rol sau cerințele filmului, cum recomanda și 
André Bazin. „Gomorrah”, un film cu mafie, nu despre ea, face 
o radiografie a modului de viață din suburbiile orașului Napoli. 

Relația neprofesioniștilor din „Gomorrah” (2008) cu filmul este 
neobișnuită pentru ficțiune, această alegere a regizorului de a 
distribui locuitori din Napoli și membri ai Camorra situându-l 
în afara genului filmelor despre mafioți. Garrone este un 
regizor cerebral, calitățile filmului țin de potrivirea mai multor 
elemente specifice stilului realist, pe care acesta le potrivește 
perfect – mișcările simple de aparat, sunetul, muzica diegetică 
–, dar magia provine din imortalizarea și crearea unui tablou 
al găunoșeniei umane. Aici neprofesioniștii sau amatorii nu se 
mai deosebesc printr-o naturalețe definită de intimidare și de 
stângăcie, din contră. Cei din Napoli, membri ai mafiei organizate 
numită Camorra, au mai multă îndrăzneală și dezinvoltură 
de tip obrăznicie decât naturalețea și tehnica oricărui actor. 
Perfecțiunea interpretării actorilor contrastează cu isteria, 
malignitatea chipurilor lor, ei nu joacă răul, ci sunt răul și vor să 
participe la glorificarea lui pe film. „Gomorrah” nu ar fi fost la fel 
cu actori profesioniști, care ar fi conferit involuntar raționalitate 
și eventual farmec acestor mafioți, ca în filmele americane sau 
chiar precum Franco, mafiotul jucat de un actor profesionist în 
acest film.
Actorii neprofesioniști nu sunt o caracteristică a realismului, ci 
mai degrabă indică o viziune regizorală despre puterea de analiză 
a camerei dincolo de obiectele sau persoanele pe care le filmează. 
Inexpresivitatea coerentă și convențională a comportamentului 
uman a actorilor neprofesioniști se transformă în film, printr-un 
fel de magie, în reflexia fragilității umane; când îi filmează pe ei, 
camera analizează direct sufletul, în timp ce profesionistul este 
un maestru al spectacolului sentimentelor umane – munca lui e o 
artă exterioară camerei.

Gomorrah, 2008

dosar | actorii în filme 
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„Actor’s Director” siDney Lumet
Filmografia lui Sidney Lumet conține suficiente titluri sonore cât să îl recomande drept un cineast 
interesant și destule filme ratate cât să demonstreze că nu are o intuiție infailibilă. E mai degrabă un 
regizor talentat care își iubește meseria. Își asumă rolul de coordonator al echipei de filmare – se asigură 
că toți fac același film - și dedică timp fiecărei etape a realizării, de la înțelegerea scenariului până la 
lucrul – cu rezultate adesea spectaculoase - cu actorii.

de Irina Trocan

După o carieră de aproape patruzeci de ani în care a regizat patruzeci 
de filme, Sidney Lumet a publicat cartea „Making Movies”, pe care 
a vrut-o un ghid pentru regizorii tineri; a observat alarmat că se 
vorbește tot mai mult în școlile de film despre cinematografie ca 
artă, dar absolvenții nu sunt familiarizați cu aspectele tehnice ale 
meseriei. În „Making Movies” cineastul tratează, cu mult entuziasm 
și multe exemple din filmografia proprie, toate stadiile realizării 
unui film. Cartea conține un capitol amplu despre actori (intitulat 
„Există actori timizi?”) care enunță metodele de lucru datorită 
cărora în filmele lui se rătăcesc atât de puține prestații actoricești 
slabe.

Comunicarea cu actorii
Sidney Lumet și-a început cariera fiind copil-actor în teatrul idiș 
(a renunțat în adolescență, când și-a dat seama că „nu toți ajungem 
Clark Gable când creștem mari”), așa că înțelege cât de greu le e 
actorilor să se expună, cât efort trebuie să depună să traverseze 

granița fină între duplicarea unor expresii faciale și exprimarea 
emoțiilor autentice. Crede că trebuie să aibă o relație strânsă cu 
actorii („Dacă ei nu pot avea rețineri față de mine, nici eu nu pot 
avea rețineri față de ei”) și nu e dispus să folosească metode brutale 
ca să le dezvăluie vulnerabilitatea („Dacă nu putem să obținem 
expresia potrivită prin ingeniozitate, o lăsăm baltă și găsim altceva 
care să funcționeze”). îl citează pe Howard Hawks: acesta, întrebat 
care e cel mai important element din prestația unui actor, a răspuns 
„încrederea”.
Probabil că, dacă l-am întreba pe Lumet care ar fi al doilea element 
important din prestația unui actor, ne-ar răspunde „pregătirea”. Cu 
mult timp înainte de prima zi de filmări, își adună actorii pentru 
repetițiile care durează, de obicei, două săptămâni (când e nevoie, 
își rezervă chiar trei sau patru); actorilor din rolurile principale li se 
solicită prezența pe toată perioada repetițiilor. Înainte de primele 
încercări propriu-zise de punere în scenă, Sidney Lumet, actorii 
și scenaristul se adună să discute scenariul, încearcă să stabilească 
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tema, analizează personajele și replicile; mai târziu, când repetă 
porțiuni mai mici din scenariu, deseori în altă ordine decât cea 
cronologică, jocul actorilor va trebui să redea stările pe care le-au 
identificat în timpul acestor discuții. În perioada de pregătire își dau 
seama și dacă scenariul e cursiv sau are nevoie de modificări. Sidney 
Lumet notează că, paradoxal, prima lectură integrală a scenariului 
- în care actorii își citesc replicile conduși de instinct - e mai bună 
decât a doua, pentru că, după două zile, instinctul li se atrofiază.
De aceea, crede că e esențial să își cunoască actorii, să le descopere 
stimulii emoționali, ca să fie oricând capabil să le declanșeze o 
interpretare proaspătă după multe ore de muncă sau multe duble 
nereușite. Își propune, de asemenea, să descopere de la început 
punctele slabe, „greșelile” actorilor. Cauza lor e, de cele mai multe 
ori, de natură psihologică: ezitarea actorului să reveleze acea 
latură a propriei persoane care l-ar putea ajuta să intre în pielea 
personajului.  Sidney Lumet dă exemplu cazul lui Paul Newman 
(care, spune el, chiar este un actor timid): a observat, după două 
săptămâni de repetiții pentru „The Verdict” („Verdictul”, 1982), că 
Newman nu reușește să elimine un oarecare grad de artificialitate 
în interpretare; i-a spus între patru ochi că progresul de până atunci 
e promițător, jocul lui e modulat și caracteristic personajului, dar 
rămâne de dezvăluit un aspect al protagonistului pe care Newman 
nu îl poate scoate la lumină decât dacă decide să se autoexpună; 
Lumet i-a lăsat actorului timp de gândire și, la următoarea repetiție, 
„personajul și filmul au prins viață”.
Christopher Reeve observa că Sidney Lumet cunoaște „o 
diversitate de limbaje”. Actorii cu care lucrează sunt instruiți sau se 
autoinstruiesc prin tehnici foarte variate („Metoda Stanislavski nu e 
singura metodă”), și regizorul consideră că e datoria lui să îi ajute să 
comunice unul cu altul la fel de ușor cum comunică cu el. Lumet se 
întreabă cum reușesc să colaboreze, în „The Verdict”, Paul Newman 
(metoda Stanislavski) cu Charlotte Rampling (fotomodel devenit 
actriță), sau cum reușesc Katharine Hepburn (actriță de Broadway 
devenită actriță de film), Ralph Richardson (actor britanic de teatru 
devenit actor de film american), Jason Robards (actor de televiziune) 
și Dean Stockwell (fost copil-vedetă) să pară, în „Long Day’s Journey 
Into Night” („Lungul drum al zilei către noapte”, 1962), membrii 
aceleiași familii. Sidney Lumet le dă sugestii de interpretare actorilor 
în orice „cod” le e mai accesibil. Cu Ralph Richardson, de exemplu, 
discuta în termeni muzicali („mai puțin violoncel, mai mult flaut”); 
alți actori îi cereau să li se dea „ritmul” jocului: Dum-de-dum-de-
dum-de-DUM (sic), sau să li se citească replicile. 

Tehnica regizorală
Lumet își scrie decupajul regizoral abia după începutul repetițiilor, 
pentru că își propune să aleagă modul de filmare care pune în 
valoare cel mai bine jocul actorilor. În unele cazuri, ca să întregească 
imaginea unui personaj, îi asociază unui anumit actor o lentilă, un 
tip de ecleraj sau o durată a cadrului specifică, și îl filmează astfel pe 
toată durata peliculei. În „Long Day’s Journey Into Night”, Katharine 
Hepburn joacă rolul unei morfinomane, iar Lumet și directorul de 
imagine Boris Kaufman o arată în cadre lungi și planuri largi, cu o 
lumină frontală palidă care slăbește din ce în ce mai mult de-a lungul 
filmului, pe măsură ce personajul pierde contactul cu realitatea. 
Cinematograful are, așadar, propriile mijloace de amplificare 
a impactului emoțional al jocului actoricesc; totuși, metodele 
prin care acestea se realizează sunt mult mai puțin poetice decât 
rezultatul lor. Cineastul înțelege la fel de bine că larma de pe un 
platou de filmare le îngreunează munca actorilor, și face eforturi 

să le creeze toate condițiile să se poată concentra pe interpretarea 
personajului lor. Într-un moment critic din „Dog Day Afternoon” 
(„După-amiază de câine”, 1975), personajul lui Al Pacino poartă o 
conversație telefonică tulburătoare cu soția sa. Sidney Lumet a vrut 
să filmeze tot monologul protagonistului într-un singur cadru, să-i 
permită actorului să dezvăluie o intensificare treptată, firească, 
a emoției. Însă Lumet a întâmpinat dificultăți tehnice: monologul 
depășea durata unei role de film, și, chiar dacă ar fi reușit să schimbe 
rola fără să fie necesar să întrerupă jocul actorului, pe acesta l-ar fi 
distras, cel mai probabil, agitația echipei de filmare. Regizorul a găsit 
atunci soluția simplă și ingenioasă de a-l filma de după un paravan 
care masca mișcările operatorului.

Distribuția: o alegere esențială
Abilitățile tehnice ale lui Sidney Lumet îi permit să abordeze cu 
ușurință o gamă largă de genuri și să lucreze cu actorul cel mai 
potrivit pentru fiecare personaj. Dacă alți regizori se limitează 
la grupul de interpreți cu care comunică mai bine, Sidney Lumet 
folosește alt actor pentru fiecare rol; de altfel, această alternare este 
necesară, fiindcă între personajele lui există diferențe semnificative. 
Se bucură să colaboreze din nou cu actorii, dar ar fi imposibil de 
izolat vreun „preferat”. 
Lumet iubește actorii – e convins că toți marii regizori îi iubesc - 
și încearcă entuziasmat să îi ajute să dea viață oricărui personaj, 
indiferent de genul peliculei. Chiar își propune să regizeze câte 
o melodramă după fiecare trei sau patru „filme serioase”, „să își 
lucreze alt grup de mușchi”. Mai mult, consideră că melodramele 
sunt un exercițiu bun; crede că nu i-ar fi reușit „Network” („Rețeaua”, 
1976) atât de bine dacă n-ar fi făcut înainte „Murder on the Orient 
Express” („Crima din Orient Express”, 1974).
Regizorul are grijă să nu facă greșeli de distribuție. Într-un caz a 
descoperit prea târziu că o actriță (al cărei nume nu-l dezvăluie) 
care interpreta personajul principal feminin dintr-o comedie 
romantică – o actriță altfel talentată -  nu reușea să exprime tandrețe; 
bineînțeles, filmul a avut de suferit. Totuși, când caută un interpret 
pentru un anumit personaj, Lumet nu se mulțumește să-i identifice 
pe cei care au evoluat bine în roluri similare. Mai mulți actori 
considerați incapabili de prestații nuanțate și-au ieșit din „brand” și 
au dat primele dovezi incontestabile de talent actoricesc în filmele 
lui. Două exemple notabile sunt Sean Connery și Vin Diesel. În 
„The Hill” („Colina”) (realizat în 1965, imediat după „Goldfinger”), 
Connery a primit rolul unui prizonier care este mult mai puțin rebel 
decât și-ar dori; în „Find Me Guilty” („Pledez vinovat”, 2006), Vin 
Diesel interpretează „primul lui personaj luat din viața reală” (după 
propria sa mărturisire) - un mafiot care se autoreprezintă într-un 
proces și convinge membrii juriului să-l achite distrându-i.
Uneori, opțiunile lui Sidney Lumet sunt, în sine, un act creator. În 
adaptarea sa după „Pescărușul” (1968), a ales-o pe Simone Signoret în 
rolul Irinei Arkadina, convins că o actriță rusă din secolul al XIX-lea 
ar încerca să mimeze un accent franțuzesc. Pentru „Murder on the 
Orient Express”, Lumet a refuzat să angajeze actori buni specializați 
în roluri secundare. Distribuția e compusă exclusiv din nume 
sonore; ansamblul atâtor actori consacrați (Albert Finney, Lauren 
Bacall, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Sean 
Connery, John Gielgud și Anthony Perkins, printre alții...) transmite 
ceva din fastul trenului cu care călătorea pe vremuri lumea bună.

Împotriva sistemului
Sidney Lumet nu s-a numărat niciodată printre preferații criticilor și 
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filmele lui nu au un public fidel. Nu pretinde că știe rețeta succesului 
sau că poate ghici ce vrea publicul (nimeni nu poate, adaugă 
el - în afară de Steven Spielberg și Walt Disney). Nu se consideră 
un autor („Nu vreau ca toate filmele să trateze o temă centrală a 
vieții mele – n-am una.”) și este singurul regizor cu prestigiu care 
nu-și vrea semnătura („A film by...”) pe generic. În schimb, n-ar 
face compromisuri pentru a-și face un film mai ușor comerciabil. 
Își rezervă dreptul de a hotărî montajul final (producătorii nu 
au dreptul să remonteze nimic) și hotărăște ritmul în funcție de 
necesitățile filmului, nu în funcție de obișnuința publicului de 
Multiplex. A filmat majoritatea filmelor sale în New York și n-a 
lucrat niciodată la Hollywood („un loc unde te duci dacă vrei să faci 
bani și nimic mai mult”). Este un regizor meticulos, preocupat de 
reliefarea protagoniștilor în toată complexitatea lor, și efortul său dă 
roade: în filmografia lui se întâlnesc multe personaje memorabile. 
În „12 Angry Men” („12 oameni furioși”, 1957), Lumet obține 
interpretări memorabile din partea unor actori care sunt puși să 
joace, practic, douăsprezece tipuri de cetățean american. Reușesc 
să redea firesc personaje foarte vii, în care nu se simte reducerea la 
câteva date elementare. în rolul juratului care se opune verdictului 
dat de ceilalți unsprezece, Henry Fonda este remarcabil prin calmul 
cu care așteaptă în tăcere să contrazică acuzatorii înverșunați, în 
cazurile rare în care acuzatorii nu se contrazic singuri. E mult mai 
puțin dinamic decât interpreții acestora, dar transmite voința la fel 
de intensă de a se opune stabilirii unui verdict prematur. Fermitatea 
dezinteresată a singurului jurat care votează „nevinovat”, opusă 
avântului celorlalți, evită degenerarea dezbaterii într-un concurs în 
care fiecare tabără vrea să demonstreze că are dreptate; în definitiv, 
onestitatea mijloacelor e mai importantă decât precizia rezultatului.
La antipodul discreției lui Henry Fonda se află afectarea la fel 
de potrivită rolului a lui Rod Steiger din „The Pawnbroker” 
(„Cămătarul”, 1964). Actorului i s-a reproșat că teatralitatea 
îi prejudiciază prestațiile, dar în acest caz interpretează un 
protagonist convins că durerea afișată îl face respectabil – un om 
pe care teatralitatea îl individualizează. Sidney Lumet nu confundă 
realismul cu naturalețea: „The Hill” înfățișează veridic tratamentul 
la care sunt supuși soldații britanici într-un batalion disciplinar din 
deșert, dar jocul actorilor nu tinde către spontaneitate sau lejeritate. 
Dimpotrivă, gesturile lor sunt tensionate, crispate; efectul deșertului 
asupra personalului și prizonierilor din lagăr este aproape palpabil.
Totuși, naturalețea nu lipsește din filmele lui Sidney Lumet. 
Regizorul o intuiește în personaje pe care alți cineaști le-ar paraliza 

într-un eroism anost sau într-o agresivitate insipidă. Două exemple 
concrete sunt protagoniștii din „Serpico” și „Dog Day Afternoon” – 
un polițist și un infractor, ambii interpretați de Al Pacino. Primul, 
Frank Serpico, se încăpățânează să fie singurul polițist integru din 
New York. Pacino îi dă un aer nevrotic care îl ferește de o eventuală 
superioritate morală contrafăcută și evidențiază o problemă mult 
mai acută: Serpico este un polițist priceput care își iubește meseria –
singurul element de continuitate din viața lui - și nu e lăsat să-și vadă 
de treabă pentru că toți infractorii și-au cumpărat deja îngăduința 
poliției. Al doilea, Sonny, are o zi proastă fix când altruismul l-a împins 
să jefuiască o bancă pentru binele familiei. Firescul interpretării lui 
Pacino ne împiedică să-l privim de sus și să-l urmărim cu plăcere 
vinovată cum se descurcă. Trebuie să încercăm să-l înțelegem; când 
a plănuit jaful, Sonny a avut motivele lui, chiar dacă sunt proaste.
„Network” duce mai departe ideea expusă tangențial în „Dog Day 
Afternoon” că televiziunea deformează realitatea. Howard Beale 
(Peter Finch) este un prezentator de știri bătrân devenit, din proprie 
inițiativă, profetul nebun care demască ipocrizia vremurilor. Finch 
nu temperează nimic din demența omului care le urlă maselor ce 
vor să audă - în orice caz, isteria publiculiui e greu de egalat.
Tot în ghidarea actorilor pentru „Network”, Sidney Lumet își 
dovedește din nou luciditatea: îl încântă complexitatea personajelor, 
dar nu o caută acolo unde nu e. I-a spus răspicat lui Faye Dunaway că 
directoarea cinică și dependentă de muncă pe care o interpretează 
nu are slăbiciuni – să nu încerce să-i strecoare vreuna.
În schimb, cei doi frați din „Before the Devil Knows You’re Dead” 
(„Înainte să afle diavolul că ai murit”, 2007), au slăbiciuni copleșitoare. 
Regia lui Sidney Lumet impune filmului un ritm lent, încât legătura 
dintre protagoniști (interpretați de Philip Seymour Hoffman și 
Ethan Hawke) are timp să se contureze și povestea se îndepărtează 
de melodrama despre un jaf ratat care ar fi riscat să devină. De 
altfel, este semnificativ că toate datele infracțiunii (deznodământ, 
vinovați, motivații) ne sunt dezvăluite din prima jumătate de oră, 
urmând apoi o explorare sensibilă a consecințelor unei greșeli ușor 
de anticipat. Fără să fie imprevizibil sau nemaivăzut, filmul găsește, 
între schimbările de decor și răsturnările de situație, un echilibru 
interior care îți captează privirea.
Sidney Lumet nu s-a considerat niciodată artist, și nici nu s-a lăsat 
flatat de ideea că filmul este o artă. Pentru el, un cineast valoros 
este un cineast onest. Face filme pentru că îi place să le regizeze și 
lucrează cu destul devotament încât să demonstreze că un cineast 
onest este un cineast valoros.
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Actori din toate ţările, uitaţi textul!
Tradiția actoriei implică existența unor școli de actorie, în care 
subiecții sunt antrenați să deprindă diferite tehnici de intrare în 
pielea unui personaj și apoi de comunicare a adevărului personajului 
respectiv. Ca în orice alt domeniu, și aici școlile au apărut ca rezultat 
al specializării și dorinței de fixare a unor rețete de perfecțiune/succes 
în domeniul proaspăt crescut. Înainte de școli, oamenii jucau roluri în 
contexte ritualice, înviind închipuiri de zeități. Văzută laic, dorința de 
a fi altcineva este motorul principal al actoriei: imitare, întruchipare, 
transformare. Înainte de școlile de actorie, actorii buni (în spectacol 
sau comunicare civilă) erau cei mai talentați, mai vii comunicatori, 
cei care simțeau instinctiv ce înseamnă să fii un personaj și care se 
vedeau  pe sine ca personaje. Distanțarea față de propriul sine e o 
condiție fundamentală nu numai pentru un actor bun, ci, în societatea 
spectaculară de azi, și pentru un bun comunicator, fie el artistic sau de 

alt conținut (politic, publicitar, orice are de-a face cu spațiul public). 
Actori excelenți există în continuare în cercurile din afara lumii 
publice, printre prietenii noștri, mai buni decât mulți dintre cei cu 
școală, și asta doar pentru că sunt talentați, pentru că vor să comunice. 
Istoria metodelor de actorie există, poate fi studiată și citată. Unele 
metode au produs actori mai buni decât alții, exemplele sunt la 
îndemână (actorii de teatru ruși, studenți ai tehnicii Stanislawsky, 
Robert de Niro, student al tehnicii Meisner etc, iar dezbaterea asupra 
avantajelor unei metode sau a alteia nu va înceta atâta vreme cât există 
statistici și informații manipulabile. În teatru, actoria după metodă a 
fost până la mijlocul secolului trecut strict legată de text ca bază pe 
care actorul construiește personajul. În balet, rolul textului îl jucau 
mișcările programate în detaliu de coregraf, balerinii contribuind 
execuția atletică și un tip de expresivitate puternic exteriorizată, 
sensibil „făcută”. Actoria de film s-a distanțat într-o primă instanță 
de expresia scenică prin posibilitatea prim-planului, interiorizarea 
astfel posibilă nereducând, însă, dependența de text. Până la apariția 
artelor performative, conceptul de actorie în teatru, balet sau film 
(artele spectacolului) ținea expresivitatea strâns legată de ideea 
memoriei: regizorul conserva mesajul, iar actorii erau responsabili cu 
deschiderea conservei. Acest tip de siguranță pe construcția testată, 
exersată și perfecționată în repetițiile premergătoare actului artistic 

(premieră, filmare) menținea separarea dintre artă și viață, dintre 
artiști și „oameni normali”. 
Declicul esențial s-a produs în anii ’60, când bunăstarea  postbelică a 
vestului a dat naștere la o rebeliune împotriva condiției de muncitor 
supus unui sistem patriarhal în care producția (inclusiv de artă 
reprezentațională) era strict reglementată. Timpul liber a umplut 
dintr-o dată ziua mai mult decât orele de muncă, iar orele de muncă ale 
comunicatorilor au devenit „loisir”. Pe lângă variile revoluții estetice 
asociate cu ieșirea din chingi, cea mai importantă pare, în contextul 
care ne interesează, apariția artei performative. Deși au trecut peste 30 
de ani de când Joseph Beuys petrecerea trei zile în cușcă cu un lup de 
preerie în acțiunea „I Like America and America Likes Me”, cuvintele 
„performativ” / „performance” nu există încă în DEX. Tot cam atunci, 
în ceea ce s-ar numi azi un „filmuletz” de sub un minut, Beuys refăcea o 

ieșire în viteză a faimosului spărgător american John Dillinger dintr-o 
bancă pe care tocmai o jefuise. Beuys îl juca pe Dillinger, filmul conținea 
2 cadre de sub 10 secunde, unul în care Beuys aleargă și unul în care stă 
ascuns în spatele unei clădiri. Filmul nu are calitățile de „cinema” ale 
unui demers contemporan similar, cum ar fi „Be Kind Rewind” (2008, 
r. Michel Gondry), dar ideea de „re-enactment” (din nou, lipsită de un 
echivalent potrivit în română, „reconstituire” ducându-ne cu gândul fie 
la Pintilie, fie la „Reconstruction”-ul lui Christoffer Boe) sublinia încă 
de pe atunci fragilitatea ideii de veridicitate a imaginii. Nu vreau să-l 
aduc în discuție pe Andy Warhol, în al cărui film „Sleep” (1963) „actorul” 
(un poet) doarme sănătos vreme de 6 ore, dar țin să precizez că, spre 
deosebire de actorie, arta performativă nu mai necesită intrarea în 
pielea unui personaj și apoi comunicarea, ci exclusiv comunicarea. Cel 
care performează este un artist, nu un actor. Revenind la timpul liber, 
ocuparea acestuia la scară largă și scoaterea artei din instituții a dus la 
democratizarea ideii de artist, arta fiind recunoscută în momentul în 
care produce o reacție și e condiționată esențial de publicul ei. Ceea 
ce înseamnă practic că artist este acela care comunică într-un anumit 
moment (efemer) ceva apreciat de publicul lui ca artă. 
În film/imagine, nu oricine poate fi artist. Sau toată lumea. Îmi 
aduc aminte că, mai demult, respingând, din motive de educație 
instituțională, fenomenul Britney Spears, nu înțelegeam de ce i se zicea 

de Emi Vasiliu

Zak Penn și Werner Herzog în Incident at Lochness, 2004
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în media de limbă engleză „ARTIST”. Credeam că artiștii sunt pictorii 
impresioniști și, poate, Metallica. De când Jonas Mekas o înțelege însă 
într-unul din film(uletzele) sale din „365 Day Project”, specificând că 
e normal ca Britney să se răzgândească în ce privește coafura sa (ba 
cheală, ba cu șuvițe), răzgândirea fiind un fenomen normal în orice 
proces creator care ia în calcul spontaneitatea, am înțeles-o, în sfârșit 
pe Britney și l-am descoperit pe actorul Jonas Mekas.
Folosiți în filme succesive, actorii își pot îmbunătăți performanța în 
cursul mai multor ani. Altfel, de la un film la altul, sunt la fel de buni, 
suficient de buni sau extraordinari. Calitatea umană se schimbă cel 
mai greu, de unde rezultă că un perfomer bun va fi întotdeauna bun, 
indiferent de fundalul educațional. Dezbărată de conotațiile grețoase 
de azi, comunicarea rămâne singurul agent de schimbare pe termen 
scurt, câștigând de departe lupta cu timpul. 
Dintre comunicatorii fără școală, preferatul meu personal e Werner 

Herzog (autor, pe lângă filmele mai cunoscute, și al unui performance 
înregistrat în documentarul „Werner Herzog Eats His Shoe” din 
1980). Intrat în canonul cinematografic cu „Aguirre, der Zorn Gottes” 
(„Aguirre, mânia zeilor”, 1972) sau „Fitzcarraldo” (1982), ambele creații 
apocaliptice în care omul atotputernic (întruchipat recurent de actorul 
Klaus Kinski) dă piept cu natura, eșuând în încercarea de a o modifica 
și învinge, Herzog a suferit o transformare surprinzătoare începând 
cu anii ’90, când temele existențiale ale eroismului ratat au început să 
dispară într-o recunoaștere tacită și revigorantă a posibilităților post-
modernismului. Acolo unde alți regizori-autori ai anilor ’60 – ’70 au 
pășit înapoi, deconcertați de brusca lipsă de legitimitate a discursului 
rațional-iluminist cercetător al limitelor umane, Herzog a trecut în 
fața camerei, folosindu-și persona publică sau performând personaje 
la fel de determinate ca și el în urmărirea unei nebunii anume. În 
„Incident at Loch Ness” (2004, r. Zak Penn), Herzog se joacă pe sine 
în proiectul de a realiza un documentar despre monstrul scoțian. 
Acest documentar în documentar îl arată pe Herzog pastișându-se și 
auto-ironizându-se în rolul „regizorului Werner Herzog, preocupat 

de potențialul mistic al monstrului din Loch Ness”, decupat parcă 
din serioasele alegorii amazoniene din tinerețe. De altfel, cariera de 
„actor” a lui Herzog e întrutotul post-modernă. Fascinat de talentul 
independentului american Harmony Korine, Herzog joacă în regia 
lui personaje puternice și puternic deviante: un tată masochist cu sine 
și cu familia sa (în „Julien Donkey-Boy” din 1999) sau preotul catolic 
care împinge măicuțe la sinucidere în mai proaspătul „Mister Lonely” 
din 2007. Cei care l-au văzut își vor aminti senzația de improvizație, 
de performance în fața camerei, pe care Herzog o dă în orice rol. El 
nu e personajele alea, nu e nici tată, nici preot. Toți spectatorii lui 
Harmony Korine știu că acela e Herzog, care comunică prin sine, doar 
că îmbrăcat altfel decât de obicei.  
Ce-i drept, puțini realizatori se încumetă să folosească acte 
performative în cinema, tocmai din cauza obsesiei controlului, pe care 
FILMUL o conservă. Ne-am mai putea gândi la David Bowie, care 

juca fără să fi făcut școală sau la damnatul Vincent Gallo, un favorit 
perfomer, autor, artist cu pretenții și talent. În absența încrederii în 
libertatea totală a comunicatorului talentat, actoria de cinema a inclus, 
totuși, anumite tendințe mai deschise la creier, cum ar fi accentul 
pus pe improvizația colectivă de regizori-actori, precum Cassavettes 
sau folosirea actorilor neprofesioniști (de la neorealismul italian la 
recentul schimb de estetici între filmul documentar și cel artistic, care 
în vest a dus la false documentare, iar în est, mai cu seamă Iran, la 
ficțiuni cu oameni „obișnuiți”). Impulsurile au venit întotdeauna din 
teatru, domeniu în care actorul și comunicarea preocupă mai mult, în 
absența CGI-ului de scenă.    
Majoritatea rolurilor în cinema sunt în continuare jucate pe un schelet 
de replici învățat, actorul fiind un semn în mișcare, o imagine moartă 
care luminează. Dincolo de calitatea de neevitat a conservei (nu cred 
că vrea să citească cineva aici despre live-movies), filmele în care 
actoria se desfășoară liber se văd de la o poștă, vezi „Entre les murs” 
(„În clasă”, 2008, r. Laurent Cantet). În rest, despre staruri și figuri de 
neuitat, dau cuvântul.

Entre les murs, 2008
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Într-un eseu publicat în „New York Times”, Errol Morris considera 
arta ca fiind „un set de reguli definite arbitrar și urmate cu strășnicie”. 
Mi s-a părut inițial că definiția era dată în glumă, dar gîndindu-mă 
mai bine mi-am dat seama că gluma asta conține foarte mult adevăr. 
Până la urmă, ce e filmul de ficțiune, dacă nu o serie de imagini care 
se mișcă pe un ecran, iar noi cu toții, autori și spectatori deopotrivă, 
am hotărât (arbitrar) că imaginile alea au legătură cu viața noastră, 
că o reprezintă într-un fel sau altul. Și că ăia care se prefac că fac 
ceva în timp ce o cameră îi filmează nu sunt doar niște măscărici 
ridicoli, ci sunt oameni ca mine și ca tine, iar viețile lor compuse 
artifical acolo pe ecran sunt sau ar putea fi viețile noastre. (Știm 
cu toții povestea aia spusă de Marshall McLuhan, cu filmul arătat 
unor aborigeni, din care ăia n-au înțeles nimic, iar singurul lucru pe 
care l-au observat de fapt a fost o găină, adică singura chestie care 
le era familiară). Evident, nu e nimic nou sau surprinzător în ce-am 
spus, dar cred că orice discuție legată de artă trebuie să pornească 
de la acest adevăr simplu, elementar, că un demers artistic se 
bazează pe un contract nescris între artist și receptor. Dar de aici 
apar și problemele în judecarea operei de artă. Dacă nu-ți place, de 
exemplu, „Educația sentimentală” de Flaubert, care mie îmi place 
enorm, eu nu te voi putea convinge să-ți placă. „Dă-mi argumente”, 
spun oamenii de multe ori. Dar dacă tu le spui că, de exemplu, stilul 
cărții este extrem de frumos, ei vor putea răspunde că nu li se pare 
așa. Dacă le vei spune că Frederic Moreau îi reprezintă și pe ei, îți 
vor putea spune oricând că nu văd nicio legătură între ei și acest 
personaj penibil. Iar povestea, care ție ți se pare extraordinară, 
lor li se pare plicticoasă. Și așa mai departe. Și pe bună dreptate. 
Știu, nimic constructiv în ideea asta a relativității valorii artistice, 
dar cred că ea este, din păcate, adevărată: nu se poate demonstra cu 
argumente că o operă artistică e valoroasă, sau că e mai valoroasă 
decât alta. Nu se poate. Sigur, timpul trece, majoritatea operelor 
dispar în neant (spre binele tuturor!), iar cele câteva opere rămase 
devin canonice. Și atunci nu mai ai dreptul să le pui la îndoială. 
Asta simplifică întrucâtva lucrurile: la școală trebuie să îl studiezi 
pe Eminescu, fie că îți place, fie că nu, iar dacă te ocupi cu filmul 
trebuie să apreciezi, de exemplu, „Gertrud” al lui Dreyer. E o operă 
majoră, importantă, canonică. Doar că mie, de pildă, nu-mi place 
deloc acest film. A fost o tortură să îl văd prima dată, și nimic nu mă 

va convinge să mai încerc. Pur și simplu, filmul mi s-a părut prost. În 
ciuda intențiilor lui extraordinare. În ciuda opiniilor marilor critici 
de film. În ciuda faptului că cineaști pe care îi apreciez iubesc acest 
film. A, se poate ca eu să fiu de fapt foarte prost și să nu înțeleg 
nimic. Da, e plauzibil să fie asta. Clar, asta e! Doar că dacă ne uităm 
puțin în istoria literaturii, vedem că lucrurile sunt mai complicate: 
Gide nu-l aprecia pe Proust, Musil i-a cerut lui Kafka să mai taie din 
„Metamorfoza” (asta chiar că e tare!), Nabokov n-a înțeles nimic, 
dar absolut nimic, din măreția lui Dostoievski, pe care l-ar fi lăsat 
repetent dacă ar fi fost studentul lui, cum singur spune în „Cursuri de 
literatură rusă”. Iar oamenii ăștia nu prea pot fi acuzați de prostie…

Dominația subiectivității se aplică, bineînțeles, și atunci când 
discutăm de părți componente ale unei opere (cum ar fi actoria, în 
cazul filmului). Unui spectator îi poate plăcea jocul unui actor, altuia 
nu. Mie nu-mi place de pildă, cum joacă Al Pacino, cu câteva, puține, 
excepții, cum ar fi „Dog Day Afternoon”. Mi se pare fals, afectat, 
cabotin și mă enervează. Știu, e problema mea. El e, probabil, un 
mare actor. Dar mie tot nu-mi place cum joacă, oricât de mare ar fi 
el considerat!

Apoi, nu trebuie uitat că sunt mai multe tipuri de actorie de film. 
Într-un fel joacă actorii la Ozu sau la Bresson (care îi numea pe 
actori „modele”) și altfel la Cassavetes. Într-un fel vorbesc actorii 
lui Roy Andersson, în alt fel cei ai lui Jean Rouch și complet diferit 
cei din filmele lui Spielberg. Sigur, explicația e simplă: convenții 
artistice diferite, chei de joc diferite. Ceea ce presupune, din partea 
spectatorului, o înțelegere obligatorie a acestor convenții, altfel 
el ratează întâlnirea cu opera respectivă. Cînd am văzut, de pildă, 
primele episoade din „Seinfeld” sau „Familia Bundy”, acum mulți 
ani, mi s-a părut că actorii joacă foarte prost. Mă certam cu prietenii 
pe tema asta. Mi-a luat ceva timp până să înțeleg că pur și simplu 
actoria de sitcom e altceva decât actoria de film. 

Experiența mea de regizor e limitată: câteva scurtmetraje, un film 
de lungmetraj și cam o sută de spoturi publicitare. Dacă ar fi totuși 
să aleg un singur cuvânt care să definească ceea ce am căutat la 
actorii cu care am lucrat, acel cuvânt este autenticitate. Cuvânt 

CâTEvA 
NEduMERIRI
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greu de definit, bineînțeles, susceptibil de interpretări multiple și, 
finalmente, subiectiv. 

Eu am ales să nu-l mai definesc. Adică am ales să lucrez mai degrabă 
intuitiv. O dovadă a puterii mele reduse de a raționa, fără îndoială, 
deși neurologul Antonio Damasio demonstrează că intuiția e tot 
o formă de raționament, rapid, care „apare după ce acumulăm 
cunoștințe și folosim rațiunea să le analizăm”. 
Da, deciziile mele artistice, bune sau proaste, au fost și sunt 
majoritar intuitive. În lucrul cu actorii, că despre asta trebuie să 
scriu, ele încep din etapa de casting. Etapă care mi se pare, de fapt, 
cea mai importantă. Dacă alegi actorul potrivit, ești pe jumătate 
salvat. Sigur, există un eroism al regizorului genial care face un 
actor prost să joace bine. Nu sunt, din păcate, capabil de asemenea 
performanțe, așa că încerc să aleg de la bun început actorii potriviți. 
E, poate, o formă de recunoaștere a propriilor mele limite. 

În această căutare a autenticității, nu mă interesează dacă cei care 
vin la probe au studii de actorie sau nu. Dacă sunt, cum se spune, 
profesioniști sau amatori. Vreau să fiu bine înțeles: îi respect pe cei 
care fac studii de actorie, îi respect pe cei pasionați și interesați de 
această meserie. Există mulți actori profesioniști pe care îi admir. 
Atâta doar că au fost situații în care oameni luați de pe stradă mi 
s-au părut mai autentici, mai adevărați decât toți actorii pe care 
i-am văzut. Și atunci nu am ezitat să îi iau pe aceștia în filmele sau 
reclamele pe care le-am făcut. 
Pentru mine, castingul pornește de la fizionomie, de la datele 
fizice ale actorului. Dar nu e vorba neapărat de ceva gândit înainte, 
preconceput. Am hotărît ca, atunci cînd dau probe, să nu mă leg 
de ceea ce e scris în scenariu (indiferent dacă scenariul e scris de 
mine sau de altcineva). În scenariu poate să scrie, de exemplu, 
că „personajul are cam 40 de ani, e blond, gras și scund”. Nu mă 
interesează asta. Voi chema la casting mulți actori, profesioniști 
sau nu, care nu corespund datelor fizice ale personajului descris în 
scenariu. „Cum vrei să arate actorii pe care-i chemăm la probe?”, 
sunt întrebat foarte des de cei de la agențiile de casting. Răspunsul 
meu e întotdeauna că nu contează asta. Ceea ce mă interesează e să 
cheme cât mai mulți. Foarte mulți. Răspuns neprofesionist, clar. Dar 
doar așa mă pot decide. Pentru „Lampa cu căciulă” am văzut vreo 
600 de copii, pentru „Cea mai fericită fată din lume” vreo 1000 de 
adolescente și nenumărați actori profesioniști. Adevărul e că fac asta 
nu pentru că aș căuta să găsesc un actor care să semene cu modelul 
ideal din capul meu (cum face orice regizor profesionist), ci din 
contră, deoarece caut pe cineva care să mă suprindă și pe mine. Care 
să fie altfel decât m-am gîndit inițial și care să se potrivească totuși 
cu personajul din scenariu.
În ceea ce privește maniera în care dau probele cu actorii, ea 
este una perfect convențională: îi rog să învețe câteva replici din 
scenariu și apoi să le rostească în fața camerei. E foarte important 

ca actorii să fie filmați la aceste probe. Pentru că una e ce vezi cu 
ochiul liber, alta e ce rămâne pe imaginea înregistrată. Nu e nimic 
magic aici, dar totuși eu nu am explicație. Pur și simplu, actori care 
te impresionează când îi vezi la probe, par complet insipizi atunci 
când vizionezi caseta video cu proba respectivă. Și invers, actori 
care în momentul probei ți s-au părut slabi, odată filmați capătă 
forță și adevăr. „Oameni fotogenici”, cum se spune. Care au prezență. 
Explicația acestui fenomen o las celor mai deștepți decât mine.

Apoi, ceea ce mă interesează foarte mult e felul în care actorul 
rostește replicile (evident, dacă rolul presupune asta), poate și 
pentru că în filmele pe care le-am făcut dialogul e foarte important. 
Aici apar alte probleme. În primul rând, actori care au acea prezență 
extraordinară nefăcând nimic, se dovedesc înfiorători atunci când 
deschid gura. Toată puterea lor, toată subtilitatea, tot misterul 
prezenței lor se evaporă odată cu un „Bună ziua” rostit aiurea. 
Brusc, totul devine fals. Și disperant pentru regizor. Dar nici aici nu 
e chiar așa de simplu. Pentru că acel „Find your mark, look the other 
fellow in the eyes and tell the truth!” pe care-l clama James Cagney 
(apud Mamet) e de asemenea susceptibil de interpretări diferite. În 
primul rând, toată treaba asta cu falsitate vs. autenticitate e destul 
de spinoasă. Până la urmă, și falsitatea sau naturalețea în film țin 
tot de convenție. Să luăm, de pildă, convenția filmului realist, unde 
lucrurile trebuie să fie, mai mult sau mai puțin, „ca-n viață”. Ei 
bine, acest „ca-n viață” e foarte înșelător. Am văzut la un moment 
dat o emisiune tip „Camera ascunsă” în care se întâmplau lucruri 
spectaculoase. Reacțiile celor implicați erau evident naturale, erau 
ei înșiși, într-o situație de viață, fără să știe că sunt filmați. Cu toate 
astea, pentru multă vreme, am avut senzația că totul e o minciună, 
că e o înscenare ieftină, regizată prost. Reacțiile lor păreau false, 
replicile stridente. Dar de fapt ei reacționau pe bune și erau 100% 
autentici. Atâta doar că eu așteptam ca autenticitatea lor să se 
manifeste altfel. Mare prostie! De fapt, câți oameni sunt pe lume, 
atâtea feluri de a fi și de a te manifesta. Doar că în filmul de ficțiune 
autenticitatea trebuie construită după alte reguli decât în realitate. 
De aceea, pentru că vorbeam de casting, mă întreb mereu în ce 
măsură actorul de la probă care mi se pare fals în joc nu e de fapt 
mai aproape de un alt tip de autenticitate. Uneori această aparentă 
falsitate în joc ascunde un adevăr mai mare decât aparentul adevăr 
al unui joc actoricesc convențional. Sunt întotdeauna atent la asta. 
Uneori cu rezultate bune. Alteori e o țeapă. Dar merită, oricum, 
riscat.

„Pot să joc orice”, mi-a spus un tânăr actor, pe care, de altfel, îl stimez 
foarte mult. „Pot să joc credibil un borfaș, un matematician de geniu, 
un taximetrist, un poponar, un bătrân, un călău, un poet romantic…
Orice pot să joc”. L-am invidiat sincer pentru solida încredere în 
sine de care dă dovadă. Doar că eu nu cred că lucrurile stau chiar 
așa. Nu orice actor poate juca orice. Apoi, pe mine mă interesează ca 
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ceva din personalitatea actorului, cum e el ca om, să se regăsească 
în personajul pe care-l interpretează. În treacăt fie spus, cum ar fi 
arătat „Hoții de biciclete” dacă în loc să joace Lamberto Maggiorani 
ar fi jucat Cary Grant, așa cum insista un producător american? 

După ce castingul e, de bine de rău, definitivat, eu fac întotdeauna 
repetiții. Repetițiile au ca scop, de fapt, învățarea textului de către 
actori. În primul rând, neprofesioniștii cu care am lucrat au nevoie 
de asta ca să învețe textul. Mai ales copiii. Din  păcate, și mulți actori 
profesioniști. Da, mulți nu învață textul dinainte și trebuie să stai 
pe capul lor ca să-l învețe. E, oricum, un lucru foarte bun și pentru 
tine, ca regizor. Poți modifica textul în funcție de cum sună el rostit 
de actori.

Nu fac niciodată repetiții în locație. Nu vreau ca filmarea propriu-
zisă să fie o repetiție a repetiției. Vreau să existe o anumită 
prospețime în crearea mizanscenei, în găsirea unghiului de filmare, 
în jocul actorilor etc. Știu că sunt regizori care fac aceste repetiții în 
locație. Probabil că asta îi ajută. Eu am descoperit că funcționez mai 
bine fără. Sunt mai alert, mai creativ și mai puțin plictisit. Dar e doar 
impresia mea, valabilă strict în ceea ce mă privește. Și oricum, ceea 
ce filmul câștigă în prospețime pierde în precizie. Asta e, nu poți 
avea o monedă cu o singură față.
Cât privește lucrul cu actorii la filmare, și aici mă ghidez tot după 
intuiție. Duble prea multe nu fac. Sau n-am avut buget care să-mi 
permită asta, sau, când am avut, era degeaba. Actorii nu puteau ce 
voiam eu. Sau eu nu puteam ce voiau ei. Sau nu mai înțelegeam 
nimic. Sau era din rău în mai rău, în loc să fie tot mai bine de la 
o dublă la alta. Probabil că maxim am tras 30 de duble. Și asta la 
reclame. La filme bugetul nu mi-a permis niciodată mai mult de 15-
20.

Apare des la filmare o problemă care ține de încrederea între actor 
și regizor. Sigur că trebuie să existe un pact nescris (de fapt, dacă 
mă gândesc bine, el e scris, trecut în contractul pe care actorul îl 
semnează!) care să îl oblige pe actor să execute rolul conform 
indicațiilor regizorului. În practică, la filmare, totul stă în mâna 
actorului. El te poate manipula pe tine, ca regizor, cum vrea el. Adică 
tu îi poți cere să facă asta sau ailaltă, dar el poate face altceva. Atunci, 
ori îl îngenunchezi, ori găsești o cale de colaborare cu el. Ori îl dai 
afară și iei un alt actor. În ce mă privește, nu am energie pentru 
ceartă. Am multă admirație pentru regizorul-dictator gen Erich von 
Stroheim, dar eu nu sunt capabil de asta. Prefer, atunci, să colaborez 
cu actorii. Și de aceea sunt foarte atent cum îi aleg: mă interesează 
ca ei să aibă încredere în mine și ca eu să am încredere în ei. Poate 
să pară că aici îi critic pe actorii care se iau în gură cu regizorul. Da, 
asta fac. Pentru că responsabilitatea proiectului o poartă regizorul 
și mai puțin actorul. Pentru că regizorul e cel care pune pe picioare 
proiectul, dpdv artistic, bineînțeles. Și mi se pare că e normal ca 

actorul care acceptă să joace în filmul respectiv să aibă încredere în 
regizor. Dacă nu are, e mai bine să nu se bage. Nu sunt naiv, știu bine 
că e plină lumea de regizori proști și că actorii trebuie să joace în tot 
felul de tâmpenii ca să supraviețuiască. Și îmi închipui că e îngrozitor 
să fii un actor talentat și inteligent și să încapi pe mâna unui regizor 
dobitoc. Sfatul meu pentru actorii aflați în asmenea situație e sau să 
nu se bage în proiect, sau, odată intrați, să tacă din gură și să își asume 
situația. Nu pledez, bineînțeles, pentru inexistența colaborării între 
actor și regizor. Din contră, cred că rezultatele cele mai bune apar 
în urma unei colaborări în care părțile se stimează și se respectă 
reciproc. Atâta doar că, în caz de neînțelegere, e normal, cred, ca 
decizia finală să aparțină regizorului.

În rest, ceea ce e cel mai important și mai greu de atins la facerea 
unui film, pentru actor și regizor deopotrivă, poate fi rezumat de 
aceste două fragmente din cartea lui Eugen Herrigel, „Zen în arta 
tragerii cu arcul”:  

„Nu vă mai gândiți la ce aveți de făcut, nu mai cântăriți cum trebuie 
executată mișcarea!”, îmi strigă maestrul. „Nu se poate trage drept și 
fără hopuri decât atunci cînd lovitura îl surprinde chiar și pe arcaș. 
Trebuie să pară ca și cum coarda arcului ar tăia brusc degetul mare 
care o ține. Așadar, n-aveți voie să desfaceți mâna intenționat!”

Și:

„Una din gărzile de corp ale shogunului a venit într-o bună zi la 
Tajima-no-kami și l-a rugat să-i dea și lui lecții de scrimă. Maestrul a 
grăit: „După cum îmi pot da seama, păreți a fi chiar dumneavoastră 
un maestru spadasin. Vă rog să-mi destăinuiți de care școală țineți”
Garda de corp i-a spus: „Spre rușinea mea, trebuie să recunosc că nu 
am învățat niciodată această artă.”
„Vreți să râdeți de mine? Eu sunt profesorul shogunului și știu că 
ochii nu mă pot înșela.”
„Regret, dar nu am nici un fel de cunoștințe în domeniu”
„Dar cu siguranță sunteți maestru într-o specialitate oarecare, chiar 
dacă nu văd exact care anume”
„Da, există un lucru în care mă pot prezenta drept maestru desăvârșit. 
Pe când eram doar un băiețel, mi-a venit ideea că, în calitate de 
samurai, nu aveam voie să-mi fie frică de moarte în niciun fel de 
situație și de atunci mi-am tot bătut capul cu problema morții, iar la 
un moment dat această întrebare a încetat să mă mai preocupe. Asta 
este ce vroiați să spuneți?”
„Chiar asta, asta este exact ceea ce vreau să spun. Mă bucur că judecata 
nu m-a înșelat. Deoarece ultima taină a artei mânuirii spadei constă 
în eliberarea de gândul la moarte. Am inițiat multe sute dintre elevii 
mei în vederea acestui scop, dar până acum niciunul din ei nu a atins 
cel mai înalt grad în arta luptei cu spada. Dumneavoastră însă, nu 
mai aveți nevoie de exerciții tehnice, sunteți deja un maestru.”
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Filmografie selectivă: „Hârtia va fi albastră” (2006, r. Radu Muntean), „4 
luni, 3 săptămâni şi 2 zile” (2007, r. Cristian Mungiu), „Nunta mută” (2008, 
r. Horaţiu Mălăele)

Filme realiste şi filme de alt gen
De ce am ales acest titlu și nu am făcut o clasificare de genul: filme 
„realiste” vs. filme „de basm” sau filme realiste vs. filme „ceva mai 
convenționale”? Poate pentru simplul fapt că ne-am obișnuit foarte 
tare cu „neorealismul imediat” propagat de filmele românești de după 
2000, ceea ce aruncă asupra celorlalte filme românești un con de 
umbră menit să discrediteze. 
Fac și eu parte din această categorie de oameni care desființează, într-
un fel sau altul, orice producție, autohtonă sau nu, în care nu se regăsesc 
elemente de realism imediat. Am rezonat atât de bine cu „simplitatea”, 
cu planurile fixe, cu jocul reținut al actorilor, cu dorința de autenticitate 
în lucruri, dar stau să mă întreb dacă e în regulă să fac lucrul ăsta sau 
nu. Și cred, totuși, că nu e OK și că nu pot să anulez ceva, indiferent 
ce, doar pentru simplul fapt că nu se potrivește cu gustul meu. Adică, 
dacă nu-mi place Velasquez nu pot să afirm că e prost. Ci doar că nu-mi 
place. Așa se întamplă și cu „Nunta mută”. Nu e neapărat genul meu de 
film, însă pot să admit că nu e o tâmpenie. Mălăele a realizat un film 
care reflectă în totalitate imaginația sa și influențele care funcționează 
pentru Mălăele. Totodată, consider că-i reflectă și felul de a fi, modul 
de a vedea lucrurile. Filmul face, fără doar și poate, notă discordantă în 
contextul filmelor românești de după 2000, însă pare să fie pe placul 
publicului. Mi-a rămas în minte un comentariu lăsat de un spectator pe 
site-ul oficial al filmului, care spunea : „Da, un film creat ca să fie văzut. 
E al spectatorilor, și nu al avizaților care caută nod în papură.” Totuși, 
imediat mai jos găsisem un comentariu de genul: „Deci se ia scenaristul 
din „La bloc”, se adaugă două-trei metafore (trucuri-capcane pentru 
spectatori) care se predau în anul întâi la Regie, musai niște țâțe goale, 
câteva stereotipuri rurale, un debutant mai de Doamne-ajută (pentru 
cârcotași) și uite așa, dintr-o idee formidabilă, reușești un ghiveci.” Așa 
că iarăși îmi susțin ideea că filmele, atât cele realiste, cât și cele „de 
basm” își au spectatorii lor. 
Totuși, fie că vrem sau nu să acceptăm, filme de genul „Moartea 
domnului Lăzărescu”, „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii”, „Polițist 
adj.” nu sunt neapărat adresate marelui public. Îmi amintesc că după ce 
a ieșit „Moartea domnului Lăzărescu” în România, cineva mă întreba 
: „Auzi, da’ Lăzărescu ăsta moare sau nu moare?”… Așadar, subtilitatea 
unor filme de acest gen pare să nu aibă valoare decât în ochii noștri, ai 
publicului mai mult sau mai puțin avizat. „Nunta mută”, în schimb, a 
avut un efect imediat asupra spectatorilor. Oamenii s-au bucurat pur și 
simplu să râdă, să găsească în film confirmări ale faptului că au înțeles 
situațiile și, mai mult decât atât, să vadă ALTCEVA decât „neorealism 
imediat”. 
Ceea ce vreau să spun e că filmele de autor, în genul celor enumerate 

mai sus, nu au un segment de public foarte mare căruia i se adresează. 
Cred că doar 15-20% dintre spectatori sunt dornici să înțeleagă și să 
fie surprinși și „subtilizați” de filme ca „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, 
„Polițist adj.” etc. Nu e de condamnat, însă este trist. 

Filmografie selectivă: „Maria” (2003, r. Călin Netzer), „Italiencele” (2004, r. 
Napoleon Helmis), „Hârtia va fi albastră” (2006, r. Radu Muntean)

Exist prin și lângă filme de când mă știu. Nu e vreo exagerare a unui 
cinefil exaltat, nici prezumție goală. Pur și simplu sunt alcătuită din 
amintiri legate de film, văzut sau trăit, din primele momente în care am 
devenit conștientă de mine. Am crescut pe platouri, alergând printre 
cabluri, plimbându-mă cu bicicleta prin Buftea Veche, desenând prin 
rulote de costume, știind cât de important e să fie „liniște” înainte 
de „motor”. În locații pline de fum de țigară am avut șansa să nu fiu 
trimisă la culcare și să văd CUM se face un film când alți copii cereau 
voie să mai stea cinci minute. Am devenit oarecum fotofobă pentru că 
făceam pariuri cu mine despre cât mă pot uita într-un proiector aprins, 
am căpătat dragoste și fascinație față de mica societate total efemeră 
pe care o reprezintă o echipă de filmare, cu certurile, miștourile, 
momentele cu adevarăt magice, fără poezie ieftină. Am crescut 
cunoscând din viscere cinematografia, fără să o idealizez, iubind-o pur 
și simplu pentru că a fost grădinița și școala și parcul meu de distracții. 
Filmele și videoclipurile pe casete trase a mia oară mi-au fost ani de 
zile baby-sitter, fricile mele de copil au fost moartea lui Mozart în 
„Amadeus” (primul film pe care l-am văzut vreodată) și Îngerul pe 
rotisor din Carmina Burana. Am trăit într-o casă ticsită cu tot felul de 
obiecte de recuzită și de costume folosite de câteva ori, mi-am văzut 
părinții întorcându-se acasă târziu în noapte, în diverse stări de spirit, 
uneori cu urme fizice (tatăl meu s-a întors zgâriat brutal după o căutare 
de locație pentru „Hotel de Lux”). Așa că am ales în cunoștință de 
cauză. Nu am fost mai norocoasă, ci pur și simplu altfel. Am fost și pe 
puntea principală a croazierei de lux, sub machiaj și lumini, imprimată 
pe peliculă, dar am vrut să ajung acolo tocmai pentru că am cunoscut 
mai întâi  camera motoarelor și cazanelor. Și decizia mamei mele de a 
mă lua la un moment dat, când nici nu vorbeam încă bine, pe un platou, 
mi-a decis viața, deși probabil nu am să știu vreodată dacă a fost bine 
sau rău. Pentru că într-o lume care înnoadă personalități pentru puțin 
timp, o lume de talent sau lipsă a acestuia, de încrengături de orgolii 
și frumusețe trăită din unghi subiectiv, poți deveni cinic prematur, 
sau poți fi dezamăgit într-o direcție sau alta a realității tale mult mai 
rapid. În același timp, în mod ironic, îți poți asigura o doză serioasă 
de serotonină și magie pentru tot restul vieții. Mi-am dat seama foarte 
devreme că ceea ce vreau eu să fac, ceea ce-mi place și aleg pentru 
restul vieții, e foarte greu de făcut și consumă foarte mult, și, cum foarte 
rar există geniu, am foaaarte mult de muncă. Și, între diverse proiecte, 
am văzut filme cât pentru trei vieți, aproape obsesiv, am căutat frenetic 

actorii în filme | dosar

actoRII RoMânI aI GEnERaţIEI 2000
deSpre ei ÎNȘiȘi

aLExanDRu PotocEan

ana uLaRu



60                                                                 februarie 2010 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

dosar | actorii în filme 

date tehnice și proceduri, m-am documentat, probabil inutil, dar 
asiduu despre tot ce înseamnă să faci un film, pentru că mi-am dorit 
foarte mult să capăt un limbaj comun cu cei cu care lucrez, mai mult 
decât să fiu o fabrică de stări și emoții filmabile. Lucrez într-una cu 
mine, încercând să învăț matematica filmului, lucrez la a mă dezvăța de 
încrâncenare și la a fura eficient și benefic meserie. Și lucrez la a învăța 
să aștept, în perioadele de „liniște”, să fie din nou nevoie de mine. Am 
avut norocul de a mă naște într-o țară plină de defecte compensate de 
multe valori. Avem actori senzaționali, manuale de actorie care respiră 
și, fără să vrea, la o cafea între duble îți oferă revelații și te învață să 
mergi din nou. Și mă bucur să fiu în continuare „copilu’ ” într-o echipă, 
pentru că așa pot să continui să învăț în liniște din ce în ce mai mult. 
Și, din nou, între timp, ore întregi de film îmi inundă mintea, trăiesc 
mii de generice mulțumită sau nu de ce am văzut, și ce e minunat e că 
această hrană a mea e inepuizabilă, pentru că undeva în clipa asta se 
face în mod sigur un film. Undeva se montează chiar acum, undeva e 
„acțiune” în timp ce eu scriu. Iar eu scriu acum cu o fereastră deschisă 
lângă, cu ultimul draft de la finalul unui film făcut în vară, „Periferic”, 
pe care urmează să-l filmez în două zile. Îmi doresc foarte mult să 
cunosc generații noi de oameni cu ceva de spus, îmi doresc răbdare 
și ludic și împăcarea cu pauzele inerente dintr-o meserie care deseori 
trădeaza silențios. Așa că, iată-mă, cu o percepție un pic bipolară și o 
curiozitate nesățioasă pentru ce urmează acum, când pare că totul s-a 
făcut deja. Cut to...

 
Filmografie: „Cea mai fericită fată din lume” (2009, r. Radu Jude)

Încă din copilărie visam să devin actriță. În clasa a patra am jucat prima 
oară într-o piesă de teatru, într-un festival. „Soacra cu trei nurori”. Toate 
emoțiile m-au părăsit în clipa în care am pășit pe scenă. Acolo m-am 
simțit incredibil, iar aplauzele de la sfârșit m-au făcut să realizez că asta 
vreau să fac mereu. Chiar dacă am făcut câteva cursuri de teatru, nu 
mă așteptam să primesc eu rolul. Eram chiar aproape să nu mă duc la 
casting, „că oricum nu o să-l iau eu”, dar am zis totuși să încerc. Când 
am auzit că am rămas între ultimele 3 fete nu mi-a venit să cred. Apoi 
am primit telefonul în care mi s-a spus că eu am primit rolul și am 
rămas pur și simplu cu gura căscată. Am fost atât de fericită, încât toată 
ziua am fost cu capul în nori...
Întreaga experiență a fost fascinantă. În prima zi m-am trezit chiar 
înainte să sune ceasul și eu nu sunt chiar o persoană matinală... Aveam 
emoții, dar nu în privința filmării, ci pentru că abia așteptam să 
înceapă. Cred că replicile le-am învățat încă din prima zi în care am 
citit scenariul. L-am citit de 3 ori. Am fost atât de entuziasmată încât nu 
m-am putut abține. În fiecare zi când ajungeam acasă abia așteptam să 
vină iar dimineața să mă întorc pe platourile de filmare. Indiferent de 
căldura dogorătoare, trezitul la 5 dimineața, nu am simțit nicio fărâmă 
de oboseală, dimpotrivă, mă simțeam mai bine ca niciodată. Nici măcar 
sucul băut într-o cantitate, să-i zicem mare, nu m-a deranjat. Pe lângă 
faptul că mi s-a împlinit cel mai mare vis, am avut și ocazia să lucrez 
cu oameni fenomenali, incredibili. Toți au fost atât de drăguți, dornici 
să mă ajute, să-mi dea sfaturi, am simțit că facem parte cu toții  dintr-o 
mare familie. Au fost niște săptămâni superbe. 
Au fost multe momente distractive, în fiecare zi, filmările având loc 
exact în centrul Bucureștiului, toți oamenii care treceau pe acolo se 
uitau, dar toți credeau că filmăm o reclamă. Camerele propriu-zise 
erau ascunse, așa că filmarea din filmare, reclama la sucul bibo-limo 
ieșea în evidență. Bineînțeles, când lumea ne întreba ce se filmează, noi 

spuneam tot de reclamă. A fost foarte amuzant. Într-o zi, spre sfârșitul 
filmărilor, a venit  o prietenă la filmări și era pe bicicletă. Cineva, nu 
știu exact cine, i-a spus să treacă și ea prin fața camerelor, când începea 
scena. S-a pus pe poziții, dar ea nu știa că trebuia să treaca „Viorel” 
(Bogdan Marhodin) să mă cheme la filmări. Exact în momentul în 
care ea voia să treacă, a trecut Bogdan și a dat-o puțin la o parte să nu 
dea peste ea și să treacă și ea s-a dezechilibrat și a căzut. Ţin minte 
că mă uitasem la ea, m-am întors cu spatele, și când m-am întors iar 
spre ea, era întinsă pe jos cu picioarele în sus. Am izbucnit în râs și 
nu mai puteam să mă opresc. A fost foarte haios. Îmi amintesc și când 
am filmat ultima scenă, a fost foarte emoționant, abia m-am abținut să 
nu plâng... Întreaga perioadă a fost cea mai frumoasă din viața mea, 
nimic nu se poate compara cu săptămânile petrecute lângă fântâna de 
la universitate, cu oamenii minunați din echipă, cu amintirile rămase. 
A fost o experiență de care îmi amintesc cu plăcere și pe care, cu 
siguranță, nu o voi uita niciodată.

Filmografie selectivă: „Marfa şi banii” (2001, r. Cristi Puiu), „Furia” (2002, 
r. Radu Muntean), „Boogie” (2008, r. Radu Muntean), „Poliţist, adj.” (2009, 
r. Corneliu Porumboiu)

Filmul în România şi condiţiile de lucru
Mi-a luat destul de mult timp să am câteva cerințe nenegociabile atunci 
când ajunge la faza de contract un nou proiect, condiții  foarte greu de 
înțeles într-o industrie cinematografică ce nu se bazează pe o relație 
cerere-ofertă echilibrată. Pe lângă filmele românești care încet, încet 
iau locul fotbalului și al gimnasticii în crearea imaginii țării noastre 
în lume, noi (Buftea, Castel, Libra, etc) producem (sau co-producem) 
părți mai mari sau mai mici din filme străine. Atunci când  producția 
românească de cinema este „subînchiriată” de   cea americană sau 
europeană, de cele mai multe ori echipa (de la actori la electricieni și 
sunetiști) este tratată ca o mână de  slugi care ar trebui să pupe mâinile 
conașului pentru că primesc ceva de mâncare! Ei bine, eu, diabetic 
fiind (deși cred că uneori asta e doar o scuză) nu vreau să mai filmez 
pentru cine știe ce  film american de clasa C sau D pentru jumătate din 
onorariul unui figurant american, nu vreau să stau pe scaune de plastic 
așezate la 2 metri de rulota actorilor străini, să mănânc mâncare rece 
pe brânci și să mă încălzesc noaptea în jurul unui radiator în rulota de 
costume sau să aștept la casting pe holurile hotelului de 5 stele din care 
marele regizor, actor sau producător nu se deplasează nici 5 minute. 
Eu vreau pauză de masă normală pentru a avea timp să îmi cântăresc 
hidrații și să îmi schimb insulina dacă e nevoie, eu vreau rulotă pentru 
intimitate și odihnă între cadre, vreau over-time și respect.
Vreau în continuare să lucrez cu regizori români ale căror filme sunt 
în primele 30 de filme ale anilor 2000, să experimentez plictiseala 
atât de înjurată de spectatorii români (îmbuibați și nesătuli de clișeele 
americane ca de hamburgeri și pizza) din filmele lui Cornel sau 
„zguduielile întâmplătoare” de cameră ale lui Puiu și „feliile de viață” 
ale lui Muntean! Le mulțumesc puținilor cinefili români care susțin, 
apreciază și nu downloadează producțiile autohtone și nu tânjesc după 
acțiunea, efectele și montajul (oricum imposibil de egalat și imitat) din 
megaproducțiile americane. Îi invit pe cei care desființează sistematic 
filmele astea  românești de după 2000 să dea un search simplu, prima 
oară în limba maternă, apoi în engleză…”4,3,2”, „Boogie”, „Moartea 
domnului Lăzărescu”, „Polițist, adj.” , etc și să citească cum le văd ei și 
cum le vedem noi …
Dar să revin la ce mă doare, la condițiile în care ne subînchiriem; 

anDREEa BoșnEaG

DRaGoș BucuR



61

actorii în filme | dosar

am refuzat două filme în toamna asta pentru că nu mi-au convenit 
atitudinea producătorilor și onorariile propuse! Adică? Marile case de 
producție românești angajează în continuare pentru filmele străine 
actori români pe 200-300 de Euro…asta pentru actorii mai cunoscuți, 
că studenții „să zică mulțumesc că joacă”! Dacă refuzi sau comentezi 
ești trecut imediat pe lista neagră și trebuie să aștepți 3-4 ani până 
uită de incident! În continuare actorii români mor de foame și acceptă 
condiții de neimaginat într-o industrie cinematografică normală și nu 
îi condamn pentru că știu ce înseamnă să stai cu ochii pe telefon în 
speranța unui nou casting... Avem nevoie de un Sindicat!!! Să aștepte 
ei, producătorii, 3-4 ani să mai lucram cu ei dacă ne calcă pe coadă 
pentru că până vor face filme de animație vor mai trece ani buni și AU 
NEVOIE DE ACTORI!
Îi felicit pe operatori că au reușit să-și facă un sindicat, cred că și 
electricienii sunt ceva mai bine organizați ca noi…iar figuranții au 
început deja să impună niște condiții la filmare, uneori mai bune ca ale 
actorilor…Credidamul virează bani pe baza unor fișe făcute de mână 
și în funcție de ... nici măcar nu știu de ce! Dar lumea zice „bine că vin 
și banii ăia, că îi iau, nu îi dau”. Și știți ce e mai rău? Că merităm toate 
astea, tot staff-ul român e cel care spune „că se poate” atunci când se fac 
bugetele și că tot românii o trag românilor!

Filmografie selectivă: „Moartea domnului Lăzărescu” (2005, r. Cristi Puiu), 
„Lampa cu căciulă” (2006, r. Radu Jude), „Marilena de la P7” (2006, r. 
Cristian Nemescu), „California Dreamin’ (nesfârşit)” (2007, r. Cristian 
Nemescu)

Arta de a nu şti în actorie... şi în viaţă
„In acting, it’s the best if you really don’t know!” 
Jack Nicholson
Am ajuns actor după ce mi-am petrecut mare parte a adolescenței 
într-un domeniu al exactității, al rigorii, al definițiilor, al axiomelor, 
al teoremelor și-al corolarelor. Mai tot timpul, pe parcursul devenirii 
mele actoricistice și chiar și acum, am căutat, în mod leneș, dar destul 
de consecvent, mai serios sau mai în râs, niscaiva puncte de sprijin în 
această artă a actorului. Și cam mereu când credeam că mă pot bizui 
pe câte ceva, puneam piciorul pe punctul meu de sprijin, alunecam, 
cădeam și-o luam de la capăt.
Zilele astea de sărbatori am făcut niște investiții și mi-am cumpărat 
niște cărți despre arta actorului, m-am gândit eu să fie centrate mai 
pe film și-atunci m-am decis să iau americani. Am descoperit  câțiva 
profesori importanți de actorie, profesori de care nu auzisem până 
acum în vasta mea incultură de cafenea: Sandford Meisner, Stella 
Adler, Uta Hagen și încă câțiva apologeți, epigoni sau, după cum doriți, 
continuatori ai lor. Le-am răsfoit pătimaș cărțile, nu le-am studiat, nu 
le-am lucrat. Am recunoscut pe-acolo gânduri comune, altele noi... 
ce să mai vorbim: mult, mult material de studiu, de combătut, de 
experimentat, de înțeles...Și-ntr-unul dintre acești autori, Jeremiah 
Comey, găsesc eu ceea ce el numește: The Five Arts of Film Acting. 
Cele cinci arte ale actoriei de film ar fi (nu le-am tradus pentru că mi se 
pare că-n engleză sună mai clar și mai general):
Art of Concentration
Art of Not Knowing
Art of Acceptance
Art of Giving and Receiving
Art of Relating
Nu face subiectul acestui articol o discuție despre cartea asta, mă rog, 

autorul explică, exemplifică și argumentează foarte bine, zic eu, ce-i 
cu fiecare din aceste cinci arte, ce înseamnă ele pentru arta actorului 
și cum le-am putea exersa. Și ajung la al doilea capitol: Arta de-a nu 
ști... Capitolul se referă la faptul că într-un act scenic, pentru a-i asigura 
prospețimea, pentru a fi „hic et nunc”, „aici și acum”, adică „acolo și 
atunci”, actorul ar trebui să intre în poveste fără să premediteze, fără 
așteptări, fără să știe ce-o să i se întâmple și, implicit, fără să știe ce-o 
să facă. Să reacționeze la ce se întâmplă în scenă ca și cum totul i s-ar 
întâmpla prima oară. Nu? Spectatorul ar trebui să aibă impresia că este 
martorul unei întâmplări ce se petrece de-adevărat și pentru prima 
dată în fața lui sau, în fine, la o întâmplare care s-a petrecut astfel și-a 
fost înregistrată de-o cameră. Greu, oameni buni, grea misia de actor! 
Mai credeți dumneavoastră că este așa ușor să fii actor, că treaba asta 
nu este o artă?
Dar mergem mai departe, revenim la pofta mea de a ști și-n definitiv, la 
dorința noastră umană de-a cunoaște, mai revenim la matematicianul 
ratat din mine și la tendința lui de-a generaliza și punem problema: cum 
ar fi sau ce-ar putea să fie Arta de a nu ști... în viață. Iată un subiect de 
reflecție, zic eu, demn de filozofi adevărați. Mi-aduc aminte, din nou în 
vasta mea incultură de cafenea, de Socrate, de un actor și un chanson, 
„Maintenant je sais” al lui Jean Gabin, dar nu-i atât de important, 
important este că încep să cuget. Și-ncep să cuget că-n definitiv, în viața 
asta a noastră, mai tot timpul vrem să știm și de fiecare dată când mai 
„știm” câte ceva, mai îmbătrânim un pic și de fapt tot nu știm. Și pe 
măsură ce îmbătrânim vrem să știm tot mai mult și avem impresia că 
știm tot mai mult. Mă uit în jurul meu și văd mulți oameni care „știu”, 
foarte puțini care-și dau seama că nu știu și doar câțiva care au curajul 
să recunoască și să-și recunoască ne-știutul.
Grea această permanentă negociere dintre nevoia de cunoaștere, de 
sprijin, de siguranță și aceste interminabile plonjări în necunoscut. 
Cum să accepți la infinit că ceea ce azi îți apare adevărat, mâine ți 
se poate dovedi fals și poimâine din nou adevărat? Cum să accepți la 
infinit că te-ai înșelat? Și la un moment dat obosim să tot nu știm și 
decretăm că „știm” și-ncepem să ne lăudăm, să ne batem cu pumnii 
în piept și să ne predicăm „adevărurile”. Atunci am devenit nu numai 
neștiutori, dar și periculoși. Feriți-vă de oamenii care „știu”... dar, mă 
rog, cu măsură! Și-atunci întreb... Nu este într-adevăr o artă să trăiești 
acceptând că nu ști? Nu trebuie oare să facem o artă din neputința 
noastră de a ști? Îmi vine în gând Borges, despre care se zice că din 
cauza marii sale pasiuni pentru lectură și, deci, pentru cunoaștere și-a 
dorit toată viața să fie înconjurat de cărți, iar când visul său s-a împlinit 
și a fost numit director al Bibliotecii din Buenos Aires... a orbit. Atunci a 
scris: „Nimeni să nu reducă la lacrimi și reproșuri această demonstrație 
de măiestrie a Domnului care, cu magnifică ironie, mi-a dat în același 
timp cărțile și noaptea...” Unul din paradoxurile artei actorului, al vieții 
însăși... Niște orbi numiți directori ai bibliotecii lumii ce ne înconjoară...

Filmografie selectivă: „Nunta mută” (2008, r. Horaţiu Mălăele), „Ela” (2009, 
r. Tudor Jurgiu)

Despre Ela şi toate celelalte
Pentru mine, ca spectator și ca actor, teatrul și filmul sunt în esență 
același lucru. O poveste spusă de niște oameni altor oameni. O poveste 
despre noi, oamenii. Comică sau tragică, lirică sau bufă. Mi-aș dori 
să fie întotdeauna, indiferent de stil, o poveste plină de emoție și 
poezie. În scurta mea experiență, pe scenă și pe platoul de filmare, 
am avut norocul să întâlnesc oameni cu o personalitate artistică foarte 
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puternică. Cu fiecare am lucrat diferit și de la fiecare am „furat” câte 
ceva din universul fiecăruia. Se știe că în film actorului i se cere să fie 
„firesc”, plin de „naturalețe”, iar în teatru să „porteze”, să fie expresiv, 
teatral. De multe ori, ca începător poți fi derutat de aceste noțiuni. 
Personal am înțeles treptat că e vorba doar despre un alt fel de a aborda 
tehnica actorului, raportul cu spectatorul sau cu aparatul de filmat. 
Șansa mea a fost că am început să lucrez alături de oameni de teatru 
și de film foarte experimentați și, în același timp, foarte tineri ca 
spirit: profesorul meu, Florin Zamfirescu, Alexandru Repan, Marius 
Stănescu, Coca Bloos sau Sorin Leoveanu și, bineînțeles, regizorul 
Laszlo Bocsardi − în spectacolul „Hamlet” de la Teatrul Metropolis 
unde am debutat cu rolul Ofelia. Pe platou am prins subtilități, 
„șmecherii”, am înțeles cum mă privește camera, prin ochii unor 
operatori care nu iartă nimic: Florin Mihăilescu și Vivi Drăgan Vasile. 
Lucrând cu Horațiu Mălălele pentru rolul Smaranda din „Nunta mută” 
am observat că teatralitatea pe care o iubesc în filmele lui Fellini își 
poate face loc și într-un film românesc. Și m-am bucurat. „Luna Verde”, 
film care va avea premiera anul acesta, este un road-movie care se 
concentrează mai mult pe componenta ascunsă, psihologică a unor 
personaje. În lucrul cu regizorul Alexa Visarion am căutat să descopăr 
misterul uman care iese la lumină în situații de viață limită, puternic 
emoționale. Ca actor cred că este fundamental să te apropii de estetica 
propusă de regizor, operator și întreaga echipă implicată în creația 
unui spectacol, fie el teatral sau cinematografic. De altfel, pentru mine 
frumusețea profesiei pe care mi-am ales-o este legată de posibilitatea 
de a experimenta permanent, de a avea contact cu cele mai diverse 
forme de spectacol. 
În acest sens, propunerea colegului meu, regizorul Tudor Jurgiu, de a 
interpreta un personaj în filmul lui de licență,  „Ela”, a venit în timp ce 
eu repetam la clasă tehnica commediei dell’ arte. Exersam palme, bătăi, 
rostogoliri, râsul scenic, tarantella și, deodată, citesc povestea unei fete 
care tocmai a fost părăsită de iubitul ei. Urma să joc titlul „piesei”...visul 
oricărui actor! Scenariul m-a prins cu totul de la prima lectură, deși 
aparent personajul nu trecea prin multe situații narative. Dar l-am 
simțit ca fiind un personaj special: o fată obișnuită și totuși foarte... 
bizară. La fel de... bizară pentru mine a fost simplitatea cu care eu și 
Tudor ne-am regăsit în Ela. Am repetat ca la teatru, căutând gestica, 
privirea, emoția, reacțiile, universul Elei. Am înțeles valoarea fiecăriu 
detaliu și mi-am dat seama cum fiecare secvență îmbogățește dramatic 
personajul meu. Întâlnirea cu Tudor și cu toată echipa, poate pentru 
că suntem de aceeași vârstă și toți la început de drum, a fost și a rămas 
unică. În acest film simt că m-am căutat pe mine, ca om și ca actriță, 
poate mai mult ca niciodată. Și sper să am ocazia să o fac mulți ani de 
acum încolo. Cu Ela și cu toate celelate...

Filmografie selectivă: „Marfa şi banii” (2001, r. Cristi Puiu), „Pescuit sportiv” 
(2007, r. Adrian Sitaru)

M-ai întrebat dacă am o metodă după care abordez un rol, dacă rolurile 
feminine sunt mai puține decât cele pentru bărbați și cum văd viitorul 
actorilor în cinematografia românească,vizavi de explozia tehnologică 
din cinematografia mondială…O să-ți răspund prin prisma a două 
roluri: din „Marfa și banii” (2001, r: Cristi Puiu) și „Pescuit sportiv” 
(2007, r: Adrian Sitaru).
„Metoda” s-a conturat în timp. Ce pot spune e că fără Betty și „Marfa și 
banii”, de fapt fără experiența lucrului cu Cristi Puiu, aș fi fost și acum 
în ceață. Nu știu cum, dar am învățat foarte clar ce se face și ce nu se 

face în film. Am învățat economia gesturilor, importanța de a ști care 
e locul personajului tău și să stai cu el în banca lui, să nu abuzezi de 
prezența unui obiect (cum a fost cu niște ochelari de soare în „Marfa 
și banii”, pe care i-am „jucat” în fiecare cadru în prima zi de filmare și 
care au dispărut definitiv după ce Cristi a văzut seara materialul), să nu 
încerci în fiecare cadru să descoperi America, să-ți găsești momentele 
cheie din scenariu, în care să faci ceva spectaculos (eventual), în rest 
totul să decurgă normal sau cel puțin, aparent normal. Ca să dau un 
exemplu, fiind un personaj secundar, dar prezent mereu, aveam 
tendința să „mă bag” în cadru, să fiu sigură că „mă văd”. Numai că 
Betty exista ca să întărească prezența băieților și povestea lor în film, 
ca un fel de personaj de coloratură, perfect justificat, de altfel. Deci, 
mă vedeam atât cât trebuia să mă văd. Mi-a mai plăcut ce a zis Cristi 
la un moment dat, că în viață lucrurile sunt ambigue, deci nu e: „ce e-n 
gușă și-n căpușă”, că oamenii nu spun ce cred, sau fac ce spun neapărat, 
că în spatele unei replici se poate afla un cu totul alt gând, sau că nu 
ești întotdeauna sigur nici de ceea ce faci, nici de ceea ce spui. Și asta 
mi-a dat mai târziu o libertate mai mare de a submina sau sabota unele 
replici sau situații scrise „ca la carte”, fără imaginație, în experiențe mai 
puțin fericite. Așa că încep mai întâi cu întrebarea despre ce e filmul, 
ce poveste are, ce reprezintă personajul meu în economia poveștii, 
mi-l imaginez în linii mari, în funcție de vorbele pe care le spune și de 
lucrurile pe care le face. Și, nu în ultimul rând, joc cu partenerul, adică 
nu cu cineva din imaginația mea, nici singură, ci cu omul din față. Sunt 
convinsă că dacă aveam alți parteneri și personajele mele ar fi fost ușor 
diferite. Apropo de „metodă”, în „Pescuit sportiv” a fost mai simplu de 
construit, pentru că personajul avea amploare și avea gesturi „tari” din 
scenariu. Mai greu a fost cu „ce spune și cu lucrurile pe care le face”, să 
le leg între ele și să le justific. Și aici m-a ajutat tot ce învățasem la prima 
experiență de film. Personajul mai mult ascunde decât arată. Adică tot 
ce spune sau face se pune sub semnul întrebării. Când am dat probe, 
Adrian (Sitaru) mi-a zis: „Asta trebuie să fie o tipă acră”. Ok - acră, dar 
de unde-i vine acreala? Nu se place pe ea, încearcă să fie altfel, dar nu 
poate?! De ce? Pentru că trăiește într-o încurcătură sentimentală. Mai 
departe - are nevoie de un eveniment tare ca s-o facă să aibă curaj să-și 
asume alegerile, să-și părăsească soțul, să intre pe o nouă direcție…Și, 
din scenariu, care a fost foarte ofertant pentru partiturile actoricești, 
acest lucru tare chiar se întâmplă. Aveam, în concluzie, din ce să 
construiesc.
Despre rolurile feminine, ce să zic, cred că bărbații au roluri mai 
ofertante. Și e de-nțeles, atât timp cât majoritatea scenariilor sunt scrise 
de bărbați. Asta o spun fără patimă sau răutate, e doar o concluzie. 
E logic să scrii despre ce cunoști mai bine, mai în profunzime. Mă 
deranjează, totuși, când văd (nu e neapărat o regulă, dar…) roluri 
feminine care nu au un istoric, sau măcar un prezent, ci sunt doar 
femeile de lângă personajul principal masculin - fără o identitate, fără 
o temă precisă, fără un „ceva”.
Cât despre filmele gen „Matrix”, cred că nu trebuie să ne speriem că se 
vor face curând în România. Și poate e mai bine! De altfel, e de ajuns 
să ieși pe stradă și să te uiți un pic la știri ca să-ți dai seama că e absurd 
să te păcălești pe tine și pe alții făcând povești care nu te reprezintă.

Filmografie selectivă: „Legături bolnăvicioase” (2006, r. Tudor Giurgiu), 
„Marţi, după Crăciun” (2010, r. Radu Muntean)

Tocmai am văzut „Avatar”. În filmul ăla doar 2 actrițe joacă nemijlocite 
de „after effects” și doar pentru 30 de minute puse cap la cap. În ultima 
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vreme, filmele care îmi plac sunt fie documentare, fie filme în care toți 
actorii sunt amatori. După toate datele astea, la nivel global, e greu de 
spus unde e locul meu. 
Am treizeci de ani. În facultate am auzit de nenumărate ori că viața 
profesională a actrițelor ia o pauză între 35 și 50 de ani. Dacă ar fi să 
cred asta, aș mai avea cinci ani în care să mai joc tinere soții sau amante. 
Vârsta personajelor mele crește o dată cu a mea și sper să existe povești 
și cu femei de 45 de ani, atunci când va fi cazul. Aleg să cred că pauza 
de 15 ani e o prostie.
Poate pentru că știm că este într-un fel „a men’s world”, sunt întrebată 
dacă sunt mulțumită de rolurile scrise pentru femei. Nu se scriu multe 
roluri principale feminine. Pot amenda atât numărul, cât și calitatea 
lor, dar admit că au fost scrise și roluri pe care mi le-aș fi dorit, doar că 
destul de puține. Dacă ai norocul ca din cele câteva filme care se fac pe 
an să fie 2 filme în care ai vrea să fii implicat, iar în aceste filme să existe 
un personaj care să aibă vârsta ta sau date în care să te poți încadra, 
atunci ai șansa unui casting și posibilitatea unui rol. Apoi vin celelalte 
variabile care pot duce la succesul filmului sau la succesul propriu și 
la expunerea către alte piețe. Nu e tocmai simplu. Rareori se întâmplă 
să alegi și să fii ales, poate de aia acasă am făcut doar două filme, unele 
roluri le-am refuzat, altele nu mi s-au propus. Am lucrat mai mult afară 
pentru că de acolo am avut mai multe cereri, dar știu că în cele mai 
multe cazuri, dacă ar fi fost scenarii românești, nu aș fi acceptat să 
joc. Rolurile de afară au fost oportunități pe care le-am valorificat. Am 
călătorit, am jucat, m-am distrat și am fost bine plătită. Măsura valorii 
mele este în fapt o ecuație de noroc, determinare și disponibilitatea 
către compromis. Mai toate experiențele mele profesionale au fost 
destul de diferite unele de altele. Diferențele nu vin de la o metodă 
românească versus cea germană sau engleză, ele apar de la un regizor 
la altul, de la producători, buget, anotimp sau țară. Cel mai adesea, 
diferența pe care am sesizat-o eu între aici și acolo e dată de vechimea 
sistemului. Ei au făcut filme mai multe, în condiții mai bune și s-au 
rodat. Altfel, am lucrat cu regizori care foloseau scenariul ca schelet 
pentru improvizația de la filmare, dar și cu regizori care țineau cu dinții 
de virgule. Am repetat trei săptămâni înainte de începerea filmului 
sau doar douăzeci de minute înainte de motor, am învățat astfel că nu 
există reguli și-am descoperit că în unele sisteme funcționez mai bine 
decât în altele. Mă plictisesc și ironizez actorii care spun că fac meseria 
asta pentru a trăi altă viață cu fiecare rol, sau pentru a se descoperi, dar 
mărturisesc că învăț, acumulez și descopăr. De exemplu, deși cred că 
am umor în civil, mi se pare că sunt extrem de stângace în comedie. E 
greu și fabulos să faci pe alții să râdă în film. Și, deși mă distrează foarte 
tare filmele de gen, sunt suspicioasă și cred că e nevoie de un regizor 
extrem de convingător pentru a mă motiva să joc în altă cheie decât 
cea realistă. 
Acasă, am impresia că sunt tangenta unui cerc de artiști cu un potențial 
extraordinar, al căror talent a fost deja confirmat. Nu pot face abstracție 
de succesul acestui escadron de regizori și nu pot să nu admit că 
succesul lor ne atinge pe toți. Sunt contemporană cu un moment 
unic în cinematografia românească, din 2004 nu există an în care un 
autor român să nu fi fost premiat la un festival internațional. Asta 
atrage implicit atenția și asupra mea. Este o șansă să fii actor român în 
perioada asta, în care mai multe nume românești rulează concomitent 
în cinematografia mondială. Stranietatea poziției mele este dată cumva 
de distanță – nu am fost încă implicată în nici unul dintre aceste 
proiecte confirmate, dar mi se pare grozav când pot să stau seara la 
masă, în curtea Ioneștilor, cu Rădulescu, Porumboiu și Muntean. Îmi 
admir contemporanii. 
E mișto să pot scrie asta.

Filmografie selectivă: „Moartea domnului Lăzărescu” (2005, r. Cristi Puiu), 
„Francesca” (2009, r. Bobby Păunescu)

Motor. Acţiune. Day 1.
Nu știu alții cum sunt, dar pentru mine prima zi de filmare într-un 
proiect nou e un adevărat coșmar emoțional. Totul începe cu o zi 
înainte, când mă lovește panica și încep să chestionez totul: dacă 
am înțeles personajul de fapt, dacă știu ce naiba joc eu de mâine, 
dacă o să reușesc să ajung atât de adânc pe cât își dorește regizorul 
și în momentele în care trebuie…ce mă fac dacă emoțiile de care am 
nevoie nu-mi sunt la îndemână (că deh, toată lumea actoricească știe 
că avem zile „seci”) și dacă o să am chimia necesară cu partenerul de 
scenă… Toate nesiguranțele pe care vi le imaginați mă invadează și mă 
torturează până la nivel celular, nu mă lasă să mănânc sau să dorm și 
nu fac altceva decât să scriu în minte scenarii în care mi se spune că nu 
înțeleg ce am de făcut, că nu se poate lucra cu mine, astfel încât a doua 
zi când mă prezint la filmări sunt o epavă perfectă. Și de câte ori trec 
prin asta îmi vine în minte titlul unui film al lui Fassbinder, „Fear eats 
the soul”. Aș adăuga din experiență că „fear eats the creativity too”… 
De fapt, despre asta e vorba: din teamă, această anxietate de început 
îți paralizează toate simțurile, te imobilizează când se strigă „acțiune” 
și primele duble slabe te demoralizează și te țin la pământ pentru tot 
restul filmărilor. Sigur, lucrurile nu stau așa de fapt, ele doar par așa în 
„monstruoasa” primă zi de filmare.   
Dacă am fericirea să lucrez cu un regizor care înțelege treaba asta și 
programează pentru primele două zile exterioare, treceri prin cadru și 
orice secvențe de umplutură, sunt salvată. Panica inițială se risipește și 
mă acomodez rapid cu camera și cu noua echipă (inclusiv cu glumițele 
lor), cu ritmul de lucru și cu gradul de implicare al celor care sunt 
vitali acestui proiect (scenarist, regizori, colegii actori). Dacă, însă, am 
ghinionul ca prima zi de filmare să fie și ziua în care, din rațiuni de 
locație, se filmează scena în care personajul meu trăiește momentul 
culminant al poveștii lui… inutil de menționat că am stomacul tăiat în 
două și o senzație de vomă continuă. 
Îmi amintesc apoi că nu sunt singurul caz da atac de panică la filmări, că 
am citit că  și Sir Laurence Olivier a trecut printr-o perioadă în cariera 
lui în care își ruga colegii actori, prin intermediul producătorului piesei 
de teatru/filmului respectiv, să nu-l privească fix în ochi, de frică să 
nu-și piardă concentrarea și să-și uite replicile sau că Diahann Carroll 
spunea că în seara premierei unui musical pe Broadway își pierdea 
auzul din cauza stresului (vital de altfel!!), și deja mă simt mai bine. 
Am dezvoltat în timp o strategie de supraviețuire în „infama” primă 
zi de filmare și încep să mărturisesc în stânga și în dreapta, fără jenă 
și fără teama de ridicol, că mi-e frică să nu eșuez în rolul respectiv, 
deci, de fapt, de umilința publică. (Dacă rolul e secundar și am doar 
câteva secvențe de filmat, evident, nu deranjez pe nimeni cu micile 
mele drame emoționale). De cele mai multe ori, însă, confesiunea mea 
a generat mărturisiri timide și în ceilalți. Vezi și în ochii lor oboseala 
nopții de dinainte dormite prost, întrebări la care nu și-au răspuns încă 
și nevoie de sprijin. Și, când realizez că cel de lângă mine simte la fel și că 
suntem cel puțin doi îndreptați împotriva aceluiași „dușman” nevăzut, 
acest lucru funcționează ca o mini-armată cu o eficiență neașteptată, 
care reușește să distrugă frica și efectele ei, așa cum Domestos distruge 
microbii în reclamele de la televizor. 
Și, ca să fiu complet cinstită, articolul ăsta are de fapt același scop: de 
exorcizare a terorii pe care am trăit-o azi. Pentru că mâine sunt în ziua 
2 de filmare.

MonIca BîRLăDEanu

actorii în filme | dosar



64                                                                 februarie 2010 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

festivaluri

Astra Film Festival Sibiu
26 octombrie - 1 noiembrie 2009 

(partea a doua)
de Gabriela Filippi, Roxana Coțovanu

donkey in lahore/păpușarul
australia 2007
regie Faramarz K-Rahber
Film prezentat în competiţia internaţională

„Donkey in Lahore” poate fi privit ca o comedie; subiectul 
documentarului a fost foarte des folosit în filme de ficțiune: doi tineri din 
culturi și religii diferite se îndrăgostesc și pentru a se căsători trebuie să-
și confrunte mai întâi familiile. Brian vine dintr-o familie de australieni, 
cu părinți tatuați și o soră lesbiană, pe când Amber este o pakistaneză 
musulmană. Tânărul, legat de cultura goth în țara sa și ateu, este obligat 
să adopte religia fetei. Urmează o serie de probe la care Brian (devenit 
Aamir în urma convertirii) este supus: citirea paragrafelor din Coran 
în arabă, găsirea unui pețitor, respectarea ritualurilor conform cărora 
logodnicii nu au voie să stea în aceeași cameră și nu au voie să meargă 
nicăieri neînsoțiti de către un membru al familiei și, în sfârșit, găsirea 
unei locuințe și a unui serviciu stabil. Brian privește aceste cerințe ca pe 
formalități nesuferite ce stau în calea fericirii lui.
Tonul comic al filmului este dat tocmai de neseriozitatea cu care tânărul 
își îndeplinește îndatoririle. Regizorul Faramarz K-Rahber include 
inserturi cu numărul de luni scurse de la o întâlnire la alta, de la o 
promisiune făcută de tânăr, până la concretizarea ei (mereu amânată 
sau chiar abandonată). Brian, prin actele sale, se contrazice și pare că 
nici el nu știe exact dacă dorește să finalizeze procesul început sau ar 
voi să se retragă. Pentru spectator, această ambiguitate în intenții este 
accentuată de faptul că tânărul nu este chiar unul obișnuit, ci un actor. 
El își păstrează masca în fața camerei de filmat și dramatizează cu mare 
atenție fiecare moment. Astfel iau naștere dialoguri și situații care ar 
putea pune la îndoială autenticitatea sentimentelor și a oamenilor 
descriși: într-un avânt de romantism, Brian îi aduce logodnicei sale un 
inel, i-l pune pe deget și constată că îi este larg; cu tot firescul, tânărul îi 
recomandă fetei să încerce să pună inelul pe două degete împreunate. 
Sub aspectul lejer și amuzant, „Donkey in Lahore” ridică niște probleme 
serioase – neputința de comunicare și intoleranța interculturală; și 
mai important, documentarul conține, fără a se plusa cu speculații, o 
reflecție asupra  a două societăți aflate la extreme: una tradițională și 
inflexibilă, cea pakistaneză și  cea australiană, libertină și dezrădăcinată. 
(G.F.) 
    
Gearing up/Candidații
Hong Kong 2008
regie Sheetal S.agarwal
Film prezentat în competiţia internaţională

Documentarul de scurtmetraj realizat de Sheetal S.Agarwal înfățisează, 
într-un fel incomod, ambiția și pragmatismul a patru tineri concurenți 
la examenul de admitere în cea mai performantă școală de ingineri 
din lume. IIT (Indian Institutes of Technology), cu un număr de 
două milioane cinci sute de aspiranți anual, este o universitate mai 

prestigioasă în domeniul tehnologic decât Harvard sau Princeton 
din Statele Unite. Absolvenții acestei instituții ajung în posturile de 
conducere ale celor mai importante companii multinaționale.
Pentru examenul de admitere se organizează cursuri de pregătire de doi 
ani, iar tinerii, începând de la vârsta de șaisprezece ani, își consacră tot 
timpul studiului. Fiecare dintre cei patru adolescenți intervievați și-a 
dezvoltat o metodă proprie de abordare  a subiectului – una dintre fete 
susține cu fermitate că munca asiduă este soluția pentru izbandă, pe 
când un băiat mai relaxat și mai încrezător în forțele sale mărturisește 
că lucrul excesiv este inutil și nu poate suplini absența unei sclipiri 
înnăscute. Imaginea unor adolescenți conștienți de fiecare clipă 
petrecută și drămuită în favoarea scopului lor este una stranie; la fel, 
este neobișnuit să auzi un puști vorbind despre importanța relaxării și a 
menajării de sine în vederea unei munci eficace. 
„Stiu că pot trăi fără nicio distracție. De altfel, nici nu-mi pot aminti 
când m-am distrat ultima oară” spune aceeași fată. Stilul de viață ales 
de adolescenți și înfățișat în „Gearing Up” determină o meditație asupra 
unei realități triste în care tinerii își leapadă exuberanța în favoarea 
pragmatismului; idealurile lor nu mai sunt inocente și stângace, ci 
proiecte concrete pe care o viață foarte cumpătată, dar săracă emoțional, 
le poate realiza. (G.F.)

la ausencia/ the Absence/ Absența
chile – uK 2008
regie Ricardo Greene
Film prezentat în competiţia internaţională

„La ausencia” e un film despre amintiri și memorie; amintiri stocate în 
pereții, în treptele, în podelele sau în cotloanele unei case din Chile care 
sunt evocate cu ajutorul memoriei menajerei din casă. O voce din off, 
cea a menajerei, ne ghidează prin încăperile căminului și încearcă să 
reconstituie viața familei la care a lucrat timp de 30 de ani, povestindu-
ne câte ceva despre fiecare membru al ei. Dar femeia nu povestește 
doar întâmplări și evenimente importante din traseul acestor oameni 
(căci amintirile nu înseamnă doar lucruri bine articulate), ci vorbește și 
despre stările și senzațiile pe care i le trezește/ i le dă vreun loc din casă 
– de multe ori obținând mai multă emoție astfel. 
Scurtmetrajul e realizat aproape în totalitate din mai multe fotografii 
ale familiei respective, iar așa cum o senzație evocă o alta – o fotografie 
vine în întimpinarea celeilalte; regizorul fie le suprapune, fie își plimbă 
camera deasupra lor descoperind câte un detaliu dat uitării, fie le lasă 
pur și simplu secunde bune pe ecran, permițându-ne să le analizăm în 
voie, iar din când în când încețoșează imaginea și o distorsionează – 
ca pentru a ne pune în față materialul volatil din care amintirile sunt 
fabricate. Astfel, menajera își duce povestea mai departe; în fond, e 
povestea ei – povestea  unui  personaj indispensabil din traiul de zi cu 
zi al casei, care își dedică cea mai mare parte din timp acesteia, dar care, 
însă, nu apare în niciuna din cele 4000 de instantanee ce stau mărturie 
pentru clipele petrecute în familie; nu apare pentru că, să fim înțeleși, o 
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menajeră nu face parte din familie. Totuși, amintirile ei nu pot fi decât 
strâns legate de spațiul în care a lucrat atâta timp, de copiii pe care i-a 
văzut crescând sub ochii ei, de fiecare colțișor pe care l-a curățat; și chiar 
dacă amintirile ei nu sunt imprimate pe peliculă și nu sunt conservate 
cu grijă în albume aranjate cronologic, amintirile menajerei sunt bine 
depozitate undeva în interiorul ei, de unde pot țâșni pe neașteptate, 
stimulate de vreun factor extern – un miros, un sunet sau orice altceva 
– pentru a fi retrăite din nou, din nou și din nou, până se uzează. 
Cu cele (doar) 12 minute pe care le însumează, acest film poetic și 
nostalgic aduce în prim plan niște stări în care oricine se poate regăsi. 
(R.C.)

people dreams Actions/ oameni, vise, fapte
Germania 2007
regie andreas Stiglmayr
Film prezentat în competiţa europeană

La 150 km vest de Berlin, în urmă cu aproximativ un deceniu, așa zisul 
„Club 99” – alcătuit din câțiva iubitori-de-natură-ecologiști-absoluți-
vegani-înverșunați – înființează o comunitate menită să servească 
drept alternativă pentru cei ce nu mai vor să funcționeze după regulile 
societății consumiste; un sat care trăiește după propriile reguli, care-
și procură pe cât posibil singur toate cele trebuitoare vieții (de la 
sănătoasele legume cultivate în grădină, la casele ecologice pe care 
oamenii și le construiesc nu fără să ia în considerare și aspectul lor 
exterior), care duce o viață simplă (nu neapărat primitivă), în deplină 
înțelegere cu mediul înconjurător; o comunitate care numără în prezent 
43 de femei, 35 de bărbați și 33 de copii. Iată un subiect mai mult decât 
ofertant pentru un documentar, dar, în cazul de față –  unul insuficient 
exploatat.  
Structura pe care își construiește regizorul german filmul e una simplă, 
clară, iar, în alte condiții, foarte eficientă: mai întâi ne prezintă partea 
frumoasă a situației, ca mai apoi să ne reveleze și aspectele mai puțin 
plăcute, lăsându-ne plăcerea de a trage singuri concluziile. Sondând 
terenuri care țin de economia satului, de educația copiilor, sau de 
exploatarea animalelor, autorul dă peste niște păreri care se bat cap 
în cap; în plus, nemulțumirile se mai nasc și din faptul că diferențele 

mari de vârstă, cultură, temperamente și așteptări își spun, într-un fel 
sau altul, cuvântul; de asemenea, gruparea nu excelează nici în relațiile 
cu satele vecine – mulți nu le înțeleg stilul de viață și cred că trăiesc „ca 
țiganii”.   
Aflăm aspecte interesante, dar pelicula pierde din vedere faptul că 
aproape toate acestea le aflăm din gura oamenilor, regizorul alegând să-
și facă filmul din interviuri/confesiuni (cu câțiva membrii ai „Grupului 
99”, cu câțiva membri ai comunității și cu niște oameni din exterior), 
lăsându-și subiecții să-și mărturisească credințele și of-urile în fața 
camerei; cred că un documentar observațional ar fi fost un  demers 
mai onest – lucurile despre care vorbesc personajele (și multe altele, 
probabil) ar fi ieșit la iveală singure, iar asta ar fi fost, incontestabil, 
și mai interesant; sigur, o astfel de metodă cere mult mai mult timp 
(subiecții trebuie să se obișnuiască cu aparatul de filmat ca să poată 
fi naturali în preajma lui sau chiar să nu îl bage în seamă), mai mult 
efort, mai mulți bani etc.; dar aș fi preferat infinit mai mult să-i aud 
vorbind între ei pe acești oameni (numai că regizorul a tăiat sunetul 
aproape de fiecare dată când aș fi avut ocazia); aș fi vrut să-i văd mai 
mult interacționând între ei, făcând împreună diverse activități sau 
doar pierzând timpul; aș fi preferat să văd aceste personaje lăsate în 
voia lor decât să le privesc veșnic interogate de un aparat de filmat 
– chiar dacă vocea regizorului nu se aude nicăieri, el încercând să se 
poziționeze la o distanță considerabilă față de subiectul său, prezența 
lui se simte și e deseori deranjantă; astfel, filmul nu e nici pe jumătate 
la fel de interesant pe cât promitea prezentarea sa. (R.C.)

Carmen meets Borat/Carmen face cunoștință cu Borat
olanda 2008
regie Mercedes Stalenhoef
Film prezentat în competiţia „Made in Romania”

Filmul olandezei Mercedes Stalenhoef  reunește, în mod armonios, 
două povești. Primul fir al documentarului o urmărește pe Ionela, o 
fată de șaptesprezece ani, din satul de rromi Glod. În ciuda faptului că 
provine din cea mai înstărită familie a satului, tânăra este nefericită 
cu viața pe care o duce aici, printre bețivani și nespălați. În timpul 
liber, după ce își termină treaba în prăvălia părinților ei, Ionela se uită 

carmen meets Borat, 2008
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la telenovele și visează să se stabilească în Spania. Fata a învățat ceva 
spaniolă de la televizor și cere să i se spună Carmen, un nume mult 
mai frumos, consideră ea, decât banalul și prea-românescul „Ionela”. 
Are și un pretendent, pe Cristi, despre care toți cei din jur spun că ar fi 
un tânăr „frumos și romantic”. Carmen nu se sinchisește de batjocura 
sătenilor care o numesc fată bătrâna și îl refuză constant pe băiat, 
păstrând speranța că într-o zi va emigra.
Celălalt fir al poveștii prezintă întâmplările a trei bărbați, printre 
care și tatăl lui Carmen, hotărâți să repare nedrepatatea ce li s-a făcut 
locuitorilor Glodului. Sătenii toți se simt jigniți de imaginile din „Borat”, 
filmul american ce-l avea ca interpret pe Sacha Baron Cohen; acestea 
fuseseră filmate în Glod și prezentate ca fiind din Kazakhstan. Mai 
mult, câțiva dintre locuitorii satului fuseseră plătiți (cu sume foarte 
mici) pentru a reproduce la filmare niște mișcări sau replici ce le-au 
fost dictate. Sacha Baron Cohen era filmat pe lângă ei, rostind replicile 
în engleză. Necunoscători ai limbii, localnicii au înțeles semnificația 
scenelor la care au participat abia când filmul a fost difuzat de 
televiziunea română cu subtitrări. În imaginile ce  imitau filmările de 
tip documentar, Borat își prezenta familia și vecinii: nevasta isterică, 
pe violatorul satului sau mecanicul ce se ocupă de avorturi. Pentru a-și 
face dreptate, sătenii angajază un avocat de origine evreiască, venit de la 
New York. Acesta este un demagog care, pentru a le câștiga încrederea, 
le povestește despre Holocaust și îi convinge că evreii și țiganii sunt 
neamuri asuprite de celelalte popoare și că este timpul să reacționeze. 
Avocatul are un plan: va merge cu trei dintre localnici la Los Angeles și 
vor apărea împreună la petrecerea de după decernarea premiilor Oscar, 
ca să îl saboteze pe  Sacha Baron Cohen. „Hollywoodul trebuie să știe 
că voi nu vă veți da bătuți așa de ușor”, mai adaugă el.  Sătenii Glodului 
se văd deja câștigători ai procesului și fac planuri de cheltuire a sumei 
obținute drept despăgubire. Proiectul sfârșește lamentabil: avocatul nu 
reușește să facă rost de viză pentru cei trei bărbați și, în loc să-i ducă la 
L.A., îi trimite la Londra, cu o petiție pe care să o depună la studiourile 
Twentieth Century Fox. 
„Carmen Meets Borat” este un film despre așteptări și despre felul în 
care realitatea dejoacă planurile oamenilor. Autoarea documentarului 
privește cu atenție și sensibilitate la visele și aspirațiile sătenilor. 
Totuși, ea nu ezită să arate toate barbariile și caraghioslâcurile: înainte 

de plecarea în străinătate, bărbații consumă câte un tub întreg de 
deodorant, răspândind sprayul pe îmbrăcăminte și în pălărie; sau vedem 
cum Carmen își ia apa din fântână, în Glod neexistând apă curentă, o 
încălzește și apoi se așază în cada de baie plină cu spumă. Filmul este 
înțesat cu asemenea momente comice, ceea ce face situația locuitorilor 
din Glod și mai tristă:  filmați chiar așa cum sunt în realitate, ei tot 
ridicoli sunt. Felul în care regizoarea Mercedes Stalenhoef  prezintă 
acești oameni, complet dezarmați, constituie poate o nouă trădare 
săvârșită de niște cineaști față de sătenii Glodului. (G.F.)

Gandhi’s Children/Copiii lui Gandhi
australia 2008
regie David MacDougall
Câştigător al  Marelui Premiu al festivalului
 
În documentarul său, David MacDougall, realizează un lucru 
excepțional: regizorul reușește să adune frânturi din existența câtorva 
copii dintr-un adapost din New Delhi, într-un mod surprinzător de 
onest. Firea caldă a lui MacDougall și dragostea sa imensă pentru 
oameni răzbat din spatele camerei de filmat și îi determină pe micii 
subiecți să se confeseze cu simplitate și dezinvoltură.
Instituția prezentată în documentar funcționează ca orfelinat, dar și ca 
școală de corecție pentru copiii ce au săvârșit mici infracțiuni. Aici sunt 
strânși doar băieți, până în paisprezece ani; ierarhia se face în funcție 
de vârstă: cei mai mari au responsabilitatea celor fragezi și își permit 
să-i și caftească atunci când consideră că aceștia nu și-au îndeplinit bine 
sarcinile. Băieții se gospodăresc singuri: curăță camerele și grupurile 
sanitare, își spală hainele și farfuriile. În mod neașteptat pentru un astfel 
de loc, personalul instituției - format din îngrijitori, doctor, învățătoare, 
administrator - se arată foarte binevoitor și dornic să-i ajute pe copii. 
Băieții sunt nefericiți aici, în ciuda condițiilor mult mai bune față de 
viața dusă pe străzile orașului; aceștia simt lipsa familiilor sau chiar a 
libertății de a se descurca pe cont propriu, prin muncă ilegală.
Structura lui „Gandhi’s Children” este construită în conformitate cu 
realitatea din adapostul de copii: sunt prezentate evenimente banale 
petrecute aici, precum rutina de dimineață, consultațiile medicale, 
distribuirea hainelor sau venirea unor copii noi în instituție. Autorul nu 

Gandhi’s children, 2008
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conduce scenele către un climax al acțiunii, ci le lasă să curgă firesc, cu 
o importanță acordată egal. Aceeași naturalețe se simte și în stilul de 
filmare - ca operator al filmului, MacDougall nu se inhibă în momentele 
în care subiecții lui privesc în obiectivul camerei de filmat și nu încearcă 
să mascheze aceste „nereguli” mișcând aparatul. Chiar și când privesc 
în această direcție, copiii nu o fac cu prea mult interes, fiind evident 
obișnuiți cu o prezență îndelungată a dispozitivului de înregistrat printre 
ei. Se creează astfel o atmosferă de intimitate în care copiii se exprimă 
cu încredere și candoare; tot aceast cadru prietenos creat face posibile 
câteva scene rare în cinema. Plictiseala este o stare greu de surprins în 
filmul documentar deoarece condiția de a fi filmat îl ține cel mai adesea 
pe subiect în alertă; din acest motiv, imaginea puștiului încadrat frontal, 
de aproape, care vorbește molcom, ca pentru sine, dând capul pe spate 
și bătând cu un bețigaș țărâna, reprezintă una dintre marile realizari ale 
lui „Gandhi’s Children”. (G.F.)

ivetka and the mountain/ivetka și muntele
cehia 2008
regie Janecek Vit
Film prezentat în competiţia europeană

În vara lui 1990, două prietene în vârstă de doisprezece ani se aflau la o 
căbănuță în munții din apropierea satului natal, în estul Slovaciei. Fetele 
povestesc că au auzit zgomote din pădure, s-au speriat puternic și au 
început să se roage; atunci le-a apărut pentru prima dată Fecioara Maria 
care, fără să spună o vorbă, a stat alături de ele timp de aproximativ 
patruzeci și cinci de minute. În următorii cinci ani, Fecioara a continuat 
să li se arate fetelor, încredințându-le mesaje pentru săteni și pentru 
pelerinii veniți în număr mare la cabană. Scopul cu care Fecioara li 
se revela, mărturisesc fetele, era de a a-i face pe oameni conștienți de 
deșărtăciunea ritualurilor îndeplinite doar formal; oamenii trebuiau să-
și regăsească credința și puritatea în rugăciune. După ultima epifanie, 
în 1995, fetele ies, ca întotdeauna, în pragul cabanei pentru a anunța 
oamenii adunați despre voia Fecioarei. Imaginile de arhivă conținând 
acest moment sunt cu adevarat emoționante – se simte în mulțime un 
sentiment al comuniunii și conștiința de martori ai unor lucruri sfinte; 
vestea că aceasta a fost cea din urmă revelare la care sunt părtași, 

provoacă în adunare un bocet și o isterie colectivă.
Documentarul regizorului ceh vine cu un fel neobișnuit de a aborda o 
astfel de experiență mistică: dacă pământeanul ales de dumnezeire nu 
își dorește revelația ci o viață normală ca a celorlați? Ivetka, una dintre 
fete, filmată la șaptesprezece ani de la prima epifanie, dezvăluie trăirile 
violente și contradictorii pe care experiența aceasta le-a determinat. 
Mai întai de toate, a existat frica de a nu se ridica la așteptările celorlalți. 
Tânăra povestește că era încă o adolescentă în momentul în care 
i-a fost încredințată această responsabilitate. Pelerinii se declarau 
uneori contrariați de felul în care Ivetka se îmbrăca sau se comporta, 
nepotrivit,considerau ei, pentru o fată căreia divinitatea i-a făcut o 
asemenea onoare. De asemenea, tânăra s-a găsit neputincioasă în fața 
insistențelor oamenilor bisericii de a o înrola în rândul maicilor și de a 
o supune unui destin pe care ea nu și-l dorea. Teama de a nu dezamăgi 
a împins-o, în mod contrar credinței sale și certitudinii existenței 
lui Dumnezeu, spre hotărârea de a-și lua viața. În prezentul filmării 
documentarului, Ivetka trecuse peste tentativa de sinucidere și peste 
existența la mănăstire, găsindu-și un soț și o slujbă normală.
O altă încercare la care a fost supusă fata a fost constituită de suspiciunea 
de impostură: începând cu mama sa, care a crezut ințial că întâmplarea 
este doar o scorneală a copilului, până la înalții bisericii care au fost 
nevoiți să adopte o atitudine în fața fenomenului. Și spectatorul 
documentarului este lăsat să vină cu interpretarea proprie. Ivetka nu 
este prezentată ca o sfântă– o vedem vorbind despre o pereche de 
pantofi cu toc înalt pe care o poartă sau plângându-se de o durere de 
spate pe care a simțit-o în timp ce ținea o cuvântare credincioșilor. 
Faptul că cealaltă martoră a epifaniilor Fecioarei  refuză să apară în 
documentar, pretextând experiențele rele pe care le-a avut anterior cu 
presa, constituie un alt motiv de incertitudine asupra adevărului celor 
relatate de Ivetka. Și din filmările de arhivă, se poate constata că dintre 
cele două, ea era lidera. Pauzele din discursurile ei și expresiile feței par 
căutate. De asemenea, există în felul în care tânăra se adresează camerei 
de filmat în imaginile de arhivă, ca un copil răsfățat, cu un zâmbet 
poznaș și confident și un glas cald, direct, o tentă de flirt. „Ivetka and 
the Mountain” reprezintă, prin distanța pe care autorul o păstrează, o 
încercare a puterii de credință a fiecăruia dintre spectatori. 
(G.F.)

Ivetka and the Mountain, 2008
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FEsTIvALuL INTERNAţIONAL 
dE FILM 

dE LA BRATIsLAvA
27 noiembrie – 4 decembrie 2009

Festivalul internațional de film de la Bratislava, desfășurat între 27 
noiembrie și 4 decembrie, a cuprins patru secțiuni: „Panorama”, 
secțiune dedicată filmelor inovative în folosirea limbajului 
cinematografic și filmelor premiate în cadrul marilor festivaluri, 
„Focus”, cu o selecție de douăsprăzece filme realizate în ultimii 
doi ani în Brazilia, „Made in Slovakia” și competiția oficială de 
lungmetraj, scurtmetraj și documentar. Competiția de lungmetraj 
a fost alcătuită din opere ale unor cineaști de pe toate continentele, 
aflați la debut sau la al doilea film realizat. 
Cele mai importante premii au fost împărțite de trei filme: „Le jour 
où Dieu est parti en voyage” („Ziua în care Dumnezeu a plecat în 
călătorie”, 2009), o co-producție belgiano-franceză, în regia lui 
Philippe van Leeuw (marele premiu al festivalului și premiul pentru 
interpretare feminină actriței Ruth Nirere), „Eastern Plays”, co-
produs de Bulgaria și Suedia (premiul pentru regie lui Kamen Kalev 
și premiul pentru interpretare masculină ce i-a revenit ex-aequo lui 
Christo Christov) și „Northless”, regizat de Rigoberto Pérezcano și 
produs de Mexic și Spania (mențiune specială a juriului, premiul 
FIPRESCI și premiul de interpretare masculină pentru Harold 
Torres). În program au fost selectate și patru producții românești: 
„Polițist, adjectiv” și „Amintiri din Epoca de Aur”, prezentate în 
„Panoramă” și în competiție - „Constantin și Elena”, al lui Andrei 
Dăscălescu și „Icre negre”, un scurtmetraj realizat de Răzvan 
Săvescu. 
Încă de la prima ediție a festivalului de la Bratislava, ce a avut 
loc cu zece ani în urmă, în 1999, s-a avut în vedere încurajarea și 
prezentarea cinemaului național, prin includerea în program a 
unei secțiuni dedicate producțiilor autohtone. Cinemaul slovac a 
cunoscut, timp de aproape două decenii, un declin cauzat pe de-o 
parte de faptul că, o dată cu căderea regimului comunist în 1989, a 
fost suprimată orice formă de finanțare a cinemaului național și, 
pe de altă parte, din cauză că separarea Slovaciei de Cehia în 1993 
a însemnat și încetarea producțiilor ceho-slovace și al schimbului 
dintre cineaștii celor două state .
Ediția din 2009 a festivalului s-a deschis într-un climat optimist în 
ceea ce privește industria cinematografică slovacă.  Acesta a fost 
anul în care a fost înființat aici un fond cinematografic național 
în baza unei legi a audiovizualului, după un sistem de finanțare 
similar cu cel din România și din alte state europene. De asemenea, 
după o perioadă de absență îndelungată, filmele slovace recente și-
au facut loc în selecțiile marilor festivaluri. Se vorbește despre o 
relansare a cinemaului slovac și se poate simți și la filmele care au 
fost prezentate în secțiunea „Made in Slovakia” un suflu proaspăt, o 
simplitate și o nonșalanță formală. 
Există în Slovacia o cultură a filmului documentar și o preocupare 
comună a tinerilor cineaști, a realizatorilor de documentar, dar și a 
regizorilor de ficțiune, pentru subiectele sociale. O mare parte din 
filmele prezentate în această secțiune sunt filme-portret ale unor 

personalități locale – un critic de film în „Hero of Our Time”, un 
compozitor în „Ilja” sau poetul din „Little Mad Robinson”. Imaginea 
orașului Bratislava bântuie multe dintre filmele slovace, fie 
dintr-o plăcere a cineaștilor de a descrie locurile cunoscute, fie ca 
emblemă a unei existențe înguste pentru personajele ce-și doresc 
să se stabilească în Vest; emigrarea este o altă temă des întalnită în 
filmele slovace.
„Foxes” al regizoarei Mira Fornay a avut premiera internațională 
în „Semaine de la Critique”, la Veneția. Film de ficțiune ce preia 
elemente stilistice ale documentarului – cadre lungi de urmărire 
a personajului, filmarea din mână -, „Foxes” are ca personaj 
central o tânăra slovacă emigrată în Dublin. Betka, spre deosebire 
de sora ei care s-a obișnuit cu noua viață, nu-și mai găsește locul 
nici printre străinii „civilizați”, dar nici printre vechile cunoștințe. 
Temperamentală și nonconformistă, tânăra duce o luptă cu toată 
lumea din jur, fără a urmări un scop anume – singura vinovată de 
situația ei este o istorie care a împărțit lumea între state dezvoltate 
și state subdezvoltate. Este însă simplist felul în care realizatoarea 
filmului portretizează cele două civilizații; părtinindu-și mult prea 
tare personajul, pe compatrioata sa, Mira Fornay sugerează o 
opoziție între societatea slovacă -marcată de un trecut dificil care îi 
asigură substanțialitate - și cea irlandeză - inconsistentă ca urmare 
a nivelului prosper de viață. 
O altă ficțiune ce are ca temă emigrarea este „Lives For Sale”, despre 
niște tineri care în timp ce așteaptă ca adevarata viață să înceapă 
în afara granițelor țării natale, cutreieră Bratislava în cautare de 
noii distracții. Trioul, compus dintr-o fată și doi băieți, prieteni 
din copilărie, și-a dezvoltat un joc bazat pe provocări. Perspectiva 
apropiatei plecări îi face să crească dificultatea cerințelor și să ia 
cu asalt orașul față de care nu mai au responsabilități. Cei trei sunt 
aruncați de aroganța și lipsa lor de experiență într-o lume dubioasă  
și ascunsă. „Lives For Sale” nu este, cu siguranță, o capodoperă 
dar este un film proaspăt prin felul în care prezintă aspirațiile și 
preocupările unor tineri est-europeni.
Societatea slovacă actuală este analizată și în două documentare – 
„Take it Jeasy” și „Erotic Nation” care vorbesc despre schimbările 
produse după căderea comunismului. Primul dintre filme observă 
activitatea unor secte religioase aparute în Slovacia după ‘89. 
Slujbele ținute de aceste secte se constituie într-un spectacol de-a 
dreptul grotesc: oamenii se extaziază, urlă, se trântesc în genunchi 
și pretind a fi părtași ai unor epifanii. Orice sentiment pios pare a fi 
contrazis de practicile ce se aseamănă unor spectacole de „stand-up 
comedy”. Cei care oficiază slujba, chiar atunci când se adresează 
unei audiențe formate din mai puțin de zece persoane strânse 
într-o încăpere mică, se folosesc de microfoane pentru a crea un 
efect catharctic și manipulativ. Tereza Nvôtová, autoarea filmului, 
evită cu abilitate să comenteze aceste imagini, prezentându-le 
obiectiv. „Erotic Nation” are o abordare complet diferită: Peter 

de Gabriela Filippi
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Begányi prezintă istoria recentă a Slovaciei prin prisma afacerilor 
erotice care s-au dezvoltat pe acest teritoriu în ultimii douăzeci 
de ani. Evenimentele politice sunt cele care au facut posibile 
întreprinderile în industria erotică; totuși această corelație pare a 
fi un pretext precar pentru alăturarea exhibiționistă a vibratoarelor 
cu imaginile de arhivă ce prezintă momente importante din istoria 
țării.
Cea mai premiată producție slovacă recentă este documentarul de 
scurtmetraj realizat de Miro Remo, „Arsy-Versy” (câștigător și al 
premiului „Ion Bostan” la CineMAiubit). Lobos este un bărbat de 
cincizeci de ani care încă locuiește cu mama sa. Acesta nu are un 
serviciu stabil și își ocupă timpul cu studiul liliecilor și fotografia, pe 
care le practică ca amator. Prezența lui Lobos este fascinantă prin 
îndârjirea și candoarea cu care barbatul s-a izolat de lume în niște 
vise adolescentine. „Arsy-Versy” se distinge prin poetica vizuală și 
îndrăzneala montajului.
Un alt portret în cinemaul slovac recent este constituit în „Hero of 

Our Time” care îl prezintă pe criticului de film slovac Pavol Branko, 
în vârstă de optzeci și opt de ani. Autoarea Zuzana Piussi dorește să 
înfățișeze o latură intimă a criticului și pentru aceasta înscenează 
câteva întâlniri semnificative care să-i dea ocazia acestuia să se 
dezvăluie. Prima întâlnire este cu o jurnalistă tânără care trebuie 
să-i ia lui Branko un interviu – jurnalista este complet dezinteresată 
de lucrurile pe care bărbatul le spune și îi taie răspunsurile prin 
întrebări punctate despre evenimente mai „picante” din viața 
lui. Cea de-a doua întâlnire, regizată și aceasta și în antinomie cu 
precedenta, are loc într-un tren. O necunoscută intră în vorbă cu 
criticul de film, iar cei doi încep să împartă considerații despre viață, 
dragoste și artă, într-o discuție pasionată. Structura artificială este 
susținută de convingerea autoarei, expusă ca atare în film, conform 
căreia, într-un cinema înnoit, bariera între documentar și ficțiune va 
dispărea. În tot aspectul contrafăcut al filmului, singurele momente 
emoționante și autentice sunt constituite de imaginea criticului al 
cărui chip exprimă bonomie și seninătate.
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Afterparty, România 2009
regie Ivana Mladenovic
„Afterparty”, ca și „Pizza Love” (2008), filmul realizat anterior de 
Ivana Mladenovic, formulează o privire critică asupra unui fenomen 
social. Personajele din filmele autoarei sunt reprezentative pentru o 
categorie de vârstă și de preocupări; aceasta se constituie în principal 
din studenți care, din imposibilitatea de a interacționa cu ceilalți 
într-un mod simplu și onest, se găsesc prinși în relații vremelnice, în 
întâlniri scurte care nu le pot satisface nevoia de afecțiune.
Dacă în „Pizza Love” tinerii aceștia erau prezentați chiar în timpul 
întâlnirilor, unde muzica și fumul de țigară îi îmbrobodea, mascând 
ușor atenției dezorientarea și nefericirea generală, în „Afterparty” 
personajele sunt prezentate mult mai crud în hoinăreala lor. După 
o noapte în oraș, în drumul spre casă, doi tineri obosiți și probabil 
amețiți de bautură, dau cu mașina peste o fată întoarsă și ea de la o 
petrecere. Fata își pierde cunoștința, iar băieții se hotărăsc să o ducă 
la spital; când tânăra își revine, între cei trei tineri începe un joc de 
dezvinovățiri, minciuni și stingheriri. 
În ciuda lucidității cu care Ivana Mladenovic prezintă această lume, 
se simte la autoarea lui „Afterparty” empatie față de nefericirea 
personajelor sale. Există în film un dialog foarte sensibil ce sintetizeză 
întreaga situație în care acești tineri se află: enervat de întâmplare, 
șoferul o bălăcărește pe tânăra aflată încă în leșin; baiatul își încheie 
retoric seria de insulte „Băi, eu te întreb ce căuta ea afară la ora asta 
din casă?!”. Celălalt, mai simțitor, îi răspunde „Ce cauți și tu”. Schimbul 
acesta de replici nu este sugestiv numai pentru deruta tinerilor 
(explicit formulată), ci și pentru prejudecățile și neînțelegerile care 
afectează relațiile dintre ei. Este o situație paradoxală și dovedește 
îngustimea băiatului de la volan care, chit că a ieșit in oraș pentru a 
întâlni fete și pentru a-și găsi dragostea poate, insinuează că tânăra 
lovită ar fi ușoară doar pentru că, precum el, își pierde nopțile în 
căutarea împlinirii emoționale. (G. F.)

Cocos Nucifera, România 2009
regie Rodi cotenescu
„Cocos Nucifera” e un film haios și simpatic fără a avea pretenții sau 
ambiții neavenite. Cu alte cuvinte, nu are mesaj, nu vrea să spună 
ceva. E doar un film-banc despre agitația pe care o provoacă o nucă 
de cocos în rândul locatarilor unui bloc – în special bărbați, acești 
oameni minunați și mașinile lor... de tăiat și de dat găuri. Ajunsă, 
parcă accidental, în casa personajului interpretat de Marius Florea 
Vizante, nuca devine brusc principalul obiect de interes al acestuia. 
Împreună cu doi vecini de bloc încearcă să o găurească cu bormașina 
și apoi să o taie într-un mod cât mai eficient posibil astfel încât nimic 
să nu se piardă – după principiul românesc „să mănânc de toți banii 

pe care i-am dat”. După ceva strategie și ceva efort, degustarea este 
dezamăgitoare. 
Personajele sunt puțin bizare, uneori par să sufere de o formă minoră 
de autism, dar sunt amuzante. Iar autismul lor capătă pe alocuri un 
aer suprarealist. De pildă, când vecinii duc pe rând nuca la ureche și 
o scutură, personajul lui Vizante aprobă tacit din cap ca și când ar fi 
venit nu cu o nucă, ci cu un radio stricat în care zdrăngănește o piuliță 
și, deci, iată dovada că  ceva e în neregulă. E amuzantă și secvența 
în care Vizante se întoarce la bucătărie să arunce restul de nucă pe 
care nevasta lui o împachetase în staniol și o pusese în frigider. Ghicim 
în gestul hotărât, puțin agresiv, niscaiva resentimente și așteptări 
neîmplinite. Simplu și cuminte, filmul se termină cum a început și 
asta te duce cu gândul că nuca e într-adevăr un incident nefericit în 
viața blocului. 
(C. S.)

piscine. Germania, România 2009
regie Emi Vasiliu
Emi Vasiliu reușește o performanță deloc neglijabilă în filmul său 
de licență, „Piscine. Germania”. Deplasează o poveste care ar fi 
putut cădea foarte ușor într-o zonă de banc vulgar într-una aflată la 
limita dintre comedie și caricatură. Plotul e cât se poate de simplu 
și pare rupt din realitatea imediată: în timpul unui târg de oferte, o 
firmă de consultanță pregătește un eveniment de prezentare al unui 
sistem de piscine germane de ultimă generație. În ciuda eforturilor 
reprezentantei firmei (Mihaela Sîrbu), care invitase peste 200 
de persoane prin telefon, doar trei bătrânei (probabil aterizați 
întâmplător la locul cu pricina) se înființează la prezentarea piscinelor. 
Mai interesați de completarea integramelor cu care își ocupă timpul 
decât de eforturile elegantului reprezentant al firmei de piscine (Cristi 
Balint) de a-și informa publicul cu privire la produsul său, aceștia 
au fost distribuiți de realizator cu scopul de a induce spectatorilor, 
caricatural, ideea lipsei lor de interes autentic pentru eveniment. 
Toate personajele sunt interpretate monocord de actori, semn al 
intervenției clare a lui Emi Vasiliu și al dorinței sale de a contura o 
lume coșmarescă aproape, în care oamenii funcționează mecanic, 
conduși de o inerție lipsită de pulsiuni. Extrem de importantă (și de 
valoroasă) pare, în aceste condiții, interpretarea Mihaelei Sîrbu, care 
nu plusează în nicio direcție, permițând personajului său să încaseze 
efectele insuccesului managerial acumulate din exterior, așa cum era 
firesc, de altfel. Lumina epurată a cadrelor, muzica relaxantă de fundal, 
interpretările actorilor și, mai ales, situația tragi-comică redată, se 
îmbină extrem de armonios pentru a constitui unul dintre cele mai 
inedite scurtmetraje românești ale ultimilor ani, în care ironia inițială 
e mascată, lăsând din când în când locul unei gravități niciodată 
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exploatate la potențial maxim. „Piscine. Germania”, deși a plecat fără 
premiu de la această ediție de festival, reprezintă o bucățică de cinema 
real, intens și condensat, aducând un argument în plus asupra faptului 
că cinemaul românesc contemporan nu e format eminamente din 
două extreme: filme realiste de tip „felie de viață” și comedii vulgare 
cu pretenții de profunzimi; în amalgamul de producții ale ultimilor 
ani există unde de curent proaspăt, în jurul cărora s-ar putea forma 
noi „valuri”. Doamne ajută! (A.R.)

echo, Polonia 2008
regie Magnus von Horn
Subiectul scurtmetrajului „Echo” este atât de copleșitor, încât nici 
realizatorii nu îl abordează direct. O adolescentă moare din neglijența 
a doi colegi, și viețile tuturor apropiaților celor trei sunt afectate. 
Regizorul-scenarist Magnus von Horn merită lăudat că nu încearcă să 
obțină din partea spectatorilor o identificare facilă cu protagoniștii. Nu 
încearcă nici să își polarizeze personajele în „buni” și „răi”, „victime” 
și „vinovați”, sau să ne arate pentru cine e mai dureros accidentul. 
Filmul permite o analiză suficient de lucidă a situației cât să rezulte că 
accidentul e dureros pentru toți. 
Pe de altă parte, dacă „Echo” refuză empatia superficială, nu oferă 
în schimb nici o înțelegere profundă. Privești detașat derularea 
evenimentelor; simți un disconfort inconștient la vederea mlaștinii 
în care se reconstituie moartea fetei; ți se declanșează o scârbă 
instinctivă când o vezi pe colega întinsă în noroi în locul ei; tresari 
automat când unul din făptași încearcă să fugă de polițiști; îl urmărești 
pe celălalt în timp ce mama fetei îi pune întrebări, vrând să înțeleagă 
ce s-a întâmplat, și apoi îi privești, cu răceală sau cu milă (filmul nu te 
împinge în niciuna din direcții), cum plâng.
Ar fi absurd să i se pretindă scurtmetrajului o clarificare a sentimentelor 
protagoniștilor - probabil că sentimentele lor sunt destul de confuze; 
însă e la fel de probabil că reacția lor la moartea unei colege/prietene/
fiice e influențată de un bagaj emoțional pentru care filmul nu găsește 
un echivalent; în lipsa acestuia, nu putem „cunoaște” personajele. 
„Echo” rămâne o privire indiscretă aruncată necazului unor străini. 
(I. T.)

ela, România 2009
regie tudor Jurgiu
După succesul filmului său din 2008, „Nunta lui Oli”, Tudor Jurgiu 
revine și își confirmă statutul de „rising star” a cinematografiei noastre 
cu „Ela”. Dacă în precendentul său scurtmetraj influențele erau vădit 
românești (mai exact Cristi Puiu și feliile sale de viață preluate ulterior 
în forme diferite de o mare parte a realizatorilor așa-numitului „Nou 
Val Românesc”), rădăcinile „Elei” sunt ceva mai complicat de reperat. 
În ciuda aparenței de felie de viață captată pe ecran și a simplității 
plotului (acțiunea se petrece pe parcursul unei nopți), filmul 
surprinde mai degrabă reflectarea exterioară a puternicelor trăiri 
ale unei fete aflate într-un moment intens al vieții (despărțirea de 
iubitul ei). În acest sens, regizorul creează o intimitate rohmeriană cu 
protagonista (Ioana Anton), neconfundându-se cu aceasta, dar părând 
a-i oferi suficiente caracterisitici proprii pentru ca filmul să capete 
un aer aproape indiscret. Spectatorul e invitat să observe reacții în 
mod normal ascunse privirilor celorlalți, „Ela” reprezentând în fapt o 
ilustrare a agoniei cauzate de o despărțire dureroasă. 
Protagonista e surprinsă în permanență frontal, încă din debutul în 
care camera se substituie oglinzii, ceea ce-i conferă un plus de mister, 
de adâncime. În ciuda faptului că personajele care o înconjoară sunt 
cele active fizic, relaționând exterior cu ea, Ela e singura care ajunge la 
spectator, ea e cea încărcată, posedată de trăiri suficient de puternice 
pentru a funcționa precum un magnet asupra ochiului. Există o 
însemnată doză de ambiguitate în ceea ce privește caracterul fetei, al 
cărei chip e indescifrabil precum un sfinx, dar ale cărei gesturi trădează 
sorgintea sa umană. Decorurile și luminile aproape expresioniste au 
un aport important în redarea stărilor Elei, răsfrângând moment după 
moment detalii ale luptelor interioare ale acesteia.
Deși membrii juriului nu par a-mi da dreptate (nu au acordat nici 
măcar un premiu acestui film), cred cu tărie că „Ela” poate însemna 
un început al reorientării cineaștilor noștri spre un alt tip de realism, 
interior, al psihicului, ai cărui regi mondiali se numesc Hou Hsiao-
hsien, Claire Denis sau Eric Rohmer. Și mai sper că înseamnă o 
întâlnire aproape miraculoasă între un viitor mare regizor (Tudor 
Jurgiu) și o viitoare mare actriță (Ioana Anton). Conține în el 
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absolut toate ingredientele pentru a îndreptăți această afirmație. 
În încheiere, voi parafraza cuvintele lui Truffaut care, în urmă cu 
o jumătate de secol, afirma retoric în legătură cu primele filme ale 
lui Bergman, pe care mulți critici francezi ai epocii le găseau prea 
„simple”: „de acord, filmele lui Bergman sunt simple ca bună-ziua! 
Dar bună-ziua e simplă pentru toată lumea?” Această interogație e, 
păstrând proporțiile (Bergman realizase deja peste zece lungmetraje 
la data aceea), aplicabilă filmului „Ela” și poate fi dată drept răspuns 
tuturor cârcotașilor care consideră că simplitatea sa este sinonimă cu 
banalitatea. (A.R.)

Cumpărături de ultim moment, România 2009
regie Victor Dragomir
Unul dintre filmele despre care se poate spune că mi-au rămas în 
minte după această ediție de Cinemaiubit a fost „Cumpărături de ultim 
moment”. Mi-a rămas în minte datorită unei discuții în supermarket 
între doi tipi cu păreri diferite despre dragoste (despre fete în esență), 
prieteni de o viață. Unul are succes destul de des, celălalt nu și nu se 
detașează de relațiile trecutului. Cei doi au păreri diferite despre ce 
înseamnă să ții la cineva și, într-un fel, se ajunge la sentimente care 
nu sunt întotdeauna atât de clare. Un dialog bine construit între cei 
doi, amuzant, chiar dacă rămâne un sentiment de „se putea și mai 
bine pe alocuri”. Momentul schimbării spațiului este marcat de 
achiziționarea, pe lângă produsele obișnuite, a unei creme pentru sora 
celui fără noroc la tipe.
Singura problemă ar fi că, atunci când părăsesc locul de cumpărături, 
discuția celor doi parcă intră într-un impas, parcă o dată cu schimbarea 
locului în care erau au schimbat și felul de a vorbi, farmecul etc. S-a 
trecut de la o discuție interesantă la o serie de clișee, de replici care nu 
duc nicăieri decât la o glumă la care s-a râs intens și anume „Spune-i 
lu’ soră-ta că o să-i treacă (în câteva zile?)”, replică spusă de cel cu 
succes la fete, în urma unei discuții de genul: „eu sunt prietenul tău, tu 
al meu, ne știm de mult, hai să nu ne certăm în legătura cu o grămadă 
de tipe”.
Și iarăși se schimbă spațiul. Cel cu mai puțin noroc în dragoste merge 
la o prietenă care tocmai a fost părăsită de iubitul ei și o consolează. 
Face glume legate de ciocolată sau de înghețată (care dintre ele o fi 
mai bună prietenă cu o fată care suferă). Rămâne peste noapte și o 
privește dormind. Se simte schimbarea de registru, de naturalețe cu 
care acțiunea se scurge, de evoluție a filmului, fiindcă pe tot parcursul 
filmului actorilor le e tot mai greu să fie personajele de la început. (T. 
B.)

posrednikat/the Go-Between, Bulgaria 2008
regie Dragomir Sholev
„The Go-Between” are acea abilitate care separă filmele bune de 
cele proaste de a-ți face simpatici oameni care te-ar sictiri dacă i-ai 
cunoaște personal – așa cum, de altfel, se sictiresc unul pe altul. Nici 
copilul, nici părinții lui nu sunt lipsiți de defecte; numai că lipsa de 
respect pentru igienă și pentru sistemul școlar al băiatului, severitatea 
mamei și apetența durabilă a tatălui pentru jocurile video sunt 
imperfecțiuni umane pe care le accepți, pentru că simți că lucrurile 
sunt mai complicate decât par. Dincolo de defecte, intuiești calitățile 
lor și obstacolele peste care n-ar fi putut trece decât exploatându-și 
aceste trăsături nu tocmai onorabile.
„The Go-Between” nu se îndepărtează cu nimic de la simplitatea unei 
povești bine spuse. Întâmplarea prezentată e minoră (un copil trebuie 
să-și cheme unul din părinți să-i discute situația școlară cu directorul), 
dar fondul pe care ți se lasă libertatea să-l descoperi e substanțial: poți 

ghici tot trecutul împreună al celor doi adulți din mesajele pe care și 
le trimit unul altuia prin fiul lor, iar singurătatea copilului care nu-și 
găsește locul în locuința niciunuia dintre părinți ți se pare mult mai 
veche decât ultima lor ceartă prin curier.
Regia scurtmetrajului are aceeași măiestrie invizibilă ca scenariul. 
Băiatul ales să interpreteze personajul principal are un amestec de 
drăgălașenie și obrăznicie care îl face suficient de opac încât să ne 
surprindă finalul. Dragomir Sholev găsește încadraturile potrivite în 
care să-l arate (în plan mediu, așezat la masă, în timp ce mama roiește 
în jurul lui; în plan general, când își plimbă bicicleta de-a lungul unui 
șir nesfârșit de blocuri) sau îl ascunde cu totul, păstrându-i în cadru 
doar pe adulții de care depinde. Frazele aruncate de părinți în apogeul 
disputei (intermediate) sunt legate cu raf-uri de la tată la copil, apoi 
de la copil la mamă, etc., încât secvența păstrează tonul mucalit al 
întregului film.
„The Go-Between” nu devine niciodată grav, și nici nu e nevoie. Te 
face să analizezi în profunzime o situație pe care nu și-au clarificat-o 
nici oamenii care o trăiesc, până când le-a cerut un copil cu o bicicletă 
să vorbească cu directorul școlii. (I. T.)

Staubtrocken/As dry As dust, Germania 2008
regie Kai Schonrath
Puține din filmele de anul acesta de la CineMaIubit au fost cu adevărat 
„entertaining”. Multe s-au concentrat fie pe imagine, fie pe teme 
existențiale ilustrate prin personaje deprimate și frustrate, dar nu 
și prin povești interesante. O excepție notabilă de la regulă este „As 
Dry as Dust”, un scurtmetraj care dovedește că germanii împacă bine 
umorul și rigoarea (în sensul unui rezultat profesionist). 
Filmul spune povestea a trei frați care, după moartea tatălui lor, 
trebuie să învețe să împartă nu numai „moștenirea” lăsată de acesta, 
ci și dragostea pentru el. Personajul principal este un tip destul de 
obișnuit, dar se confruntă cu neobișnuitul prin însăși situația în care 
este pus (aceea a ritualului stabilit de tatăl său pentru împrăștierea 
cenușei sale), cât și în confruntarea cu frații săi: o soră cu capul în 
nori și un frate adoptat mult prea „mistic” pentru gusturile lui. Aceștia 
îl pun în poziția de a lua o sumă de decizii incomode atunci când 
hotărăsc să împartă, ca moștenire, obiecte ale răposatului tată pe 
care el le găsește lipsite de importanță. Mai mult decât atât, sora lui 
compromite momentul împrăștierii cenușei pentru că, înainte de a 
merge la locul stabilit, face baie cu urna, iar cenușa se îmbibă de apă. 
Diferențele dintre cei trei frați ies și mai mult la iveală după ce cenușa 
este uscată, căci în jurul ei se creează un conflict, la fel ca în cazul 
obiectelor. Dacă tot nu pot lua o decizie comună, cei trei frați ajung la 
un compromis, o situație care aduce aminte de filmele cu traficanți de 
cocaină care își împart marfa. 
„As Dry as Dust” este un film cu personaje interesante, umor negru 
de foarte bun gust, răsturnări de situație cu veritabil potențial comic, 
un film în care nu există momente moarte. Situațiile sunt interesant 
construite și scenariul se remarcă prin faptul că de cele mai multe ori 
nu recurge la  metode „la prima mână” de a răsturna situația. Există, 
bineînțeles, și excepții, precum momentul în care conflictul celor trei 
frați se exteriorizează devenind fizic, prilej de gag-uri a la desene 
animate. Gândindu-ne la acestea, finalul filmului, în care protagonistul 
înțelege că nu are ce căuta în această competiție postumă pentru 
dragostea paternă, pare un pic prea pretențions, dar el este rezultatul 
unei acumulări emoționale a personajului pe un plan ascuns celui al 
ironiei. 
Nu sunt în măsură să decid dacă „As Dry as Dust” merita sau nu un 
premiu mai mult decât filmele câștigătoare. Dar am încredere în 
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reacția publicului, care a confirmat faptul că un scurtmetraj poate fi 
o formă miniaturală de divertisment, dar și că problemele existențiale 
ale personajelor pot fi inteligibile și când sunt puse într-o astfel de 
formă nepretențioasă. (M. N.)

outrageously disco, România 2009
regie nicolae constantin tănase
„Outrageously Disco” a fost anul acesta „steaua stelelor” la 
CineMaIubit. Este incontestabil un film muncit, ba chiar munca se 
pare că nu a fost definitivată: filmul se află încă în post-producție 
unde se vor rezolva probabil și neajunsurile pe partea de sunet care 
au „tulburat” proiecția din prima seară a festivalului. Este lăudabilă 
intenția regizorului Nicolae Constantin Tănase de a face un asemenea 
film, și în ce privește genul, dar și din punctul de vedere al calității 
vizuale. Rezultatul final, însă, nu se ridică la așteptările pe care le 
creează în teorie. 
În primul rând, trebuie spus că inițiativa unui musical (fie el și de 
scurtmetraj) este una surprinzătoare, nu că filmul românesc nu ar 
fi avut vreodată tradiție în genul acesta, dar chiar a trecut o lungă 
perioadă de timp în care nimeni nu s-a mai încumentat să facă un astfel 
de film. Prin însuși genul pe care îl abordează, „Outrageously Disco” 
a pornit de la o premisă interesantă pe care regizorul și operatorul 
au avut abilitatea de a o filma la un standard calitativ rar întâlnit în 
filmele studențești.
De la premisa bună, însă, povestea de dragoste neîmplinită pe ritmuri 
de disco se disipează în clișee care vin cel mai probabil din „arsenalul” 
parodiei. Acesta e un motiv plauzibil până la punctul în care continui 
să-i folosești mecanismele și atunci când vrei să te iei în serios. Filmul 
conține momente în care nu mai râzi pentru că e amuzant, ci pentru 
că se frizează ridicolul (mă refer în special la scenele cu prietenii gay 
ai „regelui disco”). Spre deosebire de „Zombie Infectors 3”, în care 
Nicolae Constantin Tănase realiza clar o parodie, „Outrageously 
Disco” pare pe alocuri nesigur în ceea ce privește intenția. E adevărat 
că aici dialogul în engleză (care funcționează foarte bine și își servește 
scopul în „Zombie Infectors 3”) ar fi fost prilej de și mai multe clișee, 
însă nici în română replicile nu sună întotdeauna natural. E o surpriză 
plăcută totuși faptul că n-au mers și pe un clișeu de happy-end, în care 
el și ea rămân împreună și „tipul rău” e pedepsit. 

Cu toate acestea, este de apreciat curajul regizorului de a aborda 
povești și genuri neconvenționale, cel puțin în comparație cu tematica 
obișnuită a filmelor studențești. Pe acest criteriu, „Outrageously Disco” 
a primit premiul criticii, care i-a apreciat îndrăzneala. Povestea, deși 
simplă, are cap și coadă, spre deosebire de multe filme din programul 
de anul acesta. Imaginea, dar și scenografia și costumele dovedesc 
standardul de calitate de la care echipa a refuzat să facă rabat și pentru 
care au creat o întreagă campanie de strângere de fonduri. (M. N.)

tears of the Firefly, Franța 2009
antoine Mocquet
Acest film mi-a provocat o oarecare nostalgie după filmele „de artă” care 
se făceau și la noi, în special înainte de Noul Val al filmului românesc. 
Tentația de a reda relația inefabilă, inexplicabilă, incalificabilă... 
dintre artist și arta sa, poate le mai dă bătăi de cap multor regizori și 
scenariști. Din păcate, în cazul acestui film, e un pariu pierdut. Din 
foarte multe motive, care cred că vor reieși din rezumatul ce urmează. 
O pictoriță aflată într-un blocaj creator se hotărăște să își facă un tatuaj. 
Nu îmi explic altfel gestul ei decât prin faptul că voia să se pedepsească 
pentru lipsa de imaginație. Sau pur și simplu voia un tatuaj. Oricum, 
rana nu se închide, sângerează din abundență, dar ea descoperă că 
sângele îi deschide noi orizonturi în creație. Se automutilează, își mai 
face un tatuaj – moment în care tipul care îi face tatuajul se prinde că 
ceva e foarte în neregulă cu ea și cu arta ei. Cam asta aș putea să spun 
și eu despre Antoine Mocquet. Până să ajungă tipul cu tatuajele să o 
salveze de ea însăși, artista dispare într-o cadă cu vopsea. Dar arta ei 
este foarte apreciată.
În prezentarea filmului se precizează: „Lei nu mai știe de ce pictează. 
O pierdere de sine, prin propria artă.” Ok.. eu credeam că se consumă 
pe ea însăși de dragul artei sale. E ceva mai complex , de fapt pictează 
pentru a se consuma, pentru a se sinucide pentru că nu mai știe exact 
de ce pictează. 
În afară de lipsa de sens a poveștii, personajele sunt artificiale, relațiile 
dintre ele sunt false și se bazează doar pe clișee – presiunile din partea 
managerului, flirtul cu tipul care o tatuează, întâlnirea cu clientul 
care o apreciază dar îi „răpește” nemilos picturile. Toate acestea sunt 
ingredientele unui personaj perfect nememorabil a cărui poveste nu 
are nimic original și suferă profund de calofilie. (C. S.)
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FESTIVALuL FILMuLuI 
FRANCEz

București, 26 noiembrie – 3 decembrie 2009
de Ela Duca, Gabriela Filippi, Irina Trocan

Animațiile abstracte ale lui piotr Kamler

Opera lui Piotr Kamler este rezultatul afilierii sale la departamentul 
de cercetare al Oficiului de Radioteleviziune Franceză (O.R.T.F.), 
înființat în 1960 de pionierul muzicii concrete, Pierre Schaeffer. 
Scopul acestui departament era investigarea unor noi forme de 
expresie audiovizuală bazată pe colaborarea dintre compozitori 
dedicați studiului muzicii electronice concrete și regizori 
interesați să experimenteze cu o estetică abstractă radicală. Având 
la îndemână cele mai avansate mijloace tehnologice, Kamler a 
lucrat alături de Bernard Parmegiani (colaboratorul lui preferat 
și unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai muzicii concrete), 
Iannis Xenakis și Francois Bayle la realizarea a opt scurt metraje 
inovatoare între 1961 și 1975. Dintre acestea, „L’Araignéléphant” 
(1967), „Le Labyrinthe” (1969), „Coeur de secours” (1973), „Le Pas” 
(1975) și ultima sa animație, „Une mission éphémère” (1993) au 
fost proiectate în sala Elvira Popescu. „Chronopolis” (1982) este 
singurul său lung metraj, o coproducție între Franța și Polonia și 
rezultatul a cinci ani de muncă.
Kamler face parte dintr-o generație de artiști școliți în spirit 
francez iar șansa de a-și practica meseria în Occident, într-
un mediu ofertant din punct de vedere creativ și tehnic, l-a 
îndepărtat de abordarea temelor ancorate în social, adesea cu 
tentă de satiră politică întâlnite în animațiile contemporanilor 
săi. Polonezii Walerian Borowczyk și Jan Lenica, stabiliți și ei în 
Franța anilor ’60 – ’70, se apropie de Kamler doar prin caracterul 
auster și absurd al universurilor animate. Lumile improbabile, 
dar plauzibile ale lui Kamler sunt dominate de reguli simple, 
mișcări repetitive și mecanisme infinite acompaniate de efecte 
sonore sintetice, învăluind întreaga sa operă într-o atmosferă 
de science fiction. Inițial, Piotr Kamler s-a jucat și cu mijloace 
narative (vocea din off a naratorului în „L’Araignéléphant”), însă 
a renunțat la acestea în favoarea unei abordări abstractizante 

asupra artei. Astfel, atinge măiestria în fiecare tehnică pe care o 
încearcă, fie că lucreză cu plastelină, celuloid, hârtie și cerneală, 
decupaje/colaje, aerograf sau chiar animație 3D.
Problema timpului pare să îl obsedeze, „Coeur de secours” 
ducându-ne în interiorul mecanismelor unui ceas care a stat. 
Rotițele sunt ținute în loc de oameni și obiecte aflate într-un 
echilibru firav, întrerupt de intruziunea a două personaje bizare: 
un bărbat cu o inimă în mână care urmărește o femeie. În „Le 
Pas” reușește să atingă o latură umană sensibilă prin simpla 
transformare a unui cub format din pătrate animate, într-un alt 
cub identic cu primul, într-o locație vecină. Două dintre aceste 
pătrate, care aduc a pagini de hârtie, plutesc împreună în timpul 
acestui transfer într-o manieră emoționantă, alintându-se una 
pe cealaltă prin mișcări suave. Cercetările vizuale geometrice 
ale lui Kamler nu se opresc aici și, continuând ce începuse cu 
„Chronopolis”, încearcă să exploreze mecanismele minții umane 
în timpul actului de a crea în „Une mission éphémère”. Facând o 
secțiune prin sferă (minte), descoperim cubulețe, cilindre și alte 
forme geometrice ce nasc un fel de roboțel. Acesta manipulează 
materia (ideile) la fel ca în „Chronopolis”, cu un dispozitiv care 
aduce a stilou, „cumințind” corpurile geometrice agitate și 
alcătuind, în final, sfera inițială.
În mod ironic, „Chronopolis” a fost desemnat cel mai bun film 
pentru copii în cadrul unui festival de film italian din 1982. Pe 
cât de spectaculos este acest film din punct de vedere vizual, 
pe atât de greu este de urmărit și înțeles ca structură. Pe scurt, 
Chronopolis este un oraș aflat undeva în spațiu ai cărui locuitori 
nemuritori se ocupă cu fabricarea timpului. Aceștia construiesc 
obiecte bizare, transformând materia în forme complexe și 
așteptând întâlnirea lor cu o ființă umană. În locul lui Bernard 
Parmegiani, Luc Ferrari a compus coloana sonoră a acestui film, 
rezultatul fiind unul dintre cele mai abstracte filme science 
fiction din istoria animației. Acesta este și unul dintre primele 
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filme care a folosit tehnica CGI în formele ei incipiente. Așadar, 
animațiile lui Piotr Kamler ar trebui văzute doar de cei interesați 
de animații experimentale și care posedă o răbdare de fier. (E. D.)

de l’autre côté du périph’ (De cealaltă parte a periferiei)
Franța 1997
regie Bertrand tavernier & nils tavernier

Bertrand Tavernier și alți șaizeci și cinci de cineaști au redactat 
un protest împotriva unei legi care interzicea adăpostirea 
imigranților ilegali. Au primit cu toții o scrisoare din partea unui 
ministru, Eric Raoult, care le atrăgea atenția că în viață nu e ca-n 
cinema, că au făcut, în documentul lor, „grave greșeli de scenariu 
și de distribuție”. îi invita să cerceteze situația imigranților 
locuind timp de o lună în Grands Pêchers, un cartier periferic 
parizian.
Tavernier răspunde invitației și se mută acolo împreună cu fiul 
său, Nils. Primul lor impuls e, firește, să contrazică, unul după 
altul, toate argumentele din scrisoare: de exemplu, argumentul 
că integrarea imigranților nu se limitează la adăpostirea lor, ci 
include găsirea unui loc de muncă (majoritatea locuitorilor din 
Grands Pêchers sunt șomeri) și înscrierea copiilor lor în școli și 
grădinițe (astfel de instituții nu prisosesc în cartier). Realizatorii 
insistă pe abuzurile polițiștilor care par convinși că au de-a face 
cu o comunitate omogenă de infra      ctori (deși rata criminalității 
nu e mai mare aici decât în alte localități din Franța) și le verifică 
adolescenților actele fără vreun motiv concret de câte ori vor să-i 
irite.
Însă documentarul e captivant tocmai pentru că realizatorii 
își propun să nu reducă traiul în Grands Pêchers la „povești 
cu polițiști și delincvenți”. Sunt interesați de mentalitatea 
locuitorilor și le acordă suficient timp să se exprime. Astfel, ies 
la iveală cele mai importante aspecte ale vieții lor: spiritul de 
comunitate (destui locuitori își cumpără țigările din magazinul 
improvizat din bloc, deși sunt mai scumpe - preferă să trăiască 
din profit vecinii lor, nu un patron de supermarket); planurile 
de viitor vagi ale adolescenților (întrebați ce și-ar dori cel mai 
mult, răspund că ar vrea să se construiască un spațiu în care să-
și petreacă timpul liber, să nu mai stea la marginea drumului); 
adaptarea imigranților la felul de a gândi al francezilor (o 
emigrantă din Africa observă cu admirație că, în Franța, părinții 
discută cu copiii). „De l’autre côté du périph’ ” este răspunsul la 
scrisoarea ministrului Eric Raoult, dar nu este dreptul la replică 
al realizatorilor, ci al „distribuției”. (I. T.)

la guerre sans nom (Războiul fără nume)
Franța 1992
regie Bertrand tavernier

„La guerre sans nom” nu e atât un documentar despre Războiul 
de independență al Algeriei din perspectiva celor care au luptat în 
el, cât un documentar despre perspectiva veteranilor Războiului 
din Algeria asupra evenimentului, trei decenii după încheierea 
lui. Bertrand Tavernier nu folosește deloc arhivele oficiale, ci 
numai fotografiile celor intervievați.
Vorbitorii, veterani ai unui război neoficial care a durat opt ani, 
își împărtășesc pentru prima dată experiențele, cu emoție vie. 
Recruții trimiși să apere cauza Franței – mulți dintre ei oameni 
simpli din mediul rural - descopereau la fața locului că li se cerea 

mai mult (sau mai puțin) decât patriotism nobil. Niciunul nu 
recunoaște că a participat la torturarea inamicilor, dar mai mulți 
știau că se practică procedeul. Unul își amintește că a încercat să 
îi explice unui camarad: „ce faci aici cu algerienii n-ai face acasă 
cu animalele din curte”. 
Tavernier nu intervine cu comentariu din off, dar montează 
câteva secvențe foarte puternice. Una dintre ele e realizată 
prin suprapunerea cântecelor pe care soldații le ascultau cel 
mai frecvent („Étranger au paradis” de Gloria Lasso și  „Petite 
Fleur” de Sidney Bechet) peste fotografiile care arată condițiile 
grele de pe front. Totuși, nu încearcă să își argumenteze un 
punct de vedere pro sau contra războiului, nici să-i acuze sau să-i 
dezvinovățească pe cei care l-au purtat. Emoția cu care un veteran 
rememorează moartea camarazilor nu poate fi sacrificată ca să se 
plieze mai bine materialul pe câteva idei simple. Documentarul 
nu formulează concluzii, ci dezvăluie amintirile reprimate timp 
de treizeci de ani despre un eveniment discutabil care n-a fost 
discutat îndeajuns. (I. T.)

le voyage du ballon rouge (călătoria balonului roșu), 
Franța 2007
regie Hou Hsiao-hsien

„Le voyage du ballon rouge” se derulează lent și diafan ca o 
reverie. Produs de Musée d’Orsay (galeria pariziană care reunește 
operele cele mai importante ale pictorilor francezi de la sfârșitul 
secolului al nouăsprezecelea) filmul realizat în 2007 de Hou 
Hsiao-hsien are un puternic suflu impresionist prin atmosfera 
senină, dar nostalgică și prin privirea detașată și tandră pe care 
o aruncă lumii. Înainte de a trata un subiect, niște personaje și o 
intrigă, filmul regizorului asiatic impune o atitudine în fața vieții 
– aceea contemplativă.
Filmul aparține unui realism riguros: evenimentele prezentate 
sunt desprinse din cotidian și lăsate să se desfășoare în timp real 
în cadre-secvență; de asemenea, coloana sonoră consemnează cu 
precizie sunetele cele mai banale ale existenței. Ceea ce deosebește 
însă  „Le voyage du ballon rouge” de celelalte filme realiste 
apărute recent este impresia de povestire la trecut, de amintire, 
pe care filmul lui Hou Hsiao-hsien o lasă în ciuda concreteții 
sale. Atenția pe care regizorul lui „Le voyage du ballon rouge” o 
acordă luminii și atmosferei specifice fiecărei scene determină, 
ca și în picturile impresioniste, o reflecție asupra caracterului 
efemer al lucrurilor. Tehnica instantaneului, de surprindere a 
unui moment unic și irepetabil, conține o ambivalență (gustul de 
„un pic vesel și un pic trist” la care se face referire în filmul lui 
Hou Hsiao-hsien): pe de-o parte, scrutarerea realității în căutarea 
particularității presupune o celebrare a vieții și pe de altă parte, 
înregistrarea unei astfel de conjuncții atrage o melancolie ce vine 
din conștientizarea neputinței de a repeta un moment trecut. 
(G. F.)

Jeanne dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles
Belgia - Franța 1975
regie chantal akerman

Dacă Jeanne Dielman ar fi fost spioană, filmul „Jeanne Dielman, 
23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles” – adică trei ore și jumătate 
rupte din rutina ei - ar fi mult mai palpitante. însă protagonista 
e o gospodină, iar rutina ei constă în gătit, spălat, pus masa. în 
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timpul acestor activități –plictisitoare pentru unii spectatori, 
trece prin cele mai intense emoții ale ei. în timpul acestor 
activități ar trebui să o urmărim ca s-o înțelegem – asta, desigur, 
dacă ne interesează.
De altfel, filmul se joacă cu ideea că multe lucruri esențiale 
pentru o anumită persoană sunt plictisitoare pentru ceilalți. 
O vecină îi povestește protagonistei, prin ușa întredeschisă a 
apartamentului, cât de greu i-a fost să se decidă ce să cumpere 
la supermarket; pare povestea copleșitoare a unei femei care 
nu mai poate face față rutinei, dar Jeanne Dielman (ea însăși o 
femeie care nu mai poate face față rutinei) nu are altă reacție 
decât să dea din cap politicos, așteptând să fie lăsată singură să 
își bea ceaiul. În altă secvență, Jeanne (tot neinvitată) îi dă câteva 
detalii despre familia ei unei vânzătoare – detalii care pentru 
noi, spectatorii, clarifică ceea ce nu înțelesesem până atunci, dar 
vânzătoarea, care nu o cunoaște, pare dezinteresată.
E imposibil de identificat un singur cadru care nu își are locul în 
film. Nu se poate vorbi de sporirea veridicității protagonistei într-
un film de ficțiune, dar e clar că acest mod de abordare schimbă 
percepția spectatorului asupra ei. Nu am putea-o înțelege pe 
Jeanne Dielman dacă nu i-am cunoaște ritmul vieții, activitățile 
monotone, perioadele de meditație solitară. Nu mai putem 
afirma că știm ce anume i-a afectat echilibrul psihic – condiția 

materială care o obligă să se prostitueze, sau maturizarea fiului 
ei, sau poate singurătatea- după ce vedem cât de mult îi schimbă 
programul unei zile câteva abateri de la rutină; nu trădează nici 
o emoție când închide ușa după un client, însă arată devastată 
când lasă prea mult cartofii la fiert. Accidentele mărunte capătă 
destulă importanță cât să ne convingă că orice „reducere la datele 
esențiale” ar fi mincinoasă, pentru că deznodământul ar fi putut 
fi altul dacă o perie de pantofi n-ar fi căzut pe jos sau o foarfecă 
n-ar fi rămas afară din sertar.
Jeanne Dielman ni se dezvăluie, așadar, încet și incomplet. Putem 
observa schimbările minore în comportamentul ei, care ar trece 
neobservate într-un film cu ritm mai alert. Interpreta ei, Delphine 
Seyrig, este excelentă în redarea acestor transformări subtile: o 
expresie mai încordată decât în ziua precedentă și câteva gesturi 
mai bruște devin primele semnale de îngrijorare.
Complexitatea protagonistei nu este numai o consecință a 
duratei filmului. Sensibilitatea lui Chantal Akerman în stabilirea 
încadraturilor, duratei secvențelor și elipselor dă fluiditate 
filmului, încât fiecare cadru îmbogățește portretul lui Jeanne 
Dielman. De exemplu, activitățile casnice repetitive sunt filmate 
din același unghi, încât monotonia lor e și mai evidentă. Într-un 
moment de panică, Jeanne își suspendă obiceiul de a aprinde 
lumina când intră într-o cameră, și o vedem câteva minute 

Jeanne Dielman, 23 Quai du commerce, 1080 Bruxelles, 1975



78                                                                 februarie 2010 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

festivaluri

bântuind pe întuneric. De obicei, întâlnirile cu bărbații nu sunt 
arătate, pentru că ar avea alt impact pentru spectator decât 
pentru protagonistă - în sine, sunt subiecte tabu, dar pentru 
Jeanne Dielman sunt o parte deloc formidabilă a programului 
zilnic.
„Jeanne Dielman” e un bun prilej de meditație asupra 
transparenței unui personaj. După mai mult de trei ore în care 
o observăm, știm că Jeanne e o văduvă cu un copil adolescent, 
știm cum decurge o zi din viața ei, știm unde își ține banii, ni se 
pare firesc că își împăturește bluza imediat după ce și-o dă jos în 
prezența unui bărbat. Putem presupune ce gândește când se uită 
îndelung la o foarfecă, dar nu știm dacă va ucide sau nu, și în nici 
un caz nu știm ce i-a influențat mai mult decizia. E nevoie de timp 
să înțelegem că unele lucruri nu le putem ști niciodată. (I. T.)

Non ma fille, tu n’iras pas danser (nu, fiica mea, nu vei dansa)
Franța 2009
regie cristophe Honoré 

Cristophe Honoré, regizorul filmului „Non ma fille, tu n’iras 
pas danser”, își declară intenția de a obține prin filmul său mai 
mult decât portretul unei eroine: speră să obțină un portret al 
„femininului”. Protagonista, Lena (Chiara Mastroianni), rămâne 
să (nu prea) se descurce singură cu doi copii, și e încurcată și 
mai mult de rudele care sunt convinse că știu ce e mai bine 
pentru ea. Însă Cristophe Honoré e atât de preocupat să arate 
că Lena este „și mamă, și femeie”, încât scapă din vedere că ar 
trebui să fie, înainte de toate, un om. E cât se poate de limpede 
că libertatea ei este îngrădită de membrii familiei, dar nu e prea 
clar de ce o afectează restricțiile lor: rămâi cu impresia că, dacă ar 
avea libertate totală, n-ar prea ști ce să facă cu ea. Complexitatea 
protagonistei nu se dezvăluie firesc, prin comportamentul față de 
ceilalți, ci e construită și subliniată prin procedee destul de naive: 
în primele zece minute ale filmului, se lasă convinsă de fiul ei 
să salveze o coțofană rănită pe care o găsesc în gară; o înfășoară 
într-un șervețel și o vâră în geantă, dar apoi uită cu totul de ea și, 
când deschide geanta, o găsește moartă. Didacticismul filmului 
e întărit și de inserarea a două legende bretone (dintre care una 
e chiar reconstituită) despre femei care și-au neglijat rolul de 
mame și soții și au avut de îndurat consecințele. S-ar părea că 
realizatorii (regizor și scenarist Cristophe Honoré, co-scenaristă 
Geneviève Brisac) nu știu foarte clar ce să spună, așa că vorbesc 
mult: filmul este o înșiruire de dispute mărunte, fără temei și fără 
ecou, pe care le urmărim cu certitudinea că știm întotdeauna 
cine are dreptate. Din fericire, există câteva secvențe comice care 
atenuează sobrietatea în care filmul alunecă de multe ori.
Merită   urmărite, în dezordinea generală, prestațiile actoricești 
ale Chiarei Mastroianni și ale lui Marie-Christine Barrault. Prima 
îi conferă protagonistei șarm în momentele bune și demnitate 
în momentele triste. A doua, în rolul mamei Lenei, e destul de 
rezervată în prezența fiicei și destul de tandră în absența ei încât 
să ne convingă că n-are ca unic scop în viață îndrumarea copilei 
pe calea cea dreaptă. De altfel, ultima conversație între mamă și 
fiică este singura secvență din film în care ambele tabere au ceva 
de spus, și cele două actrițe reușesc să o facă emoționantă.
Altfel, „Non ma fille, tu n’iras pas danser” suferă din lipsa unei 
distanțări de protagonistă. O urmărește timp de două ore în 
acțiunile ei confuze, în prim-planuri și cadre scurte, și nu e de 
mirare că nu ajunge nicăieri. (I.T.)

 Singularidades de uma rapariga loura
(Singularitățile unei tinere fete blonde)
Portugalia – Spania - Franța 2009
regie Manoel de oliveira

Cel mai recent film al lui Manoel de Oliveira se aseamănă unui 
banc sec: scurt și fără sens. Filmul „Singularidades de uma 
Rapariga Loura” este o adaptare la societatea contemporană a 
nuvelei cu același titlu scrisă în urmă cu o sută de ani de către 
José Maria de Eça de Queiroz, autor realist portughez. Oliveira 
nu actualizează evenimentele sau personajele, aruncându-le 
doar într-o lume în care acestea nu se potrivesc și, de aici suflul 
puternic artificial al filmului.
Macário, un bărbat cu aspect umil, în jur de treizeci și cinci de ani, 
locuiește cu unchiul său și administrează afacerile magazinului 
de confecții al acestuia. Fereastra biroului lui se află în dreptul 
ferestrei unei locuințe de peste strada îngustă din Lisabona. 
Astfel o zărește pe Luísa, o tânără foarte fragedă și frumoasă care 
își flutură provocatoare evantaiul chinezesc de după draperiile 
transparente. Macário se îndrăgostește și, în mod surprinzător, 
dragostea nu-i este respinsă de către fată. Bărbatul îi mărturisește 
unchiului planurile de căsătorie și acesta, cu duritate, îl pune să 
aleagă între a mai lucra pentru el sau a se casători. Macário pleacă 
de la ruda sa și gasește o slujbă îndoielnică de pe urma căreia 
obține un profit mare, pe care îl pierde foarte repede însă din 
cauza neseriozității colaboratorilor lui. Fără justificare, unchiul 
îl acceptă din nou în slujba sa, arătându-se entuziast de această 
dată față de căsătoria nepotului. După toate zbaterile lui Macário, 
când visul lui părea ca și îndeplinit, bărbatul descoperă o latură 
ascunsă a logodnicei sale. 
Filmul este structurat ca un flash-back; bărbatul se confesează 
unei necunoscute din tren. Această modalitate de povestire - în 
care deznodământul este în parte cunoscut spectatorului, însă 
nu și evenimentele care au dus într-acolo - sporește interesul 
față de întâmplările descrise, dar nuanțează totodată și aspectul 
livresc al filmului. Pare că Oliveira își încarcă filmul cu referințe 
la alte arte dintr-un snobism pur ce nu le face cinste nici celor din 
urmă, dar nici operei proprii. „Singularidades de uma Rapariga 
Loura”, mai departe de înfățișarea calofilă, nu spune nimic 
nici despre destinele oamenilor de azi, dar nici despre cele ale 
contemporanilor lui Eça de Queiroz. (G. F.)
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p r e z i n t ă

noiemBRie

Miercuri 4 noiembrie
la dolce vita, Italia-Franţa 1960 
regia Federico Fellini

Miercuri 11 noiembrie
veronika voss (die sehnsucht der veronika voss), 
Germania de Vest 1982
regia Rainer Werner Fassbinder

Miercuri 18 noiembrie
maica ioana (matka Joanna od aniolow), 
Polonia 1960
regia Jerzy Kawalerowicz

Miercuri 25 noiembrie
Billy liar, Marea Britanie 1963
regia John Schlesinger filme Și discuȚii

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

p r e z i n t ă

maRtie
Miercuri 3 martie
trash (gunoi), SUA 1970 
regia Paul Morrissey

Miercuri 10 martie
Repulsion (Repulsie), Marea Britanie 1964
regia Roman Polanski

Miercuri 17 martie
le notti bianche (nopţi albe), Italia 1957
regia Luchino Visconti

Miercuri 24 martie
notorious, SUA 1946
regia Alfred Hitchcock

Miercuri 31 martie
il posto (o slujbă  sigură)
Italia 1961
regia Ermanno Olmi

filme Și discuȚii

CINEMATECA UNION
ÎN FIECARE MIERCURI SEARA
DE LA ORA 19:30
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