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editorial

PRIMUL NUMĂR
FILM MENU
„Film Menu” este o revistă de cinema realizată în proporţie de 90 la sută de studenţi ai facultăţii de ﬁlm din cadrul Universităţii
Naţionale de Artă Teatrală și Cinematograﬁcă „Ion Luca Caragiale” din București. Celelalte aproximativ zece procente sunt
ocupate, cel puţin în cazul acestui prim număr, de Valentin Crisbășan, responsabil de conceptul graﬁc al revistei de Matei
Branea, căruia i se datorează ilustraţia copertei și de mine, în calitate de redactor coordonator.
Motivaţia tuturor celor implicaţi în conceperea și redactarea propriu-zisă a „Film Menu” nu este una de natură materială.
Niciunul dintre noi nu a fost remunerat pentru pentru implicarea sa. Ne dorim ca „Film Menu” să funcţioneze ca o pepinieră a
viitorilor specialiști în cinema din ţara noastră. Neﬁind constrânși de presiuni ﬁnanciare, vom scrie numai despre acei cineaști
pe care îi considerăm, dintr-un motiv sau altul, destul de relevanţi pentru a merita dezbateri în paginile revistei, indiferent de
gradul de notorietate la care au ajuns. Nu ne vom gândi la preferaţii publicului și vom încerca să ne exprimăm sincer opiniile,
cu toate că uneori acestea ar putea deranja. Nu ne dorim cu orice preţ să desﬁinţăm idolii altor generaţii de cineﬁli și nici să
ne impunem propriile repere cinematograﬁce. Pentru moment, ţinând cont că redacţia e proaspăt formată și că gusturile
membrilor ei sunt nu de puţine ori radical diferite, un asemenea demers ar ﬁ oricum artiﬁcial și ar ﬁ sortit eșecului. Sperăm
însă ca iniţiativa noastră să încurajeze și înﬁinţarea unor alte reviste de cinema în România. Considerăm că o ţară cu o
cinematograﬁe atât de vie precum a noastră ar trebui să aibă nu una, ci zece reviste specializate în cinema. Momentan nu are
nici una scrisă în limba română.
Primul număr al „Film Menu” conţine aproape patruzeci de articole, grupate în nouă rubrici. Răsfoind-o, veţi observa că
suntem interesaţi în aceeași măsură de cinematograful contemporan și de cel clasic. Pentru noi cinematograful e la fel de
viu, indiferent de culoarea peliculei sau de formatul ecranului. Importantă este calitatea ﬁlmelor puse în discuţie, nu ţara de
provenienţă, bugetul lor sau perioada în care au fost realizate.
Cinematograﬁa română va avea parte totuși de un statut special în paginile revistei. Ne propunem să scriem constant
articole despre noile ﬁlme realizate de cineaștii români, dar și despre cineaști aparţinând altor generaţii. Am considerat că
cinematograﬁa română este destul de importantă pentru a-i aloca spaţiu consistent începând chiar de la debut. În consecinţă
aceasta constituie tema numărului unu a „Film Menu”.
Dacă vi s-a părut că rândurile de mai sus au fost scrise cu detașare, nu v-aţi înșelat. Am făcut un efort de a ocoli efuziunile
sentimentale sau detaliile personale în acest prim editorial. Nu mi-am dorit decât să punctez anumite interese comune ale
membrilor redacţiei și am încercat să nu desconspir nimic din tonul revistei. A fost un prim număr muncit și suntem mândri și
fericiţi că îl aveţi în aceste momente înaintea dumneavoastră. Sperăm ca următoarele zeci de pagini să vă convingă să urmăriţi
în continuare evoluţia noastră. Și, poate și mai important, sperăm să vă determine să acordaţi din ce în ce mai multă atenţie
cinematografului, pe care îl iubim cu toţii enorm, în feluri diferite, dar enorm.
DE ANDREI RUS
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Laurent

Cantet
cuminţenia
palme d’or-izată

Am vrut să-i văd primele filme ca să înţeleg de unde a pornit spre Palme d’Or. Scurt-metrajele „Tous à la
manif” și „Jeux de plage” și mediu-metrajul „Les Sanguinaires”. Într-o sală aproape goală. Mi s-au părut
atunci la fel de goale sau golite de Cinema filmuleţele lui Cantet. Nu m-au plictisit neapărat pentru că
au reușit să mă orbească cu dialoguri simple și ultra-realiste (mult prea, aș opina), dar m-am întrebat pe
tot parcursul fiecăruia dintre cele trei unde duc toate astea? Am așteptat permanent o dezlegare sau o
revelaţie, un ceva care să se întâmple – ca în filme – și am explodat când am înţeles că Cantet nu vrea
să se întâmple nimic și că filmele lui sunt mai mult analize și constatări.

de Miruna Vasilescu
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„Tous à la manif” și „Jeux de plage”
primele scurtmetraje

„Les Sanguinaires”,
mediu-metraj

În „Tous à la manif” un grup de liceeni politici în cuget și-n simţiri,
revoltaţi de dragul revoltei, își expun teoriile și se bat cu pumnii în
piept într-un bar. Patronul, un tip plicticos și ofuscat de 50 de ani,
are un ﬁu care are aceeași vârstă ca ceilalţi, dar care e mai încet și
mai bleg sau cel puţin tratat ca atare. Până la urmă, blegul prinde
curaj și se revoltă din dorinţa de a ﬁ la fel ca ceilalţi. Dar lupta lui
este împotriva tatălui. Fiul încearcă să se despartă de tatăl ultraprotectiv, dar tatălui îi este greu să renunţe la grija excesivă; se
teme ca ﬁul să nu ﬁe pus în situaţii penibile și să aibă de suferit de
pe urma celor cu care se aliază.
„Jeux de plage” abordează același subiect: relaţia tată-ﬁu și golul
comunicaţional dintre generaţii. Aﬂat în vacanţă cu tatăl lui,
undeva la mare, în timpul unui festival Eric se împrietenește
cu un grup vesel și-și petrece noaptea cu ei. Tatăl nu are încă
suﬁcientă încredere în ﬁul de 18 ani așa că îl urmărește pe tot
parcursul nopţii, într-o încercare stângace și stupidă de a-l proteja.
Tinerii beau și înoată goi, se sărută și se prostesc – astfel privirea
protectivă a tatălui capătă valenţe voyeuristice și situaţia devine,
inevitabil, promiscuă, mai ales privită prin prisma tinerilor: cu ce
drept le fură acest bărbat intimitatea? Eric realizează târziu că e
vorba de tatăl lui. Este evidentă rușinea care îl apasă atunci când
îi ia apărarea în faţa celorlalţi, pregătiţi să îl ia la bătaie. În ambele
cazuri, Cantet vorbește de taţi care nu sunt gata să își lase copiii
să crească; fără partie-pris, fără tendinţe moralizatoare. Două
tabere analizate cu aceeași răbdare și ﬁnalurile care lasă loc de
interpretări pun deja bazele unui stil.

„Les Sanguinaires” urmează cam aceeași direcţie. În noaptea dintre
milenii, Francois plănuiește o mini-excursie cu familia si un grup
restrâns de prieteni, pe insula les Sanguiniers unde vor ﬁ singuri într-o
casă austeră, lipsiţi de plăcerile ignobile ale civilizaţiei, înnebunită să
sărbătorească fastuos intrarea într-un nou mileniu. Doar că se simte
că excursia e un eșec încă de la început, când grupul așteaptă în frig
gazda care întârzie 5 ore. Casa – de fapt un fel de vechi far, jilav și
rece – nu e încălzită, paturile sunt ude și grupul e lipsit nu doar de
lux, ci de condiţiile primare. Deși nimeni nu e prea fericit, Francois
e cel mai dezamăgit și nu de loc, ci de incapacitatea oamenilor de a
se mulţumi cu sine și cu cei apropiaţi, de faptul că întotdeauna au
nevoie de ceva mai mult și sunt intoxicaţi și dependenţi de lucruri
materiale neimportante. Timp de aproape o oră, Cantet ne lasă
singuri cu un grup tensionat, cu conﬂicte care izbucnesc și se sting.
Regizorul este mai degrabă un Big Brother care analizează cu inﬁnită
răbdare evoluţia deosebit de lentă a “cobailor” săi. Ultimele 10 minute
precipită lucrurile într-un haos straniu și debusolant – moment în care
i-am înţeles, sper, stilul, și intenţiile lui Cantet. În noaptea dintre ani,
Francois se comportă ca un copil răsfăţat și fuge de la petrecere. Soţia
lui beată pleacă după el și se rătăcește în întuneric. Cade și se rănește.
Nu se mai poate mișca. Francois pleacă să caute ajutor și nu se mai
întoarce. Soţia e găsită aproape îngheţată în zori și e transportată la
spital cu elicopterul deasupra orașului pustiu și obosit după noaptea
de revelion – un excelent și foarte lung ultim cadru care reușește
să îngreuneze cumva situaţiile ușurele cărora nu le-am acordat
importanţă ceva mai devreme.
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Debutul în lungmetraj
cu „Ressources humaines”

„Entre les murs”, film de Palme d’or,
îl consacră pe Cantet

Cu „Ressources humaines”, regizorul revine la obsesia relaţiei
părinte-copil și își reia observaţiile vizavi de o lume modernă din
ce în ce mai alienantă. De data asta cauza înstrăinării este munca.
Franc este în perioada de probă pentru postul de director de resurse
umane, în fabrica unde tatăl lui depune de mai bine de 15 ani
același efort mecanic și lipsit de sens și unde sora lui are același tip
de slujbă rudimentară. Franc e un fel de “mândrie a familiei”, are
studii superioare și părinţii au speranţe mari în legătură cu el. Își
face abil loc printre mai marii fabricii, dar dă înapoi când înţelege
care sunt jocurile puterii: angajaţii (printre care și tatăl său) nu
sunt decât pioni, de care conducerea se poate oricând debarasa.
Franc se asociază cu “plebea” într-o luptă probabil inutilă împotriva
sistemului, care aruncă oamenii după ce se folosește de ei toată
viaţa. De data asta, ﬁul este cel care vrea să își protejeze tatăl, dar dă
greș pentru că pentru tată, Franc reprezenta tocmai evadarea din
clasa muncitorească în care el fusese prizioner o viaţă întreagă. E
prea târziu pentru oameni ca el să pășească în afara acestui sistem
monoton, dar adictiv și vital. Filmul are două aspecte preţioase:
ﬁgura tatălui - un om simplu, conștient de ignoranţa lui și tăcut
tocmai din această cauză și relaţia tată-ﬁu distrusă de încercările
permanente ale ﬁecăruia de a nu-l stânjeni pe celălalt.

„Entre les murs” este ultimul și cel mai cunoscut ﬁlm al lui Cantet.
Fără Palme d’Or-ul din 2008, cineastul ar ﬁ rămas poate necunoscut
publicului larg. A găsit în cartea lui François Bégaudeau materialul
“de viaţă” pe care îl căuta în orice ﬁlm de până atunci. François
este un profesor de franceză care a scris o carte despre elevii lui.
A notat observaţiile, a analizat reacţiile și a pus cap la cap ceea ce
orice profesor și orice elev știe pe dinafară, lucruri care în ﬁlm s-au
mai făcut (Jean Vigo și Truffaut sunt doar două mari nume în acest
sens). Cantet adaugă atmosfera lui grea care transmite mai mult
decât ce se vede pe ecran, fără să contureze prea bine acest “mai
mult”. Bégaudeau se joacă pe sine, elevii din ﬁlm sunt elevi în viaţa
reală; Cantet își lipsește publicul de mijlocire și ﬁlmul se apropie
periculos de mult de documentar –un documentar plănuit și calculat,
e drept, dar calculat după viaţă, imitând la perfecţie realitatea fără
să exagereze și să centreze în vreun fel mesajul, așa cum o face
ﬁcţiunea de obicei.
De data asta, Cantet nu mai tratează relaţia tată-ﬁu, dar nu se
îndepărtează prea tare de acest subiect, pentru că într-un fel orice
profesor este un fel de “al doilea părinte” pentru elevii lui. Doar că
problema e și mai diﬁcilă; pentru că raportul de autoritate nu este la
fel de clar ca în familie, în cadrul unei școli – mai ales într-o societate
dezvoltată, ﬁe ea situată și la periferia Parisului. Este nevoie de
cineva care să nu “ţină” nici cu profesorul, nici cu elevii, care să
reușească să îi înţeleagă pe toţi și să ofere o perspectivă globală,
plină însă de detalii care reușesc să dea o voce și celui mai schiţat
personaj. Domină aceleași teme: orgoliul, rușinea, autoritatea, tinerii
– ca problematică complexă și interesantă.
Cantet nu se ferește nici de subiecte tabu ca rasismul sau
analfabetismul, dojenește și laudă pe rând atât profesorii, cât și
elevii. Cu toţii sunt înﬁorător de umani și poate asta îi deﬁnește, de
fapt, stilul lui Cantet.
Cinema-ul lui Cantet este unul “angajant” care nu neagă lumea reală,
ci o absoarbe și o redă apoi într-un stil aproape documentaristic –
un realism care face din oameni obișnuiţi eroi fără glorie. Ficţiunea
ﬂirtează cu realul, rămânând însă baza de documentare despre
o epocă/o situaţie/o tipologie umană. Chiar și actorii sunt doar
jumătate din ei profesioniști, restul ﬁind amatori sau pur și simplu
“preluaţi” dintr-un mediu care devine decor de ﬁlm.
Metoda lui Cantet e simplă. Nu face un ﬁlm de idei. Pentru asta
există personajele care vehiculează, prin acţiunile lor, posibile
interpretări. Ia o poveste simplă care reliefează un aspect real
al societăţii. Cantet nu inventează lumi, ci inventează o anumită
manieră de a povesti, de a exprima aceste lumi. Apoi își lasă lumile
să se desfășoare în voie, lasă personajele să aibă propriul tempo,
nu ritmează artiﬁcial acţiunea. Extrage din realitate esenţa unui
eveniment și îl redă prin ﬁlm, reușind să transmită spectatorului
toate detaliile și emoţiile trezite de evenimentul respectiv. Își
confruntă în toate ﬁlmele eroii cu o lume complicată („Entre les
murs”), incoerentă, industrializată („Ressources humaines”) sau
violentă („Vers le Sud”), care cască prăpăstii enorme între individ și
ceilalţi indivizi; între individ și sine; o lume care și-a pierdut raţiunea
de a ﬁ. În ﬁlmele lui plutește un oarecare mal d’être, pulsează o
tensiune negativă pentru care în zadar căutăm explicaţii: ceva, pe
undeva, este fundamental greșit.

„Vers le Sud”, un fel de floare
cu toate petalele la vedere
Cantet schimbă traiectoria trecând de la “ﬁcţiune” socială la o lume
total diferită care tratează un aspect mult mai nișat decât ﬁlmele de
până acum. „Vers le Sud” le duce pe Charlotte Rampling și Karen
Young departe de regulile și rutina civilizaţiei, într-un soi de paradis
pierdut unde au voie să aibă sclavi sexuali fără a ﬁ criticate. Filmul
spune povestea unor femei trecute de 40 de ani, care își petrec
vacanţa pe o insulă din sudul Franţei, unde încearcă să găsească un
alt sens pentru vieţile lor altfel anoste, culcându-se cu tineri săraci,
de culoare. Dar această evadare este iluzorie și inutilă, pare să zică
Cantet; ceea ce caută ele este afecţiune, deși par convinse că acest
stil de viaţă complet hedonist este ceea ce își doresc. Doar că Laurent
Cantet nu este tocmai un specialist în femei. Sunt enigme și rămân
enigme, dar ca niște carcase goale cu suﬁcient mister încât să intrige,
dar insuﬁcientă forţă încât să convingă. În „Vers le Sud” regizorul se
îndepărtează de Oameni și vorbește despre niște oameni, se pierde
în peisaj și în situaţii exotice și se îndepărtează de umanul neﬁltrat,
aproape ciné-verit-ist. Intenţia este respectabilă, doar că, dacă Cantet
are vreun merit, acela este de a depista dramaticul în cotidian, nu
de a-l inventa. Așa că „Vers le Sud” rămâne un fel de ﬂoare cu toate
petalele la vedere care nu stârnește nici măcar tristeţea marilor
adevăruri ca în „Ressources humaines” și nici nerăbdarea dezolată și
dezolantă din „Les Sanguinaires”.
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Hundstage
(Zile de câine)
Un film despre caniculă, „Zile de câine” își plasează acţiunea în
suburbiile Vienei. Hofburgul, Ringul și roata Prater nu se văd în
depărtare, suntem la periferie, într-un fel de sat francez piperan. În
casele noi personaje reale transpiră mai mult sau mai puţin goale.
de Emi Vasiliu
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„Zile de câine” e despre lipsa iubirii, în locul
căreia sexul secetos și răutatea întârzie ploaia.
Ulrich Seidl a învăţat din documentare că
viaţa bate ﬁlmul, „Hundstage” e primul lui ﬁlm
de ﬁcţiune, ﬁlmat însă în cod documentarist,
pentru că, trebuie aﬁrmat repetat, nu există
o diferenţă de realitate estetică între ﬁlmul
de ﬁcţiune și ﬁlmul documentar. În cele mai
multe cercuri un adevăr deja plictisitor, acest
gând provoacă încă ridicarea sprâncenelor
mai încoace, spre Dâmboviţa. Vorba lui
Baudrillard, dacă s-ar realiza cartograﬁerea
la scară 1:1 a unui ţinut, harta obţinută ar
acoperi în întregime teritoriul. Odată cucerit
și anihilat, teritoriul ar dispărea deopotrivă
cu harta, lăsând în urmă hiperrealitatea.
Pentru ochiul privitorului realitatea ecranului
contează inﬁnit și unic, anulând net orice
pretenţie de fapt real al subiectului ﬁlmat.
Codul documentaristic implică, să-i zicem așa,
cine-verite-ul. Persoanele alea de pe ecran
parc-ar ﬁ reale. Sau parcă ar juca incredibil
de bine, cum n-ar putea un actor în veci.
Persoanele de pe ecran arată într-un fel. Cum
n-ar arăta un actor. Arată, cum să zic, real. De
lângă tine, din azilul de bătrâni, de la birou,
de pe palier, din Rahova, de la rockotecă, de
la bibliotecă. Îi crezi. În ﬁlmul lui Ulrich Seidl
joacă mulţi neprofesioniști.

E un ﬁlm de acţiune, se întâmplă ceva
dramatic în ﬁecare secvenţă. Avem curse de
mașini, bătăi, striptease, sex, muzică, beţie,
alcool, cântece de beţie. Un cuplu tânăr,
ea dansatoare în club, el cocalar cu mașină
tunată. El bătăuș în club, ea bătută mai târziu,
în mașină. Sunt un cuplu, sunt împreună.
Secvenţa e de noapte, de pe bancheta din spate
nu prea vedem ce se întâmplă. Fără lumini
speciale, în faţă traﬁcul de pe autostradă și cei
doi în siluetă, el ţinând-o de chică și dând-o
cu capul de bord. N-are ce căuta în mașină
cu el, e o curvă, ieși afară, curvo. Plan larg, e
frig noaptea totuși, ea e doar într-o rochiţă
scurtă, albă și tremură în picioare mai încolo,
lângă mașină. E într-o rochiţă albă, nu în orice
rochiţă.
Luând din documentar senzaţia de real
imediat, Ulrich Seidl ia din ﬁcţiune plăcerea
mizanscenei, a costumului, a unghiulaţiei.
O piesă de teatru pe multe scene reale,
mizanscenă. Mai târziu în ﬁlm, fata este
curtată de băiat cu mașina. Fata merge
pe betoane și mașina se repede la ea, îi dă
târcoale, o miroase, o sperie, îi taie calea.
Motorul sună tare, cu reverb, cadrul e lung, nu
se taie, se ﬁlmează o mizanscenă cu oameni de
lângă tine.
Mașinile sunt importante în „Hundstage”, duc

povestea de la un personaj la altul. Există și
un personaj simbolic, nebunul, în cazul de
faţă, nebuna. Este o nebună autostopistă. Face
autostopul toată ziua și le comunică șoferilor
clasamente. Cele mai mari supermarketuri
din Austria, cele mai cunoscute vedete TV,
cele mai răspândite boli. Conversaţia ei e
compulsivă și televizorul vorbește prin ea. Pe
șoferii care nu reacţionează la ea îi întreabă
ca un copil de ce, care-i problema. Îi descoase
și-i enervează, o dau jos din mașină.
„Hundstage” folosește estetica
documentarului ca să vorbească despre teme
mari. Sacriﬁciul. Nebuna este sacriﬁcată la un
moment dat în ﬁlm. Mai este un cocalar cu o
misiune, un cocalar cu un pistol în mână care
vrea să înveţe o doamnă profesoară cum să-și
pedepsească iubitul abuziv. Sunt oameni cu
o misiune. Misiunile oamenilor normali nu
le prea vezi ﬁlmate așa. Suntem obișnuiţi ca
micile drame familiale, violenţa și sacriﬁciul
să ﬁe reprezentate în ﬁlm cu alte mijloace. Să
ﬁe ridicate la rang de exemplu, avertisment
și metaforă. „Hundstage” e incredibil de
aproape de piele.
Critic social implicit, Seidl mizanscenează
pe un fundal de supermarketuri și sate
franceze. Derizoriul uman apare gol la soare.
Seidl e destul de cinic. Violenţa o folosește
ca un drum spre iubire, o cale eminamente
empirică. Într-un spaţiu despiritualizat de
consum, violenţa, ieșirea din pielea dată cu
cremă se face ca să se obţină puţină iubire de
la omul de lângă. Seidl face violenţa să ducă la
iubire și securitatea la omor.
Securitatea ameninţă satul francez mai
insidios decât violenţa. Avem un agent de
vânzări de sisteme de securitate pentru case.
Alarme, împotriva spărgătorilor, hoţilor,
violatorilor, imigranţilor. Toate personajele
se întâlnesc într-un moment sau altul din
ﬁlm. Suburbia îi cuprinde. Agentul de vânzări
o ia pe nebună cu el în mașină, propune un
sistem de securitatate unui bătrân pensionar
care locuiește singur. Bătrânul se ferește să
accepte, are o căţea ﬁdelă, o cheamă Fetiţa.
Bătrânul locuiește singur, e rău cu vecinii și își
curtează menajera. La subsol, are un depozit
de alimente în care cântărește câinește. Dacă
descoperă un gram mai puţin într-un pachet
de zahăr, și-l revendică.Personajele lui Seidl
nu sunt introspective, sunt personaje care
acţionează, acţiunile lor sunt repetitive și
compulsive. Nu se stă pe gânduri. Se stă
eventual la soare, în nemișcare. Nemișcarea
e tratată ca acţiune, este o nemișcare
compulsivă. O nemișcare emoţională, un stillframe fals. Mecanismele, mașinile, mașinileunelte au aceeași acţiune compulsivă și
aceeași nemișcare de material ca personajele
lui Seidl. Conﬂictul și violenţa par ieșiri,
scăpări din nemișcare. Au un ciudat gust bun.
Seidl își răscumpără personajele, le împacă,
le îndreaptă spre iubire. Prin violenţă și
derizoriu. Odată ajuns acolo, provoacă emoţie
extremă și o demonstraţie impresionantă a
adevărului uman dincolo de frumos, urât,
confort, vârstă, stil sau material.
7
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Trei fraţi, o călătorie spirituală,

The
Darjeeling
Limited
Un film marca Wes Anderson, „The Darjeeling Limited” e al cincilea
film al regizorului. Cred că se poate vorbi deja de o estetică proprie lui
prin poveste, prin scenografie, prin personaje și dialog, el creează o
lume separată de cea reală, o lume ușor artificială și foarte colorată.
de Ioana Avram
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Ca și în alte ﬁlme ale lui Anderson, acţiunea
din „Darjeeling Limited” se petrece în mare
parte într-un singur spaţiu. În acest caz
e un tren sau poate mai mult decât atât,
e o combinaţie romanţată între Orient
Expres și alte bucăţi de nostalgie culturală
apropiate regizorului (cum ar ﬁ ﬁlmele lui
Satyajit Ray- vezi coloana sonoră). Filmat
în India, într-o manieră superbă, de Robert
Yeoman, „Darjeeling Limited” a fost și scris
în această ţară de Wes Anderson, Roman
Coppola și Jason Schwartzman în timp
ce călatoreau împreună. Dar a spune că
acţiunea e plasată în India e un pic cam
mult. India din ﬁlm e mai mult o idee
decât o realitate, e felul în care un om din
Occident și-ar imagina această ţară. Un loc
exotic, spiritual și, după cum spune Peter
Whitman (Adrien Brody), „cu miros de
mirodenii, e un loc magic și plin de mistere
unde străini rătăcitori vin să-și puriﬁce
8

suﬂetele”.
Sau cel puţin asta crede Francis (Owen
Wilson). La un an după moartea tatălui său
fratele cel mai mare al familiei Whitman
(care e acum total risipită prin lume), își
adună fraţii mai mici (Peter (Brody) și
Jack (Schwartzman)) la bordul trenului
Darjeeling în speranţa de a face împreună
o călătorie spiritală planiﬁcată la minut de
Francis și de asistentul său Brendan.
Pentru Francis, cele trei obiective
importante ale aceastei călătorii sunt : de
a-și reuni familia, de a-și revedea mama
(care e acum călugăriţă într-o mănăstire
indiană) și de a descoperi scopul vieţii.
În mod evident, cum pun piciorul în tren
planurile de lungă durată sunt înlocuite
de distracţii imediate. La doar câteva
momente după îmbarcare, cei trei beau,
fumează, iau pastile și alte halucinogene.
În afara nasurilor proeminente, motivul
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pentru care Anderson i-a ales pe Wilson,
Brody și Schwartzman să-i joace pe cei
trei fraţi, e aerul melancolic pe care toţi
trei îl inspiră. Dar ce motiv ar putea avea
acești trei fraţi de a ﬁ melancolici? Ca
multe dintre personajele lui Anderson,
fraţii Whitman provin dintr-o clasă socială
privilegiată, dar în acest caz statutul lor
social devine o sursă de umor absurd.
Francis poartă o curea de 6000$ și pantoﬁ
de 3000$, iar Jack își alege, pentru căderea
sa nervoasă, un hotel parizian de cinci
stele. Cei trei sunt, oricum ai privi situaţia,
ridicoli, dar totuși nu se poate să nu-ţi pară
rău pentru ei. Sunt blocaţi în lumile lor
egocentrice și auto mitizate.
Totuși, cei trei fraţi au trecut prin multe.
Jack tocmai a pus capăt unei relaţii
(acest moment face subiectul prefaţei
la „Darjeeling Limited”, scurtmetrajul
„Hotel Chevalier”) veriﬁcă mesajele fostei
prietene la ﬁecare oprire. Peter a fugit de
acasă, lăsând-o pe soţia sa Alice singură
și însărcinată cu primul lor copil. Francis
a suferit un accident de motocicletă ce
ar putea sau nu să ﬁe o încercare de
sinucidere. Tatăl lor e mort și mama lor
pare să fugă de ei. Cei trei au în mod
evident bagaje emoţionale și nu numai,
materializate în 11 valize făcute de Marc
Jacobs pentru Louis Vuitton.
Ca în toate ﬁlmele lui Anderson, și în
„Darjeeling” se simte obsesia pentru
familie, povești, nostalgie și căutarea
sensului existenţei. Jack, scriitorul
familiei, scrie nuvele despre viaţa sa
insistând că sunt ﬁcţionale. Într-un fel, asta
face și Anderson, deși o face mult mai bine
decât oricine altcineva.
Actorii joacă exemplar- Brody, nou în
universul lui Anderson, îl joacă perfect
pe Peter, mai ales în momentul în care
se confruntă cu tragedia morţii unui
copil. Wilson amestecă perfect umorul
cu deziluzia și Schwartzman (care a jucat
personajul ironic al lui Max Fischer în
„Rushmore”) e aici personajul pragmatic
care se întreabă dacă cei trei ar ﬁ putut să
ﬁe prieteni fără să ﬁ fost fraţi. Altă latură
a personajului lui Jack poate ﬁ văzută în
„Hotel Chevalier”, ce îl prezintă pe acesta
cu (fosta) prietenă (Natalie Portman) întrun hotel din Paris. La fel ca și Anderson,
Jack e francoﬁl până la sânge, ascultă
obsesiv melodia lui Peter Sarstedt care
spune: „Tell me the thoughts that surround
you/I want to look inside your head.”
Anderson se zbate cu același scop imposibil
în minte (de a căuta în capul personajelor).
În ultima secvenţă, superbă și emoţională,
personajele merg pe aceleași șine, în
aceeași direcţie, dar în vagoane separate,
ﬁecare încă singur în propria minte.

The No. 1 Ladies’

Detective
Agency
„The No. 1 Ladies Detective Agency”, romanul scris de Alexander
McCall Smith, are ca personaj principal o femeie din Africa
(Botswana) hotarâtă să devină detectiv într-un loc în care nu cred
că filmele noir sau Colombo erau prea populare.
de Andra Petrescu
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Precious Ramotsme este o femeie modernă
în Africa, un continent în care civilizaţia își
găsește cu greu locul printre superstiţii. După
ce vinde cele 180 de vaci moștenite de la tatăl
său, Precious hotărăște să își deschidă un
birou de investigaţii, să devină detectiv. „În
spatele acestor ferestre, sunt mulţi oameni
care își doresc să știe adevărul sau să dezlege
un mister, dar nu pot face asta singuri”,
mărturisește ea admiratorului său, mecanicul
văduv JLB Matekoni (actorul Lucian
Msamati). Personalitatea ei combină tradiţia
cu anumite concepte moderne, conturându-se
de la început: conduce o mașină veche pentru
că mașinile noi nu au personalitate, își alege
spaţiu pentru birou în mijlocul pieţei și nu
într-un bloc de sticlă abia ﬁnisat. Ramotsme
este o femeie matură, tocmai divorţată de
un soţ violent din cauza căruia a pierdut un
copil, iar acum pare să își ﬁ regăsit seninătatea
tocmai prin vocaţia de detectiv. Personalitatea
eroinei dă tot ritmul ﬁlmului și convingerea ei
că poate schimba prejudecăţile oamenilor, că îi
poate proteja, este forţa care împinge acţiunea
mai departe. Este greu să nu te atașezi de

această doamnă plină de voie bună și de viaţă,
de încredere în viitor și plină de optimism.
Precious Ramotsme este interpretată de
cântăreaţa americană de jazz Jill Scott care
împrumută personajului său o parte din tăria
de caracter și încăpăţânarea ei; o alegere
de distribuţie inspirată și potrivită, pentru
că Scott dă viaţă unui personaj carismatic,
amuzant și sensibil. Personajul este o feministă
în, probabil, ultimul loc în care această însușire
ar reprezenta o originalitate și noutate – pe
continentul african.
Filmul începe poetic, în stilul liric al lui
Minghella, cu peisaje din Botswana și vocea
lui Precious Ramotsme, care se descrie pe ea
însăși prin armonia cu natura. Această voce
atrăgătoare transmite liniște și seninătate,
dând senzaţia unei mame care veghează
protector asupra copiilor ei și umple tablourile
africane cu emoţie și căldură. Ea povestește
cum tatăl său a învăţat-o să își folosească auzul,
văzul și memoria vizuală: „Tata mi-a arătat
cât este de importantă răbdarea. Să îmi iubesc
ţara, Botswana, pentru că este cel mai frumos
loc de pe Pământ. De la tata am luat simţul

dreptăţii și plăcerea de a rezolva un mister.”
Această empatie din vocea ei și culorile
calde ale junglei africane, dau tonul senin și
optimist al ﬁlmului, care pare să vină dintr-o
înţelegere profundă faţă de oamenii din ţara
ei, înţelegere pe care Precious Ramotsme a
câștigat-o în serile petrecute cu tatăl său prin
junglă.
Încăpăţânarea ei de a rezolva detectivemisteries în jungla din Botswana o conduce
în situaţii hilare și inedite. Singurele și
incitantele cazuri pe care le primește sunt: o
tânără exploatată de un bătrân care pretinde
a ﬁ tatăl ei dispărut cu ani în urmă; o soţie
înșelată, dar care, de fapt, nu vrea să ﬁe
singură; și un caz de fraudă în poliţele de
asigurare. Da, în Botswana există ﬁrme de
asigurări. Ca o adevărată Jessica Fletcher
(Angela Lansbury în „Murder, She Wrote”),
fermecătoarea doamnă Ramostme își
urmărește intuiţia și cu un pic de creativitate
reușește să pună cap la cap pistele pe care le
deţine și să rezolve cazurile.
Probabil că realitatea pe care ﬁlmul o arată
nu corespunde perfect Africii. Piaţa în care se
deschide biroul de detectiv, hair-stilistul gay,
secretara nervoasă și irascibilă, mecanicul
timid care se îndrăgostește de femeia
modernă și liberală, sunt personaje ce par mai
degrabă să aparţină cotidianului nostru. Dar
nota de umor pe care o dă ﬁlmului ne face să
acceptăm și să urmărim ﬁrul narativ fară a
ne pune prea multe întrebări de veridicitate.
Importante sunt emoţia și mesajul pe care
ﬁlmul le transmite, viziunea optimistă asupra
vieţii. O parte a ﬁlmului, care vorbește despre
realitatea din Africa, este vrăjitoria neagră
practicată în acele zone, ritualuri care cer
sacriﬁcarea copiilor. „Poţi să cumperi oricând
un copil de pe stradă dacă ai nevoie” îi urlă
o băștinașă detectivei noastre, care a găsit
un copil ce urma să ﬁe sacriﬁcat; un caz
fericit, având în vedere că mulţi alţii mor
pentru împlinirea unor ritualuri barbare.
Dacă ﬁlmul arată în prim plan un aspect al
Botswanei, în spatele întâmplărilor obișnuite
se ascunde viaţa reală a acelor oameni care se
luptă pentru supravieţuire și pentru dreptul
de a trăi civilizat în mijlocul sălbăticiei; o
lume în care chiar dacă occidentalii au adus
calculatoare si bluetooth, în cazurile de
disperare oamenii recurg, în continuare, la
vrăji; poate pentru că tradiţia se înrădăcinează
mult mai adânc decât beneﬁciile și tehnica
modernităţii.
Anthony Minghella arată în „The No. 1
Ladies Detective Agency” partea frumoasă a
Botswanei, culorile deosebite ale peisajelor
sale, oamenii pe care îi credem sălbatici, dar al
căror spirit se bucură de mai multă seninătate
și fericire decât civilizaţia noastră; sunt
primitori și veseli, încă știind să se bucure de
o armonie instinctivă cu natura. Nu este un
ﬁlm care să ridice prea multe întrebări sau să
facă aﬁrmaţii vehemente despre o societate,
dar este un ﬁlm frumos care transmite
bună dispoziţie; un tip de terapie împotriva
stresului și a negativismului.
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FILME
NU CINEMA
OSCAR 2009

Niciun cineast român nu a luat vreodată un premiu Oscar. Niciun cineast român nu a obţinut vreodată măcar o
nominalizare la Oscar, chiar dacă istoria premiilor noastre de la Cannes e destul de lungă și înfloritoare. Cu toate
astea, Oscarul este considerat cea mai importantă confirmare a succesului cinematografic și nu Cannes-ul. Însă
singurul lucru pe care ar trebui să-l înveţe cinemaul românesc din toată această “afacere” este să râvnească
la sălile pline pe care le strâng filmele “de Oscar” și nu la recunoașterea adusă de statuetă. Doar că filmele lui
2008-2009 nu mi-au demonstrat niciun moment că Oscarul ar fi vreun standard suprem. Here are the nominees (mă refer exclusiv la cele 5 filme nominalizate la categoria “Cel mai bun film”):

de Miruna Vasilescu
„The Curious Case of Benjamin Button” e un ﬁlm făcut din “cărţi
poștale” frumos colorate. E feeric pe alocuri (mai exact, toate
cadrele care o conţin pe Cate Blanchett, ﬁe ea tânără balerină
extaziată sau bătrână ridată și depresivă), sinistru uneori - mai toată
“copilăria” lui Benjamin alias capul lui Brad Pitt suprapus unui
corp computerizat care se mișcă mecanic și coșmăresc; sublim de-a
dreptul în detalii, cum ar ﬁ Tilda Swinton și excelentul ei personaj.
Nimic din toată această poveste nu m-ar ﬁ deranjat cu adevărat dacă
lucrurile ar ﬁ migrat mai mult într-una din cele două direcţii care
se suprapun fără succes până la sfârșit: basmul și realismul. Tind să
cred că, dacă ar ﬁ deraiat spre fantastic, risca să devină un fantasy
ușurel de tipul „Narnia”. Așa că poate-ar ﬁ fost de dorit o sinceritate
ceva mai neﬁltrată și renunţarea la “rama” în care e pusă povestea
(de altfel e suﬁcientă metafora “întineririi”). Singurul plus pe care
l-am găsit ﬁlmului ar ﬁ un oarecare sentiment nedeﬁnit de pustiire,
dar doar în stadiu incipient și deloc valoriﬁcat. Totuși, Benjamin
Button și-a spus povestea și, în ciuda tuturor lipsurilor și a deﬁcitului de “extraordinar”, s-a ales cu 13 nominalizări la Oscar.
„The Reader” nu mi-a stârnit decât admiraţia pentru o minunată
Kate Winslet pe care o intuisem din „Little Children”. Mi-aș ﬁ dorit
să o văd într-un ﬁlm mai puţin emotiv, mai puţin sufocat de clișee,
mai puţin livresc/obositor. E un personaj interesant, nu zic nu, doar
că inocenţă + analfabetism + pedoﬁlie + Auschwitz nu mi se pare o
reţetă prea reușită, cu atât mai mult cu cât ﬁlmul virează brusc la
jumătate și devine un fel de scuză mieroasă despre ororile nazismului. Cu alte cuvinte Kate Winslet a luat Oscar pe merit pentru cea
mai bună actriţă. Ea poate mai mult, ﬁlmul mai deloc.
10
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Pe „Milk” l-am respectat pentru că a existat – el, Harvey Milk, politicianul homosexual care chiar a luptat pentru dreptate, în cel mai
modern, liber și energic mod în care-ar ﬁ putut lupta un inadaptat
împotriva unei societăţi care nu are urechi pentru toţi membrii ei.
Filmul nu mi-a rămas nicicum în minte, decât ca o documentare
serioasă și fresh despre cazul lui Milk cel adevărat. Puncte în plus
câștigă Sean Penn care se dezbracă de sine, așa cum face de cele mai
multe ori, și care reușește fără niciun fel de artiﬁciu sau machiaj să
devină Harvey Milk și să-i spună povestea într-o manieră mult mai
atrăgătoare decât ar ﬁ făcut-o poate un documentar. De-aici și până
la premiul pentru cel mai bun scenariu original e o distanţă colosală.
„Slumdog Millionaire” este marele câștigător de anul acesta. A
devenit peste noapte un fel de „Titanic” (n nominalizări – n premii)
și eșuez să înţeleg de ce. Desigur, are culorile, agitaţia și tema
socială care-ar putea face din el un “ﬁlm de public”. Mai are și
muzica, montajul și structura ciudată, tensionarea și detensionarea,
un număr de dans la ﬁnal. Dar povestea este o Telenovelă. Și nici
măcar nu aceasta e problema reală, ci faptul că nu pare să-și asume
acest lucru. Nu e nici un citat amuzant de Bollywood (decât fragmentar), nici o dramă socială get-beget (despre săracii copii indieni
și viaţa pe care sunt forţaţi să o ducă), nici o poveste de dragoste cu
cheap thrills. Pe undeva, „Slumdog…” reușește să adune câte un pic
de la toate celelalte patru ﬁlme: patetismul din „The Reader”, coloratura de basm din „Benjamin Button”, “rechinii” studiourilor de
televiziune ca în „Frost/Nixon”, alura de biopic din „Milk”. Într-un
fel, acest mix pare interesant, mai ales dacă ne gândim la eclectica Indie. Pe de altă parte, în timpul ﬁlmului n-am trăit câte ar ﬁ

trebuit poate să trăiesc. Orice zâmbet stârnit de clișeele cu care se
joacă cu bună știinţă mi-a fost știrbit de drama à la „Filantropica”
cu copii orfani obligaţi să cerșească și povestea de dragoste mi-a
părut un “strat” în plus. Fără sare, fără piper, deși vorbește despre
ţara condimentelor.
Singurul ﬁlm care m-a emoţionat cu adevărat, deși e cel mai
departe de mine ca stil/subiect și orice altceva este „Frost/Nixon”,
cumva venit din sfera lui „Goodnight and Good Luck”, cu același
calm și aceleași adâncimi. Ceea ce face „Frost/Nixon” s-ar putea
numi “forare” în subiect. Sunt doi actori excepţionali ale căror
ﬁguri și tăceri par lipsite de orice efort actoricesc. Sunt “de
acolo” și transmit acel nivel ridicat al bătăliilor ideologice. Nixon
părea un ciudat indescifrabil, dar e doar un om oarecare. Nixon
părea un imbecil corupt, dar iată că imbecilitatea lui e cumva
șarmantă și adictivă. E o anumită poezie în faţa brăzdată de
tot felul de cute, în buza superioară veșnic transpirată, în pașii
greoi și în cuvintele grave și bolborosite. Pe aceeași lungime
de undă cu el e Frost (Michael Sheen) – jurnalist de la urechile
ciulite până la pantoﬁi italienești fără șireturi. Dacă au reușit să-mi
transmită măcar o miime din tensiunea din timpul legendarului interviu real și să umanizeze politica suﬁcient încât să mă răscolească,
am pus ﬁlmul pe primul loc în acest top 5. Doar că ﬁlmul e de fapt
mic, prea curat și prea cuminte ca să-l pot numi “ﬁlm de Oscar”.
Și-acum revin la problema iniţială. Ce face dintr-un ﬁlm “ﬁlm de Oscar”? Trebuie să dea pe spate un public cât mai variat: de la spectatorul cu chef de vorbă de la mall până la criticul avizat și greu de impresionat. Să arate bine, să se miște bine și să ﬁe Cinema – să arate
lumi după care să tânjim, să spună povești care să ne stârnească
măcar o stare dacă nu chiar să ne smulgă lacrimi sau râsete. N-am
să cercetez amănunţit istoria Oscarului și nici n-am să caut reţete

printre câștigătorii de-a lungul timpului. Spun doar că în acest an nimic din ce-au nominalizat nu se
regăsește în vreuna din poveștile/comparaţiile/amintirile mele. Nici
ale prietenilor mei cunoscători sau nu de cinema, nici în eseurile
criticilor, nici în discuţiile vorbăreţilor de pe rândul din spate de
la cinema. Nici n-am auzit să ﬁ strâns public record. Din tot ce-am
văzut, singurul care-mi răsare din când în când în minte este „The
Wrestler”, pe care nu știu dacă l-aș ﬁ nominalizat sau premiat, dar
pe care l-am iubit suﬁcient încât să nu-l uit vreodată. Acestea ﬁind
zise, cinemaul românesc ar trebui să înveţe să strângă publicul în
săli: să ﬁe mai puţin grav, mai puţin patetic, mai puţin evident – doar
că nu știu dacă Oscarul mai e cel mai bun profesor în acest sens.
11
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Il y a
longtemps
que je t’aime
M-a cam dezamăgit filmul ăsta deși mi-a oferit câteva momente de
căldură, câteva clipe de emoţie și bineînţeles pe Kristin Scott Thomas,
o actriţă a cărei prezenţă pe ecran îmi face întotdeauna plăcere. Și
presupun că nu numai mie. În cazul meu, m-am atașat de apariţia
ei entuziastă, tulburătoare din „O vară de neuitat” în regia lui Lucian
Pintilie și de atunci o caut cu nostalgie într-o ipostază asemănătoare.
de Cristiana Stroea

greșeală poza ﬁului ei care ajunge pe jos
pentru a ﬁ descoperită de sora sa Lea sau
secvenţa în care Juliette o așteaptă pe
Lea la ieșirea din penitenciar și se sperie
de un zgomot din jur sau felul în care
multe dintre punctele cheie ale ﬁlmului
sunt rezolvate de Claudel prin apelarea
la naivitatea ﬁicei adoptate care pune
întrebări incomode… îmi dă sentimentul
că regizorul nu a știut cum să umple
golurile în mod creativ, nu a știut cum să-și
conducă povestea, nu a știut ce să facă cu
propriile personaje – personaje ale căror
premize, de altfel, îmi plac foarte mult. Îmi
place Juliette – femeia care se lasă trasă
înapoi în lume aproape fără voia ei, se lasă
eliberată din durerea în care s-a închis
atâţia ani. Mi se pare reală și iraţionalitatea
de care dă dovadă când, deși le refuză celor
apropiaţi orice explicaţie și orice încercare
de apropiere, așteaptă de la ei totuși să
îi învingă rezistenţa, să lupte împotriva
opreliștilor emoţionale pentru a ajunge la
ea. O femeie-martir (până la capăt) nu ar ﬁ
fost reală, credibilă sau măcar interesantă.
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Rolul din „Il y a longtemps…” are prea
puţine în comun cu cel din „O vară de
neuitat”. Poate doar imposibilitatea de a-i
salva pe cei pe care îi iubește. Dar dacă
în ﬁlmul lui Pintilie o vedem acţionând,
luptând pentru ţăranii condamnaţi la
moarte, în „Il y a longtemps…” este doar
o femeie letargică, ieșită din pușcărie –
despre care nu înţeleg dacă vrea sau nu să
își reia cursul normal al vieţii.
Philippe Claudel spune, într-un stil
american (aproape că simţi point-urile),
povestea unei femei care și-a omorât
copilul, a fost renegată de familie și încearcă
să-și facă loc în lumea în care e forţată să
trăiască din nou după ce este eliberată.
Din păcate, regizorul se folosește prea la
vedere de anumite mijloace și tehnici ale
12

povestirii pentru a crea un suspans artiﬁcial.
Se înţelege de pe la jumătatea ﬁlmului
cum se va termina. Nu sunt neapărat un
fan al ﬁlmelor de suspans, de mister, cu
ﬁnal surpriză și cu răsturnări de situaţie
neașteptate. Ba chiar mă deranjează
pentru că simt astfel mâna scriitorului
care a manipulat realitatea sau a selectat
evenimentele care îi convin pentru a crea
povestea. Mai mult decât atât, un ﬁnal care
nu mi se promite a ﬁ spectaculos – genul
”marii revelaţii” – îmi permite să urmăresc
ﬁlmul într-o stare de tihnă și contemplare,
nu una de vânătoare de indicii.
Revenind, nu faptul că am prevăzut ﬁnalul
m-a deranjat, ci neglijenţa regizorului în
dozarea indiciilor. Și nu numai. Secvenţe
precum cea în care Juliette lovește din
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Mi-a plăcut și Lea – interpretată cu căldură
de Elsa Zylberstein, o femeie care vrea și se
străduiește să-și regăsească sora mai mare
din copilărie. Și mi-au mai plăcut unele
momente de sensibilitate între Lea și soţul
ei, ﬁica vietnameză a acestora, bătrânul pus
pe șotii, scena dezvăluirii și ploaia de pe
geam. Păcat că ﬁlmul se subminează singur,
că nu reușește să găsească soluţii mai puţin
evidente și mai credibile în momentele
cheie, că se simte mai degrabă un demers
intelectual decât emoţional. Par să ﬁe
stângăciile unui regizor neexperimentat (e
totuși ﬁlm de debut).
Dacă aș face un calcul matematic adunând
părţile bune și cele rele… rezultatul ar ﬁ un ﬁlm
mediocru, dar nu unul care să mă împiedice să
aștept următorul ﬁlm al lui Claudel.
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Maya
Deren
A FOST SUFLETUL FIECĂREI
PETRECERI FURIBUNDE DIN
ANII ’40-’50, EMBLEMA LUMII
COSMOPOLITE NEW-YORKEZE
ȘI MAMA INDEPENDENŢEI
AMERICANE, O FETIŢĂ CIUFULITĂ
CU BLUZĂ ÎNFLORATĂ, PARCĂ
PROASPĂT IEȘITĂ DINTR-O
PICTURĂ DE MODIGLIANI. ÎNAINTE
DE GENERAŢIA BEAT, NIMENI NU
ERA MAI HIPNOTIZANT ÎN NEW
YORK DECÂT MAYA DEREN.
de Bianca Oană
13
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e numele ei adevărat Eleonora Derenkowsky, s-a
născut în Kiev în 1917. Tatăl ei era psihiatru, fanatic
Trotsky. Datorită acestei pasiuni, familia a fost
nevoită să emigreze în America și să se stabilească în
Syracuse, New York. Maya a fost educată la Școala Ligii
Naţiunilor în Elveţia, la universităţile New York și Syracuse și la Smith
College unde a primit o diplomă de Master of Arts în literatură în 1938.
În 1943 și-a luat numele de Maya Deren. Maya este numele mamei lui
Buddha și conceptul dharmic al naturii iluzorii a realităţii. În mitologia
grecească, Maia este mama lui Hermes și zeiţa munţilor și a câmpiilor.
Tot în 1943 Deren a început să ﬁlmeze cu Marcel Duchamp, „The
Witches’ Cradle”, care nu a fost terminat niciodată.

Lupta pentru cauza
independenţei cinematografului
Cât încă era studentă la Syracuse, și-a devotat toată energia mișcării
underground socialiste. Pe măsură ce fascinaţia ei pentru fotograﬁe și
ﬁlm creștea, și-a recanalizat talentul pentru organizare și persuasiune
în această direcţie.
Toate artele duceau lipsă de subvenţii în anii 40, dar ﬁlmul o ducea cel
mai prost. Deren însă a fost unul dintre puţinii cineaști care s-au luptat
pentru cauza indepedenţei ﬁlmului. A reușit să înﬁinţeze facilităţi
și fonduri pentru mișcarea independentă de ﬁlm care a ajuns acum
una din marile pasiuni ale cineaștilor contemporani (printre care se
14
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numară de altfel și “noul val românesc”).
A ţinut conferinţe peste tot, de la Universitatea Yale până la “The
Dave Garroway Show”. În 1946 a fost primul cineast care primea o
bursă Guggenheim (pentru muncă în “creative motion pictures”) la fel
cum a fost prima care să înﬁinţeze o fundaţie de ﬁlm non-proﬁt, The
Creative Film Foundation.
Munca ei a dus în ﬁnal la înﬁinţarea primei cooperative a cineaștilor
din New York (Film-Makers Co-op). A scris de asemenea numeroase
articole teoretice și tehnice pentru revistele de ﬁlm și în 1946 a
publicat un pamﬂet “Anagram of Ideas on Art, Form and Film”. Odată
cu ea, în jurul ﬁlmului s-a creat o aură de respect faţă de această artă.

Filmele ei au costat cât cheltuiește
Hollywoodul într-un an pe ruj
Maya obișnuia să spună că ﬁlmele ei au costat cât cheltuiește
Hollywoodul într-un an pe ruj.
În anii 40, ca și acum, în America marile studiouri făceau legea.
Regizorii nu puteau concepe să facă singuri un ﬁlm care să ﬁe și văzut
ulterior.
Maya a cheltuit moștenirea primită de la tatăl ei pentru a cumpăra o
cameră de 16mm Bolex și cu ea a facut primul ei ﬁlm, „Meshes in the
Afternoon”, care este considerat și capodopera ei.
Ea a ﬁlmat acest scurtmetraj în 1943, timp de 2 săptămâni cu soţul
ei de atunci, Alexander Hammid, un operator și fotograf ceh fugit în

review | portret
State. Îndraznesc să spun că atunci când am văzut acest ﬁlm, m-am
gândit sincer că toţi cineaștii din zilele noastre n-au făcut nimic cu
ﬁlmele lor. Toată Europa a crezut că Godard a inventat săritura în
cadru cu „Á bout de soufﬂe”. Ei bine, cei care au vazut „Meshes in
the Afternoon” știu mai bine. Drept dovadă, în 1947 Deren a câștigat
Grand Prix Internationale pentru ﬁlm experimental pe 16mm la
Festivalul de Film de la Cannes cu „Meshes in the Afternoon”.
Deren dă lecţii de cinema fără să vrea. După cum mărturisește ea
însăși, a fost fascinată de mișcare și de lumea de dincolo de realitate,
de vise și imaginaţie. Și pentru ea unica modalitate de a le exprima a
fost să le surprindă în imagini.
Filmele ei nu se bazează pe un scenariu elaborat, deși toate au la bază
o poveste. Sau o idee. Plutind splendid prin ﬁlm este Deren însăși,
și cine oare, bărbat sau femeie, văzând „Meshes”, nu a fost izbit de
frumuseţea în slowmotion de salvează-mă-prinţesă-suferindă a Mayei

festivalurilor de ﬁlm, doar că nimeni nu mai citește ca să înţeleagă:
“Take a camera, shoot something, show it to someone”.
Gândiţi-vă un pic. În anii ‘40, o femeie, emigrant rus, și-a cheltuit
moștenirea pe un Bolex și a început să ﬁlmeze. Și era atât de
pasionată și a vrut atât de mult să înţeleagă și să redea mișcarea
încât în toate cele 8 ﬁlme ale ei care în total însumează vreo 2 ore de
cinema, a surprins toate procedeele tehnice care acum ni se par atât
de inovatoare.
N-aș vrea să povestesc în acest articol toate ﬁlmele ei.
Aș vrea să punctez că are un studiu spectaculos despre dans,
„Meditation on Violence”, făcut în 1948. Performance-ul lui Chao Li
Chi ascunde distincţia dintre violenţă și frumuseţe. De la jumătatea
ﬁlmului, secvenţa este reformulată, producând un loop.
Și că în anii 50 a abandonat New York-ul și cu bursa Guggenheim a
călătorit în Haiti, unde a fost iniţiată în cultura triburilor băștinașe și

FILMELE
EI NU SE
BAZEAZĂ PE
UN SCENARIU
ELABORAT,
DEȘI TOATE
AU LA BAZĂ O
POVESTE. SAU
O IDEE.
Deren? Ea însăși spune: “Slow-motion-ul dezvăluie structura mișcării:
pulsaţii, agonii, indecizii, repetiţii.”
Mai mult eros vom găsi în 1944 în „At Land”, unde Deren este
o creatură a mării, care se târăște în societatea înghesuită,
claustrofobică, alunecând ca o sirenă-ieșită-din-apă printre indivizii
bine îmbrăcaţi ai orașului care își văd de afacerile lor, uitându-se prin
ea fără să o observe. Un coșmar.

Un Godard, Bergman
sau Lynch avant la lettre
Cinema-ul Mayei Deren este atât de personal și de sincer. Filmele
ei sunt despre ea. Și, dacă vă interesează, o să puteţi să le vedeţi pe
toate, unul după altul. Și văzând „Meshes in the Afternoon”, o să
ﬁţi atât de fascinaţi de frumuseţea ei și de ceea ce poate să facă cu
ea însăși și cu corpul ei (știind încă de pe acum că ea a regizat toate
ﬁlmele) încât n-o să o consideraţi o teribilistă snoabă artisticăreasă
cum sunt sigură că aţi avut deja tendinţa s-o catalogaţi, prin prisma
ochiului critic modern, care nu acceptă un ﬁlm fără ﬁr narativ, fără
un personaj cu un destin bine pus la punct, care să te intereseze ca
privitor, să te ia cu el.
Filmele lui Deren nu sunt făcute pentru a ﬁ înţelese ca poveste. E
adevărat, face aluzii, critică societatea, ironizează America, dar o
face atât de subtil încât ţi se pare că i-a scăpat. Lecţia de cinema
este despre ce-a zis și Godard odată și acum e pe toate posterele

a ﬁlmat sute de ore care au fost montate după moartea ei, de al treilea
soţ, Teiji Ito, într-un ﬁlm sonor de 54 de minute, intitulat „Divine
Horsemen: the Living Gods of Haiti”.
Acest Teiji Ito, cu 18 ani mai tânăr decât Deren, era un toboșar
japonez cu care Deren s-a căsătorit la New York. Ulterior, el a făcut
și coloana sonoră pentru „Meshes in the Afternoon”. Când Deren a
murit la vârsta de 44 de ani, el i-a împrăștiat cenușa pe Muntele Fuji.
Pentru că mi se pare că ﬁlmele lui Deren sunt apreciate mai mult
când sunt o descoperire personală, voi cita un link la un forum
destinat exclusiv ei, http://www.algonet.se/~mjsull/, unde pot ﬁ
vizionate și pasaje din ﬁlme.
De asemenea pentru că știu că ar aprecia o comparaţie
contemporană, recomand vizionarea după ﬁlmele ei a unei
reprezentaţii contemporane de dans, intitulată „Blush”,a unui regizor
ce merită un portret în numărul viitor, Wim Wandekeybus.
http://www.youtube.com/watch?v=IRU0F8OoOU0
Tot în spiritul ﬁlmelor Mayei Deren recomand lectura unei autoare
care se pare ca a inﬂuenţat lumea din 1940 și până acum, pe numele
ei Ayn Rand. Cărţile ei se vând încă în 6 milioane de exemplare pe an
în toată lumea.
Am scris despre Maya Deren cu gândul că aţi vrea să vedeţi un
Godard, un Bergman sau un Lynch avant la lettre, cu precizarea deloc
feministă că în spatele acestor comparaţii stă o femeie.
Maya Deren e o inspiraţie.
15
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Truly Madly
Deeply
„Truly Madly Deeply”, primul film al lui Anthony Minghella, este diferit
ca buget și producţie de restul filmelor sale, dar are caracteristicile care
aveau să apară ulterior în cinematografia sa: iubirea pentru viaţă, pentru
om și optimism. Filmul are totuși mai multe în comun cu „Breaking and
Entering”, ultimul film al său, care vorbește despre problemele cuplului,
despre înstrăinare și dificultate în a comunica, despre o continuă
căutare a iubirii de care avem nevoie.
de Andra Petrescu
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Universul lui Anthony Minghella
este alcătuit din relaţii pentru a căror
supravieţuire personajele luptă din
răsputeri, din oameni îndureraţi, care s-au
pierdut pe ei înșiși, care încearcă să găsească
o cale de ieșire, o punte de legătură cu viaţa,
și găsesc, printre tristeţe și pierderi, un
echilibru neașteptat. În momentul în care ei
se opresc și privesc în jur, incapabili de a se
ajuta pe ei înșiși, devin mai atenţi la nevoile
celor din jur și învaţă să-și dorească din nou
viaţa. Relaţiile pe care le creează în poveștile
sale se remarcă prin credinţă în umanitate,
în natura bună a omului. Oamenii se
întâlnesc, vorbesc, se împrietenesc și se
apropie ﬁresc, natural, precum în viaţă.
Nevoia de a ﬁ lângă cineva apropiat este cea
care ne împinge spre prietenii, socializare,
interacţionare cu semenii și ne conduce
mai departe în viaţa. Asta spun personajele
lui Minghella, nu neapărat pentru că sunt
buni-samariteni, ci pentru că simt nevoia de
a oferi afecţiune, mai mult decât de a primi.
Este ușor să te identiﬁci cu personajele
16

sale, pentru că vrei să faci parte din acea
lume și să proﬁţi de seninătatea ei. În „The
English Patient”, Juliette Binoche se oprește
în micul sat italian nu atât pentru pacient,
cât pentru ea însăși, apoi încet,încet umple
de viaţă acel loc prin feminitate; trăiește
transformând locul acela într-unul al ei.
În „Truly Madly Deeply” toate aceste
trăsături există, sentimentele pe care le
transmite ﬁlmul ﬁind recunoscute în ﬁlmele
de mai târziu ale regizorului; un ﬁlm mic
- nu este „The English Patient” sau „Cold
Mountain”, ci o producţie ce era destinată
televiziunii BBC și a sfârșit pe ecrane
pentru că a fost considerată un succes. Este
povestea unei femei care nu își poate reveni
după moartea prematură și neașteptată a
soţului și acum plutește într-o lume care nu
o mai atrage. Are prieteni, încearcă să ﬁe
veselă și chiar are momente de seninătate,
dar lipsa este prea mare pentru a-și mai
regăsi fericirea pierdută. Începutul ﬁlmului
este alcătuit din lucruri lumești și aparent
banale care construiesc un personaj
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carismatic, Nina, interpretată de Juliet
Stevenson. Evoluţia Ninei este minuţios
elaborată prin relaţia ei și a soţului, dar
și cu celelalte personaje, iar sentimentele
și starea psihică i se modiﬁcă treptat.
Lucrează într-un birou de îndrumare a
emigranţilor, unde face traduceri din limba
spaniolă și este translatorul personal al
convorbirilor telefonice dintre șeful său
și ﬁul spaniol al acestuia. Instalatorul de
origine poloneză încearcă să o cucerească
printr-un dans polonez care i-ar putea
alunga șobolanii din casă, dar refuzat,
bărbatul își îndreaptă dragostea spre
altcineva, cu toată sinceritatea. Nina
încearcă să își păstreze echilibrul psihic
și participă automatic la o viaţă care nu o
afectează. Explică psihologului că cele mai
frumoase momentele ale zilei sunt acelea
în care Jamie (Alan Rickman), soţul ei, îi
vorbește pentru a-i aminti să meargă pe
partea luminată a străzii sau să încuie ușa
casei înainte de culcare. Și într-una din
serile în care Nina cântă la pian auzind în
mintea ei violoncelul soţului, la un moment
dat îl vede aievea, materializat.
Titlul ﬁlmului vine de la un joc al celor
doi soţi: se întrec în născocirea cât mai
multor adverbe care ar putea exprima
cât de mult se iubesc, really, truly, madly,
deeply, passionately, remarkably. Este
perioada primelor zile în care cei doi s-au
regăsit, când starea euforică și fericirea nu
sunt umbrite de nimic. Dar imediat apar
discuţiile, reproșurile și mici probleme
stupide. Jamie își invită prietenii de pe
cealaltă lume acasă (se uită la ﬁlme pe vhs,
în Rai nu au video), temperatura de care
au ei nevoie este prea mare pentru Nina
care parcă se topește, îi schimbă ordinea
obiectelor din casă etc. Căsătoria, ﬁe ea
din iubire, nu este acel „am trăit fericiţi
până la adânci bătrâneţi”, înseamnă multă
iubire pentru care accepţi lucrurile care te
enervează la celălalt și treci peste aceste
neînţelegeri.
„Truly Madly Deeply” nu este atât o
poveste de dragoste, cât este o poveste
despre iubire și despre nevoia de a avea
alături pe cineva căruia să oferi și de la
care să primești afecţiune. Vorbește despre
puterea omului de a se reface indiferent
de suferinţa prin care a trecut. Dorinţa de
a trăi este mai puternică decât orice și ea
este cea care te determină să mergi mai
departe. Relaţia Ninei cu soţul său este
reală chiar dacă el este o fantomă pentru
că ei se poartă ca oricare doi îndrăgostiţi
care trebuie să-și accepte reciproc o serie
de defecte și de inconvenienţe. Este un ﬁlm
despre renunţarea la o iubire mare pentru
că viaţa merge mai departe, își urmează
cursul ﬁresc căruia trebuie să i te supui.
Nu idealizează dragostea, ci o prezintă așa
cum este în realitate, cu probleme reale în
cuplu, dispute și inconvenienţe casnice.
Singurătatea este dureroasă și ne împinge
spre legături interumane sincere. Chiar și
în „The Talented Mr. Ripley” personajul
interpretat de Matt Damon nu este mânat
atât wde invidie, cât de o nevoie de a
aparţine, de a ﬁ acceptat și iubit.
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Filmele lui Wenders sunt
cel mai adesea roadmovies pentru că acest gen
îl eliberează pe autor de
obligaţiile unei povești, de
semnificaţiile forţate. Este
interesat în primul rând de
imagini în sine; cadre lungi,
filmate dintr-un autovehicul
în mișcare, din care văzute,
locurile și peisajele se dezvoltă,
se schimbă treptat. Aceste
imagini care cer o implicare
emoţională puternică din
partea privitorului, dispoziţie
contemplativă, sunt stimuli
pentru recreerea unor stări.
de Gabriela Filippi

Există ceva copleșitor, un sentiment
apropiat de tristeţe în frumuseţea
peisajelor și a atmosferelor pe care nu le
folosește niciodată doar ca decor pentru
o poveste. Wenders utilizează în acest
scop dimensiunea temporală, prin cadrele
persistente dându-i timp spectatorului să
pătrundă atmosfera și să ﬁe impregnat de
ea. „Kings of the Road“ (1976) este ﬁlmat
în alb-negru pentru a favoriza ansamblul,
a face ca atenţia să nu cadă asupra unei
culori, a unui obiect fără semniﬁcaţie
deosebită, ci pe toate în mod egal. În
călătoria pe care o fac personajele nu este
importantă destinaţia cât, din nou, drumul
în sine, trăirea, pulsaţia, mișcarea. Firul
narativ minimal urmărește relaţia dintre
doi bărbaţi din momentul în care se cunosc
până când se atașează unul de celălalt.
Există suspans în imprevizibilitatea
parcursului relaţiei lor și în caracterul
misterios al personajului lui Rüdiger
Vogler. Acesta interpretează rolul unui

camionagiu care călătorește prin toată
Germania (de Vest, la vremea aceea) ca să
veriﬁce și să repare aparatele de proiecţie
din cinematografele provinciale. Vogler
creează un personaj, Phillip Winter, care
apare, cu anumite variaţii, în mai multe
ﬁlme ale lui Wenders: pe lângă „Kings
of the Road“, în „Alice in the Cities“, în
„Until the End of the World“, în „Faraway,
So Close!“ și în „Lisbon Story“. Ceea ce
caracterizează acest personaj este ﬁrea
introspectivă, relaxată și – marca cea
mai importantă – zâmbetul inteligent
și șarmant care, alături de privirea vie,
dezvăluie o cunoaștere mai profundă decât
a celorlalte personaje.
Phillip Winter îl întâlnește pe „Kamikaze“
(după cum îl va porecli în stilul său),
care încearcă să se sinucidă aruncânduse cu Volkswagenul Beetle în lac, dar se
răzgândește și iese prin trapa de sus a
mașinii ce se scufundă. Winter se oferă să-i
împrumute haine uscate și să-l conducă
până în oraș și astfel încep să călătorească
împreună. Există reguli pe care șoferul
camionului le impune în relaţia lor – fără
istorisiri personale, numai ceea ce este
concret, simţit, poate ﬁ exprimat.
Lumea lui Winter și cea a șoferilor
de drum lung este legată de natură.
Sunt oameni solitari care și-au pierdut
obișnuinţa și răbdarea de a urma întocmai
regulile impuse de societate. Felul în care
personajul lui Rüdiger Vogler se folosește
de obiecte este ciudat, găsind în ele utilităţi
variate și rezolvându-și necesităţile întrun mod ingenios. Pentru „Kamikaze“,
călătoria înseamnă o amânare a realităţii,
o clariﬁcare a gândurilor înainte de a se
întoarce „între oameni“.
Wenders prezintă lumea aceasta, plină
de amănunte care ar putea ﬁ considerate
sordide, cu mult ﬁresc, duios chiar. Este
amuzantă, spre exemplu, scena repetată
în care personajul nou venit îl încurcă
pe Winter în ritualul bărbieritului.
Personajul și-a creat o rutină din a-și
rezolva problemele de igienă în condiţiile
de care dispune. Chiar atunci când ne
este arătat defecând pe marginea șoselei
(și nu se întâmplă des să vedem așa ceva
într-un ﬁlm), nu este căutat spectaculosul
și imaginea nu produce dezgustul. Finalul
păstrează nota întregului ﬁlm, ﬁind o
încheiere distinctă, dar neforţată a ceea ce
am văzut.
Firescul se găsește în toate aspectele
ﬁlmului – de la modul în care Wenders
extrage din realitate cineticul și emoţia,
până la modul în care este prezentată
prietenia dintre cei doi bărbaţi, de o
simplitate și o sensibilitate rar văzute în
istoria cinemaului.
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Wim
Wenders:
On Film
(Faber & Faber, 2001)
de Roxana Coţovanu
Volumul, reunind trei cărţi ale cineastului publicate anterior, nu trasează doar traiectoria
acestuia ca regizor, ci, mai curând, îl urmărește ca om (cu pasiunile lui), ca cinefil (cu
preferinţele lui), ca persoană preocupată de viitorul celei de-a șaptea arte într-o lume
saturată de stimuli vizuali. Înainte de a deveni unul din reprezentanţii Tânărului Cinema
German, Wim Wenders studiază pictura la Paris. Aici începe să petreacă mult timp în
cinematecă pentru că, mai întâi, biletul era ieftin iar înăuntru - cald și bine, dar, mai apoi,
pentru că devine din ce în ce mai interesat de imaginile în mișcare. Acest an de zile petrecut
în sălile Cinematecii Franceze și-l amintește ca pe un soi de curs-fulger de istoria filmului,
care îl obligă să scrie despre ceea ce vede (chiar și câte șapte pelicule pe zi), fiind singura
metodă să nu le uite; tot perioada aceasta îl va face să-și descopere vocaţia: în scurt timp
se înscrie la Facultatea de Film din Munich.
Prima parte a volumului – „Emotions Pictures” – reproduce, în special, cronici din timpul
acestei studenţii, cronici apărute în revista Filmkritik (din același Munich). În spatele
primelor sale scrieri îl putem ghici pe regizorul de mai târziu, cu pasiunea sa pentru muzică
sau cu bolnăvicioasa-i atracţie pentru tot ce înseamnă America. Articolele nu vorbesc doar
despre filme ci, în egală măsură, și despre muzică (=libertate), mustind de trimiteri la versuri

Screenplay
de Syd Field
Biblia scenaristicii moderne

Foarte multă lume crede că a citi o carte de scenaristică e un lucru
complet anost și inutil. Probabil că din multe puncte de vedere
așa este! Asta pentru că mulţi dintre noi, dacă nu chiar toţi, putem
să spunem o poveste. Chiar dacă o facem stângaci, chiar dacă
amestecăm lucrurile, de obicei avem o structură în discurs (un
început, un mijloc și un sfârșit). Dar pentru a spune o poveste pe
care marea masă să o poată urmări și înţelege e bine să trecem de
la stadiul de intuiţie la cel de concept aplicat.
de Ioana Avram
„Screenplay” e o carte tare! Da, Syd Field o publică o dată la câţiva ani în ediţie nouă și
ștearsă de praf, da, e ușor repetitivă în afirmaţii și da, e americană (ceea ce nu e un lucru
rău din punctul meu de vedere), dar e printre primele, dacă nu chiar prima carte care s-a
ocupat strict de problema scenariului și a scenaristului, scoţând din umbră această parte
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semnate The Kinks, Jefferson Airplane, The Who sau Bob Dylan. În eseul “The American
Dream”, cineastul leagă dragostea sa pentru această ţară de fascinaţia pentru westernuri,
de imagini din copilărie - benzi desenate cu Mickey Mouse - și, bineînţeles, de “sunetele
care salvează vieţi” (“Rock’n’roll have saved her life” – spun cei de la Velvet Underground,
iar Wenders o tot repetă de-a lungul cărţii, ca un motto pentru sine).
A doua parte a cărţii – “The Logic of Images” și cea de-a treia – “The Act of Seeing” conţin
eseuri/note despre propriile filme, interviuri și conversaţii cu diferite personalităţi (Godard,
arhitecţi sau scriitori celebri). Wenders vorbește despre maturizarea sa ca regizor: de la
primele scurt-metraje care erau, mai degrabă, picturi pe peliculă (fără mișcări de aparat
sau personaje), până la “Until The End of The World” (uriașul SF care îl va ţine ocupat vreo
8 ani de zile); ezită să vorbească despre “The Scarlet Letter”, pe care îl consideră cel mai
mare eșec al său, promiţându-și că nu va mai face alt film în care lumea contemporană
nu se poate vedea; când povestește despre cum a făcut “Kings of the Road” - filmând a
doua zi ce scria noaptea - se înflăcărează; scandalul cu distribuitorii filmului “Paris, Texas”
îl determină să se ocupe de deţinerea drepturilor de autor la toate filmele sale; aflăm cum
s-au născut îngerii din “Wings of Desire” sau iese la iveală faptul că urăște să scrie scenarii
și că la masa de montaj se simte cu adevărat în largul său.
O parte considerabilă din articole dezvăluie preocuparea lui Wenders pentru ceea ce
înseamnă filmul în contextul unei lumi în care televiziunea cucerește din ce în ce mai mult
teren și e dată peste cap de “revoluţia digitală”. Spre exemplu, documentarul “Room 666” –
al cărui text e reprodus aici, se învârte în jurul unor astfel de probleme; regizorul cere părerea
unor colegi de breaslă (de la Herzog la Antonioni), punându-le întrebări despre evoluţia
limbajului cinematografic, despre viitorul cinemaului și așa mai departe.
Vorbind despre alte documentare ale sale – “Tokyo-Ga” (despre Ozu) și “Nick’s Film/
Lighting over Water” (despre Nicholas Ray), Wenders își declară admiraţia pe care le-o
poartă celor doi și mărturisește în ce măsură l-au influenţat fiecare.
“Wim Wenders: On Film” poate reprezenta un document cu adevărat preţios pentru un
fan al cineastului sau pentru cineva interesat de Noul Cinema German – cartea abundă în
detalii despre procesul de creaţie din spatele filmelor sale, în informaţii despre generaţia din
care face parte, în opinii ale regizorului despre cele mai diverse domenii. Unele informaţii
se repetă, inevitabil, pe alocuri (în cazul interviurilor, spre exemplu – la aceleași întrebări nu
poţi să ai decât aceleași răspunsuri), dar asta nu face cu nimic mai dezagreabilă lectura,
dimpotrivă: se creează o familiaritate. Volumul merită citit de orice cinefil.

a procesului. A făcut valvă mare prin Hollywood și în lumea întreagă pentru că dă câteva
răspunsuri logice, evidente și ușor de urmat.
„Screenplay” e probabil cea mai cunoscută carte de scenaristică, aproape o biblie a
domeniului, reprezentând structura clasică a scenariului american. Majoritatea cărţilor
de scenaristică apărute după fac referire la ea sau pleacă de la bazele puse de această
carte, care a ajutat foarte mulţi scenariști să înveţe sau să-și dezvolte cunoștinţele despre
meserie. Începând de la conceptul de personaj, până la prima secvenţă a scenariului
terminat, cartea prezintă reguli ușor de înţeles (și urmat) atât pentru novici cât și pentru
veterani.
„Screenplay” introduce scenariștii aspiranţi în arta și tehnica scenaristicii printr-un format
ușor de urmat pas cu pas. Field își începe cartea cu fundamentele scenariului, fundamente
ce sunt cruciale pentru orice formă de a povesti. Cartea începe prin a defini ce este un
scenariu și apoi ia fiecare segment în parte începând cu crearea personajului principal.
Ceea ce urmează e un ghid de cum să creezi și să rezolvi conflictul (problema) personajului
printr-o serie de secvenţe și plot pointuri.
Structura dramatică e fundamentul scenaristicii. Structura e ceea ce ţine povestea laolaltă.
Fiecare poveste are un început, un mijloc și un sfârșit (nu neapărat în această ordine),
și fiecare poveste are un punct în care începutul se transformă în mijloc și mijlocul se
transformă în sfârșit. Acest moment e numit de Field Plot Point. Plot point-ul e orice
incident, episod sau eveniment care întoarce acţiunea în altă direcţie decât cea în care
mergea pană atunci. În acest caz noua direcţie e Actul 2 sau Actul 3. Fiecare scenariu are
mai multe plot pointuri, dar, când creezi linia poveștii, cele mai importante sunt plot point 1 și
plot point 2 (cele care fac trecerea între acte). Cele patru elemente ale structurii : începutul,
plot point 1, plot point 2 și sfarșitul vor ţine povestea închegată și inteligibilă.
Field dă exemple din scenarii foarte cunoscute cum ar fi “Chinatown” și “Close Encounters
of the Third Kind”. Prin acestea, el arată cum scenaristul a introdus personajele si a creat
suspansul în timp ce a construit conflictul. Field dedică un capitol adaptării unui roman,
explorează tehnicile și problemele legale legate de scrierea unei adaptări. De asemenea,
descrie felul în care trebuie formatat un scenariu și cum ar trebui să arate acesta.
Deși cartea propune o structură destul de rigidă - paradigma celor trei acte cu fiecare punct
important plasat la o anumită pagină, e o lectură interesantă, ușor de citit și de înţeles, fiind
un foarte bun prim pas spre a cunoște „tainele meseriei”.
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Aleksei
Balabanov
POVESTEA UNEI TRĂDĂRI,
A UNEI CRIME ȘI A
DECADENŢEI MORALE
În urmă cu doi ani, publicul cinefil din România a putut să vadă la Transilvania
International Film Festival filmul „Cargo 200”, iar asta a fost din păcate singura
întâlnire cu Aleksei Balabanov. Timp de aproape un deceniu, atât regizorul cât și
producătorul Serghei Selyvanov au fost adepţii unui val puternic de naţionalism
rusesc, iar filmele lor cu poveștile triumfante ale eroilor locali în confruntări cu
separatiștii ceceni, mafioţi americani, mercenari sau asasini din lumea de jos au
avut un succes de box office impresionant.
de Ivana Mladenovic
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Brothers
„Are you gangstars? „ „No we are Russians!” Nu sunt
sigură că a fost intenţia lui exactă, dar ﬁlmele lui
Balabanov au fost caracterizate de contrastul dintre
genuri, jonglând între art house și stilul comercial. Astfel
și-a creat propriul stil prin plurivalenţa regizorală. El
spune că face ﬁlme cu schimbul, uneori pentru mase,
alteori pentru cineﬁli, iar acest lucru nu îl face în mod
deliberat, ci doar întâmplător. Știe ce își dorește audienţa
să vadă, iar asta îl face cel mai cunoscut regizor din
Rusia. Succesul său enorm se datorează ﬁlmelor de
acţiune, bandiţilor ridicaţi la nivelul de eroi și părţii a
doua a ﬁlmului „Fraţi” (“Brat”).
În “Brat 2” povestea sună cam așa: eroul principal,
un tânăr cu puf pe obraji pe nume Danila (Sergei
Bodrov), inocent și neîndemânatic, îl caută pe fratele
său Viktor (Viktor Sukhorukov). Viktor trăiește de pe
urma infracţiunilor comise, el le dă copiilor săi teancuri
de bani ascunși în haine din Littlewoods, iar prima sa
misiune este să se implice într-un război de stradă și în
asasinarea unui maﬁot cecen care se pune cu rușii.
Aceasta e intriga din “Brat 2”, spre deosebire de prima
parte, care era mai mult o dramă socială cu accente de

comedie neagră, cu un soundtrack fantastic compus
de trupe de rock rusești care aveau să devină faimoase
după apariţia ﬁlmului. Totuși, succesul lui “Brat” a fost
extraordinar, iar asta i-a dat regizorului ideea care avea
să stea la baza celei de-a doua părţi, unde inversarea
rolurilor și imaginea mult mai dark aveau sa devină
celebre.
Poţi să vezi aceste ﬁlme ca unele de acţiune, drame cu
infractori sau tablouri ale unei perioade diﬁcile pentru
Rusia, imediat după ieșirea dintr-un război umilitor.
Ideea de război a fost întotdeauna una familiara pentru
ruși, dar o luptă fără victorie este o lovitură pentru
încrederea întregii populaţii. Balabanov surprinde exact
perioada post perestroyka unde în afară de război,
poporul rus își mai pierduse și identitatea. Personajul
care întruchipează această stare este Sergei Bodrov Jr.,
un actor neprofesionist ajuns superstar și care a făcut
ﬁlmele lui Balabanov celebre, decedat în 2002 în munţii
Caucaz. Personajul său, tânărul Danila, asasin plătit, cu
o inimă de aur, devine în mod bizar noul erou al Rusiei,
unde idealurile, moralitatea, conceptul de familie și
onoarea capătă noi înţelesuri.
În „Brat 2”, Danila se duce în America pentru a răzbuna

moartea camaradului său. “Nu pot să-mi dezamăgesc
fratele”, e replica care ar putea deveni laitmotivul
ambelor ﬁlme. Prin “frate” nu se înţelege frate de sânge,
ci și orice ﬁu al Rusiei, iar prin “a dezamăgi” ne referim
la orice, inclusiv la crimă.
Criticii au spus despre ﬁlm că ar ﬁ ruso-centric, dar
există și acuzaţii de pro-naţionalism și rasism. În „Brat
2” putem vedea comunitatea afro-americană și toată
splendoarea ei infracţională, dar nu mai mult decât în
ﬁlmele americane. Problema este că toate ﬁlmele rusești
care tratează viaţa americană așa cum numai un regizor
american și-ar permite-o sunt primite cu suspiciuni
și cu un plus de atenţie. Singurul cadru care ne poate
sugera că ﬁlmul este ruso-centric este cel în care fratele
lui Danila, asasinul plătit numit The Tartar omoară un
om ţipând: “Târfelor, îmi veţi plăti pentru ce aţi făcut la
Sevastopol”, referindu-se la cine deţine puterea acolo, un
subiect foarte delicat.
Criticilor li s-a părut anti american și faptul că ﬁlmul
evidenţiază America pro-rusă; cu oameni de toate
formele și culorile sociale care admiră această ţară,
precum prezentatoarea de știri de culoare Lisa
Jeffrey. Aceasta are și o scurtă aventură cu Danila și
cu camionagiul Ben. Asta arată că la fel ca și în Rusia,
oamenii de afaceri americani de calibru mare pot avea
activităţi ilegale.

Feminin Question
Este de asemenea interesant de observat că femeile din
ﬁlmele lui Balabanov nu au nici un fel de control asupra
destinelor lor. Sunt lăsate să moară, să ﬁe violate, sunt
femei de vârstă mijlocie, triste, torturate, actriţe sau
ușuratice. O imagine relevantă pentru această abordare
sunt fetele goale și distrate din “Brat 2”. Se grăbesc să se
înfășoare în prosoape, dar nu se sﬁesc de trupurile lor,
iar atunci când bărbaţii aparent dezinteresaţi de ele au
de vorbit, dispar imediat fără să comenteze. Două din
cele 3 protagoniste principale (Saltykova și Jeffrey) sunt
slabe și neconvingătoare ca personaje, dar cuceritoare
pentru mase. Una este o cântăreaţă faimoasă din Rusia,
cealaltă o prezentatoare de știri de culoare. Amândouă se
reped la Danila fără mari reţineri.
În „Brat 2”, al treilea personaj feminin este creat doar

pentru a ﬁ cucerit de Danila, dar nu sexual. În timp ce
ﬁlmul sugerează că relaţia lor s-ar putea dezvolta mai
departe, marea cucerire va ﬁ una naţionalistă, cu Danila
convingând o prostituată ameţită că Rusia îi oferă mult
mai mult decât America.
Toate astea fac din „Brat 2” un ﬁlm foarte ciudat.
Balabanov este un regizor care a știut să își valoriﬁce
viziunea sardonică asupra vieţii și stoicismul cu măsură,
prin folosirea acestora cu grijă în ﬁlme. Chiar și primul
„Brat” ne-a lăsat cu un gust amar. Triumful este antitetic
în ﬁlmele lui. În „Brat”, Sveta cântă dulce imediat după
ce este violată. În același timp este captivă într-o relaţie
cu un bărbat pe care nu îl iubește și pe care îl înșală la
tot pasul. În mod similar, Liza călătorește către vest,
un drum simbolizat de sunetul locomotivei pe aburi,
dar nu reușește nici acolo să își descopere sexualitatea.
Voina, singura actriţă străină din ﬁlm, este răpită și luată
ostatică de către separatiștii ceceni, iar soţul ei, partener
atât în viaţă cât și pe scenă, încearcă să strângă bani
pentru a o răscumpăra. Voina în schimb se îndrăgostește
de un căpitan rus, răpit și el de către ceceni. Un
comportament similar putem vedea și în „Cargo 200”,
unde un tânăr poliţist dement abuzează în mod repetat o
femeie. O fată este răpită și legată de pat lângă cadavrul
prietenului ei adus tocmai din Afganistan.
În „Of Freaks and Men”(1998), Balabanov meșterește
meticulos un ﬁlm sepia, un melanj unic de perversiune
și nostalgie, unde destinul femeii este din nou pus sub
semnul întrebării. Umorul lui este jucăuș si întunecat,
tânăra Liza își cumpără poze cu femei superbe bătute
și abuzate de o babushka rusească. Vrea să ﬁe salvată
de către Putilov și să meargă în vest, dar dorinţa nu i se
împlinește. Tatăl ei o păcălește și îi promite mâna unui
om pe care nu îl iubește, fără știrea ei, iar soarta îi este
pecetluită.

City
Străzile și canalele din St. Petersburg sunt portretizate
cu o acurateţe impresionantă ţinând cont de numărul
mare de perioade de timp în care se desfășoară acţiunea.
Balabanov ne amintește constant că St. Petersburg este
un oraș artiﬁcial, vechi de mai puţin de 300 de ani, în
care trăiesc oameni aduși din toate colţurile Rusiei,
21

underground

atrași aici ﬁe de bogăţie sau dragoste, ﬁe de agitaţia
orașului. “Vreau să vă arăt mizeria în care trăim”. Asta
ne amintește cumva de personajul principal din „Taxi
Driver”, care vrea să cureţe toată mizeria de pe străzile
New York-ului, iar în ﬁnal ajunge să ucidă pe toată lumea,
la fel ca și tânărul Danila în „Brat” și „Brat 2”.

Second-Hand Stories
Elita politică și culturală a fost invitată la premiera
ﬁlmului, dar mai puţin de jumătate de sală era plină.
Filmul este numit după „Gruz 200”, numele sicrielor
de zinc în care soldaţii sovietici se întorceau acasă din
Afghanistan în 1979-89.
În 1985, Gorbachov anunţa că economia sovietică era în
criză și că reorganizarea era iminentă și necesară. Iniţial,

dintre materialism și inteligenţă estetică sau încrederea
utopică a maselor, o crimă ﬁlozoﬁcă care rezultă în
trecerea la o altă religie, sau surprinde drame familiale.
„Gruz 200” este bazat pe experienţele proprii ale lui
Balabanov, acumulate în timp ce călătorea de-a lungul
Uniunii Sovietice prin anii ’80. Un rol important îl au
zvonurile și poveștile auzite din zbor. Crede că rolul său
este să arate lumii cum era Rusia de fapt înainte.
Când „Gruz” a fost vizionat la un festival de ﬁlm rusesc,
a primit numai un premiu de consolare. Reţelele de
televiziune controlate de către guvern i-au pus beţe în
roate în mod sistematic, refuzând să difuzeze ﬁlmul chiar
și la ore târzii. Aproape la unison, criticii l-au susţinut în
lupta cu reţelele de televiziune, Balabanov primind în
cele din urmă recunoașterea de care avea nevoie. Vom
vedea ce se întâmplă în următorul său ﬁlm, „Morphy”,
bazat pe o nuvelă de Mihail A. Bulgakov. Următorul pe
listă după „Morphy” va ﬁ un scenariu scris de Sergei
Bodrov Jr, bunul său prieten actor care a decedat în
munţii Caucaz.
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reformele erau numite uskoreniye (accelerare) iar mai
târziu glasnost (liberalizare, deschidere) și perestroika
(restructurare), acestea urmând să devină mai cunoscute.
După ce a devenit prim-ministru, Gorbachov a propus
un program vag de reformă, iar primul amendament
introdus a fost cel menit să combată consumul de alcool
care devasta ţara. Preţurile pentru vodcă, vin și bere au
fost ridicate, iar vânzarea lor restricţionată.
Filmul se învârte în jurul evenimentelor și a turnurilor
politice din timpul dizolvării regimului comunist. Artem
Artem (Leonid Gromov), profesor de “ateism știinţiﬁc” la
universitatea din Leningrad, își vizitează fratele, un oﬁcial
militar de rang înalt, într-un oraș din vecinătate. Fiica
adolescentă a fratelui acestuia, o fată pe nume Angelika
(Agniya Kuznetsova ) apare cu o prietenă necunoscută pe
nume Valery, care se dovedește a ﬁ o petrecăreaţă mare.
Se duc să caute mai mult alcool, iar Valery îi aduce la
ferma ei. Aici începe totul.
Filmul este o poveste graﬁcă violentă despre abuzul
sexual al unei fete adolescente, aﬂată în mâinile unui
poliţist sadic. Balabanov pictează un tablou nemilos
de negativ, dar călduros al unei Rusii de care mulţi își
amintesc cu nostalgie. Într-un moment memorabil din
ﬁlm, poliţistul sadic aduce un geamantan în camera fetei
chinuite, înăuntru aﬂându-se cadavrul prietenului ei adus
din Afganistan. În afară de aceste momente crude, ﬁlmul
are nenumărate dialoguri intense despre existenţa lui
Dumnezeu și a suﬂetului, despre confruntările simbolice
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Abilitatea extraordinară a lui Balabanov de a găsi muzică
care să complementeze ﬁecare moment istoric al ﬁlmului
și să caracterizeze personajele, contribuie enorm la
succesul ﬁlmelor sale, iar uneori împinge acţiunea mai
departe de ceea ce sugerează la o primă vedere.
În ﬁlmul “Brother”, eroul are personalităţi multiple;
înăuntru este paciﬁst, calm și calculat, iar în exterior este
caracterizat de lăcomia după putere și setea de crimă.
Danila cumpără cd-uri noi și le ascultă la cd player în
timp ce cutreieră pe străzile din St. Petersburg. Și noi și
Sveta ascultăm piesele pe care le ascultă el, înţelegând
mai bine stările lui interioare.
Când Danila începe să se simtă mai confortabil în oraș
începe să cumpere mai multe cd-uri și să se plimbe din
ce în ce mai mult. Atunci îi iese în faţă un bărbat care
trage asupra lui, dar primește un răspuns rapid și letal
din partea lui Danila, care se prăbușește distrugând cdplayerul. În acest moment, viaţa pașnică a lui ia sfârșit,
orașul îl slăbește, îi ia o parte importantă din viaţă, iar nici
o pușcă nu va putea înlocui asta. Concluzia este că trebuie
să plece la Moscova.
Coloana sonoră pentru „Cargo 200” este probabil cea
mai soﬁsticată de până acum. Deși în mod individual
auzim piese care nu se remarcă, împreună formează
un tablou complet și potrivit pentru perioada pe care
încearcă să o descrie. Împreună au sens și reﬂectă
dorinţele, dilemele și obsesiile ﬁecărui personaj, dar în
același timp scot la lumină adevăruri despre subcultura
rusească din acele timpuri. Câteva dintre ideile
predominante în versurile pieselor ar ﬁ vise romantice
stereotip, evadarea din rutina cotidiană, nostalgia
inocenţei copilăriei și legătura dintre mamă și ﬁu. „The
Raft,” “In the Land of Magnolias,” “I’ll Take You to the
Tundra,” and “Vologda” capătă noi valenţe. Când este
prezentat ca și coloană sonoră a morţii socialismului
rusesc, aceste piese sugerează o societate care și-a
pierdut orice noţiune de realitate, dar care visează
departe, iar visele utopice i se transformă în coșmaruri.

cineclub
cineclub.wordpress.com

animaţie

VALSÂND CU

BASHIR
În 2007 ecranizarea romanului ilustrat autobiografic al lui Marjane Satrapi, “Persepolis”,
ne-a făcut părtași la copilaria și adolescenţa ei marcate de Revoluţia Iraniană din 1979.
Anul trecut, animaţia care a preluat ștafeta temei războiului și ne-a izbit cu încă o poveste
autobiografică a fost “Valsând cu Bashir” („Waltz with Bashir”). Scenaristul și regizorul
israelian Ari Folman încearcă să reconstituie experienţa sa ca soldat în Războiul din Liban
din 1982. “Valsând cu Bashir” este un film multi-premiat (Globul de Aur, nominalizare la
Oscar pentru cel mai bun film străin) și a rulat în România în cadrul Anim’est 2008.
de Ela Duca
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A

ri Folman a ales animaţia pentru documentarul său pentru
a se ajuta în procesul de reconstituire și pentru a nu plictisi
publicul. Și nu putea să aleagă mai bine. “Valsând cu
Bashir” nu este ce te-ai ﬁ așteptat să vezi la un documentar.
Animaţia contribuie considerabil la crearea unei atomsfere
cinematograﬁce și înlătură caracterul acela rece al prezentării
faptelor, nu îţi îndeasă documente pe gât. Acest tip de naraţiune
l-a ajutat pe Folman să se detașeze ușor de poveste (așa cum
abstractizarea vizuală a ajutat-o și pe Marjane Satrapi, de exemplu)
și să prezinte diferite viziuni asupra întâmplărilor vechi de 20 de ani
într-un mod mai relaxat.
Filmul începe în forţă cu secvenţa unui coșmar pe care un prieten i-l
povestește, moment revelator pentru Ari Folman - acesta realizează
că orice amintire legată de acea perioadă a dispărut din mintea lui.
Stupeﬁat de această amnezie auto-indusă, Folman începe să își caute
colegii din armată care au fost cu el și care, speră el, îl pot ajuta să
își reamintească evenimentele din preajma masacrului de la Sabra
și Shatila. Are un ﬂashback recurent despre care nu știe însă dacă e
adevarat sau nu. Când lipsesc detalii din memorie, creierul nostru
adaugă de la el lucruri care nu s-au întâmplat în realitate pentru a
completa puzzle-ul. Filmul urmărește căutarea lui Ari Folman și
discuţiile pe care acesta le are cu diferiţi colegi de infanterie, un
psiholog și un reporter care era în Beirut la acea dată.
Ca tehnică, “Valsând cu Bashir” combină elemente de Flash cu
animaţie clasică, o abordare inovatoare care dă iluzia de rotoscoping
(desenat peste material ﬁlmat). Coloana sonoră este compusă de
muzicianul minimalist Max Richter („Stranger than Fiction”), dar
include și muzică clasică sau cântece celebre din anii 80 și piese
compuse sau rescrise special pentru ﬁlm. “Enola Gay” (OMD) apare,
de exemplu, în secvenţa petrecerii soldaţilor de pe vapor în timpul
căreia unul dintre cei intervievaţi își relatează viziunea - o femeie
uriașă îl ridică de la bordul navei, începe să înoate cu el, iar vaporul
este bombardat. “Good morning Lebanon” apare cantată de soldaţii
din tancuri pe drumul lor către oraș, un moment relaxat și distractiv.
Apoi, peisajul și versurile se schimbă și vedem tancul mergând prin
oraș, strivind mașini pe versurile “You are torn to pieces/ You bleed
to death in my arms”. Momentul este întrerupt de un atac-surpriză
asupra tancului și urmează încă o poveste despre supravieţuire.

Acestea au fost momente reale, decisive atât pentru vieţile celor
care au supravieţuit, cât și pentru cei care au murit luptând, iar noi
intrăm în poveștile acestor oameni datorită modului în care ele sunt
reconstituite prin animaţie - mișcările camerei, unghiurile subiective,
lumina, sunetul.
Ce îmi place la acest ﬁlm este modul în care Ari Folman reușeste
să ilustreze aducerea aminte pas cu pas. E ca și când noi am ﬁ uitat
ceva, apoi suntem obligaţi să ne readucem aminte, treptat, ce am
trăit cândva. Și în momentele reale există o mulţime de detalii
nesemniﬁcative în aparenţă, ultimele lucruri ﬁrești pe care soldaţii le
făceau înainte să intre în automatismul războiului. Viaţa între două
ordine, între două deplasări. Halucinaţiile, gândurile obsesive despre
moarte, detașarea de propria persoană, acţiunile lor. Totul curge ﬁresc
și momentele de inconștienţă, de acţiune automatică sunt acceptate de
noi ca ﬁrești. De exemplu, momentul care dă și titlul ﬁlmului este cel în
care unul dintre cei intervievaţi ia MAG-ul colegului său și începe un
vals nebun în mijlocul străzii, sub o ploaie de gloanţe, cu mitraliera în
mână, cu feretism aproape poetic. Acesta este parcă apogeul nebuniei
războiului, momentul-zero, ultima manifestare a libertăţii de a acţiona.
Ultima parte a ﬁlmului anulează toată logica războiului pe care
o acceptasem până acum. Dacă povestirile colegilor lui Folman
mai păstrau ceva uman, o legătura cu viaţa normală, neatinsă
de lupte, ﬁnalul ne dezvăluie niște crime groaznice, un masacru
plănuit despre care nimeni nu a vrut să știe la acel moment. Toţi
și-au dat seama ce se întâmpla atunci, dar susţin că nu realizau cu
adevărat că refugiaţii palestinieni erau uciși sistematic. Nu și-au
asumat aceste crime deși pasivitatea lor manifestată prin privit de la
distanţă a contribuit la acea tragedie. De aceea, ﬁnalul rămâne clar
pentru conștiinţa celor din cercurile care înconjurau taberele de
la Sabra și Shatila: au cotribuit la masacru ﬁe că îi împușcau, ﬁe că
trăgeau semnalele luminoase care îi ajutau pe criminali să omoare
palestinieni.
“Valsând cu Bashir” a fost interzis în câteva ţări arabice, dar în luna
ianuarie a acestui an a avut loc prima proiecţie a ﬁlmului în Beirut,
în faţa a 90 de oameni, datorită protestelor stârnite faţă de reacţiile
oﬁcialităţilor statului. Se pare că ﬁlmul a avut puterea de a schimba
ceva cât de puţin acolo unde trebuie.
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The
End
of the
Affair
(Sfârșitul aventurii)

CARTEA ȘI CELE DOUĂ ADAPTĂRI
Writing about Graham Greene’s “The End of the Affair”, one doesn’t even know how to begin…What one
could say for sure is that it is a labor of love, yes, but a labor, nonetheless. A labor that increases exponentially
as one remembers what one has been told…so one tries to comply, knowing that there’s always some
delight to take in a failure, too.
de Carmen Diaconu
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„The End of The Affair” („Sfârșitul aventurii”) este considerat
unul dintre romanele sale catolice. Unii oameni tind să simpliﬁce
eticheta aceasta, spunând despre ele că sunt despre Bine și despre
Rău, eterna dualitate omniprezentă. Dar lucrurile nu sunt atât de
simple; nu există întotdeauna un erou și un personaj negativ, Binele
sau Răul nu triumfă în ﬁnal, nu există o cale bună și una rea, nicio
astfel de demarcaţie precisă, vizibilă, simplistă nu-și are locul aici.
Graham Greene avea mereu în vedere deﬁniţia lui Cehov asupra
scopului scriitorului, acela de a descrie viaţa așa cum este și așa cum
ar trebui să ﬁe. O altă calitate pe care cartea lui Graham Greene o
are ţine de o altă deﬁnţie dragă scriitorului, cea a lui Ford Madox
Ford, referitoare la ce înseamnă simţul poetic: „ nu capacitatea de
a aranja armonios cuvintele, ci forţa de a sugera valorile umane.”
Graham Greene obișnuia, în calitatea sa de critic de ﬁlm, să
extindă aceste calităţi literare ca cerinţe ale unui alt mediu artistic,
cinematograful.

Graham Greene - a child of the film age
Graham Greene nu a fost doar un om al cărţilor, ci și al ﬁlmului,
ﬁind implicat în câteva din cele mai importante aspecte ale
industriei cinematograﬁce: critic, scenarist, producător, compozitor
etc. Scrierile (romane, povestiri) nici unui alt scriitor contemporan
nu au fost atât de des ecranizate precum cele ale lui Greene; mulţi
consideră scenariile unor ﬁlme ca „The Fallen Idol”, „The Third
Man” și „Brighton Rock” contribuţiile sale cele mai importante. Însă
Greene a fost mult mai mult de-atât, el a fost unul dintre cei mai
buni critici de ﬁlm, nu numai al anilor ’30, ci în general.
Basil Wright, unul dintre reprezentanţii școlii britanice a ﬁlmului
documentar, îl numea pe Greene „a child of the ﬁlm age”. Greene
a devenit interesat de cinematograf încă din perioada când
studia la Oxford, la începutul anilor ’20, citind cu interes revista
„Close Up” în care publicau articole cineaști precum Pudovkin și
Eisenstein. Manifesta un interes autentic pentru cinematograﬁe
și avea cunoștinţe serioase de tehnici cinematograﬁce, fapt
care se va reﬂecta în activitatea sa de scenarist, dar și în cea
literară, cu precădere în ceea ce el numea „divertismentele” sale.
Cinematograful era o sursă de inspiraţie, dar avea și o funcţie
escapistă: o modalitate prin care Greene putea să uite de travaliul
scrierii unui roman. Totodată, el a devenit și o sursă suplimentară
de câștig, ﬁe prin scrierea de cronici de ﬁlm, ﬁe prin redactarea
de scenarii (în tradiţia unor scriitori ca William Faulkner sau F.S.
Fitzgerald).
După ce a lucrat timp de patru ani ca redactor la ziarul „The Times”,
unde a publicat diferite eseuri și articole despre ﬁlm, Greene începe
să scrie, din 1935 până în 1941 critici de ﬁlm în cadrul revistei „The
Spectator”. În 1937, își întrerupe pentru o scurtă perioadă activitatea
de la „Spectator” și scrie pentru revista „Night and Day”, unde
publică în toamna anului 1938 cronica ﬁlmului „Wee Wlilie Winkie”
care-i va aduce faimosul proces sub acuzaţia de calomnie la adresa
micuţei starlete Shirley Temple. În urma procesului, publicaţia
își încetează activitatea, iar Greene se întoarce în vara lui 1938 la
redacţia „The Spectator”. Pe lângă cunoștinţele sale tehnice, avea

idei foarte clare cu privire la ce însemna ﬁlmul ca divertisment
de calitate și ﬁlmul ca artă: el împărţea ﬁlmele în „cinema” și
„movies”. Prin cel de-al doilea termen, înţelegea ﬁlmele comerciale,
văzute ca divertisment popular pentru publicul larg: „a mild selfpity, something soothing, something gently amusing”, un fel de
balsam călduţ și toniﬁant al unei audienţe majoritar burgheze - și
deplângea faptul că popularitatea celui mai eﬁcient mediu de
comunicare, în loc să ﬁe o virtute, fusese transformată într-un
viciu. Greene nu cerea cinematografului să prezinte o felie de viaţă
ci mai degrabă o reprezentare onestă și poetică a realităţii, prin
cinematograful poetic înţelegând poezie exprimată în imagini, ce ar
putea să prezinte mai mult din viaţa obișnuită decât așa cum apare
ea în poveste, în subiect. Dacă directorul de imagine al ﬁlmului face
o treabă excelentă, iar montajul este impecabil, acestea nu sunt
suﬁciente pentru a numi ﬁlmul poetic. Greene considera că deﬁniţia
lui Cehov se aplică și cinematografului; datoria ﬁlmelor este să
descrie viaţa așa cum este și așa cum ar trebui să ﬁe (acest punct de
vedere va rămâne nucleul credoului său critic): „The poetic cinema
can be built upon a few very simple ideas, as simple as the ideas
behind the poetic ﬁctions of Conrad: the love of peace, of country, a
feeling for ﬁdelity: it doesn’t require a great mind to conceive them,
but it does require an imaginative mind to feel them with sufﬁcient
passion.”

„Sfârșitul aventurii”,
o scriere al cărei stil filmic e indiscutabil
Întorcându-ne la „Sfâșitul aventurii”, se poate spune că romanul lui
Greene întrunește condiţiile unui scrieri literare poetice al cărei stil
ﬁlmic e indiscutabil. Faptul acesta devine periculos atunci când o
adaptare cinematograﬁcă a cărţii intră în discuţie. A-ţi propune să
transpui pe ecran uluitorul amalgam de sentimente nu e un lucru
deloc ușor. Cu atât mai mult cu cât, din punct de vedere cel puţin
stilistic, cartea pune o mulţime de probleme. Ca majoritatea cărţilor
lui Greene, ea pare a ﬁ teribil de ﬁlmică: citind, vizualizezi cu atâta
ușurinţă personajele, reacţiile și gesturile lor, spaţiile prin care se
mișcă, încât atunci când lași cartea din mână îţi spui, inevitabil: „Ce
ﬁlm ar ieși din cartea asta!” și crezi că transpunerea sa pe ecran e o
treabă relativ ușoară. Personajele, locaţiile, doza de sex și de religie
par să constituie amestecul perfect care se pretează unei ecranizări.
Greene a fost primul care a recunoscut faptul că lucrurile nu stau
deloc așa: „When people read my stories they think they would
make good ﬁlms. Then, when they come to do them, they realize
they don’t, so that they are obliged to change them. My books don’t
make good ﬁlms. Film companies think they will, but they don’t.”
Aﬁrmaţia scriitorului este susţinută de ﬁlmograﬁa adaptărilor după
cărţile sale, cu care (doar cu câteva excepţii), de altfel, el nu a avut
nimic de-a face. Multe dintre aceste ﬁlme sunt eșecuri meschine,
doar câteva dintre ele ﬁind reușite.
Pariul devine cu atât mai diﬁcil când ai de-a face cu o carte
precum „Sfâșitul aventurii”: o confesiune scrisă în mare parte din
perspectiva personajului principal. Greene recunoștea el însuși
problemele pe care le ridică adaptarea unui roman de acest fel,
27
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vorbind despre o altă carte a sa, „Comedianţii”: „My big problem
when adapting one of my novels for the screen is that the kind
of book I write, from the single point of view of one character,
cannot be done in the same way on the screen.” S-au văzut eșecuri
dezastruoase, precum „Crimă și Pedeapsă”; cartea lui Dostoievski
este scrisă din perspectiva lui Raskolnikov, dar nici una din
adaptările sale cinematograﬁce nu a ţinut cont de acest fapt esenţial,
ratând astfel cu desăvârșire să acceseze lumea conţinută între
coperţile acesteia, lumea din spatele orbitelor adânci ale hăituitului
său personaj central. Iată ce scria Graham Greene despre varianta
americană, cea regizată de Josef von Sternberg, din 1936: „...is vulgar
[...] with the hollow optimism about human nature, of a salesman
who has never failed to sell his canned beans.” („The Spectator”, 20
March 1936) Într-adevăr, povestea este atât de schimbată încât nu te
mai privește pe tine, ca spectator, personal, nu mai ești implicat, tot
ce se întâmplă este doar pe ecran, așa că la sfârșitul ﬁlmului poţi să
te simţi liniștit, senin, poate puţin trist, ca și cum naturii tale umane
tocmai i-a fost făcut un compliment foarte drăguţ. Dar natura
umană este rareori demnă de așa ceva. „Human nature demands
humiliation, the ignoble pain and the grotesque tear: the madhouse
for Malvolio”, scria Greene într-un articol publicat în revista „Night
and Day” în 1937. Scrierile lui Greene, ﬁe că sunt romane, piese de
teatru, scenarii etc, nu se fac niciodată vinovate de complimente
aduse naturii umane; e ultimul lucru pe care ai putea să-l simţi
atunci când citești ceva scris de Greene. Dimpotrivă, cu cât ai mai
multe în comun cu personajele, cu atât mai mult te simţi vizat,
deconspirat. Îţi spui, citind gândurile lui Maurice Bendrix: „Eu sunt
omul acesta. Eu sunt (nu Spartacus!) Bendrix.” (Not a very nice and
ﬂattering acknowledgment, though...) Îţi dai seama, bineînţeles,
că egoismul, răutăcismele, mizantropia lui nu te pun tocmai într-o
lumină favorabilă, dar știi că tu ai făcut la fel, ai face la fel, ești la
fel. Căci Bendrix e departe de genul de personaj cu care mii de
spectatori în căutarea unui erou ar vrea să se identiﬁce. But then
again, „the object of the ﬁlm should be the translation of thought
back into images”, scrie Greene, ca pentru a te avertiza din nou
asupra faptului că romanele sale nu sunt potrivite ecranizărilor.
Așa că, there you have it, ai toate șansele să transformi o carte
extraordinară într-un ﬁlm cel puţin mediocru. Scrierea unui
scenariu original pare deodată o alternativă de preferat. Dar uneori
tentaţia e prea mare.

Adaptarea cinematografică din 1955
pierde autenticitatea poveștii în ansamblu,
intensitatea ei, individualitatea ei
Două adaptări ale aceluiași roman sunt luate aici în considerare.
Prima, realizată în 1955, când Graham Greene era încă în viaţă, cea
de-a doua, în 1999, la opt ani după moartea scriitorului. Având în
vedere că sunt peste 40 de ani distanţă între ele, ﬁlmele ar trebui să
ﬁe destul de diferite; și chiar sunt, dar nu în termeni de „unul este
reușit, celălalt nu”, „unul este prost, celălalt bun”, ci mai ales în ce
privește viziunea regizorală, s-o numim, scenariul și interpretarea
actorilor. Pentru că în funcţie de aceste elemente, cele două ﬁlme
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sunt aproape două povești diferite.
„Sfârșitul aventurii” este povestea iubirii unei femei și pierderea
acesteia. Pentru că e povestea unei iubiri, este povestea celor doi
amanţi; pentru că sunt amanţi, înseamnă că avem și o terţă parte,
în cazul nostru - soţul, implicat într-un fel sau altul, în această
poveste. Asta e schema de bază a unui triunghi amoros. În funcţie
de unde cade accentul, poţi avea variaţii ale poveștii: ea poate ﬁ mai
mult povestea celor doi amanţi sau mai mult povestea soţului și a
soţiei, poate ﬁ povestea amantului și a soţului sau doar povestea
amantului, a soţiei, a soţului etc. În cazul cărţii, avem toate aceste
povești la un loc. Toate au loc să se desfășoare, ﬁecare din ele are
un loc aparte în împletirea ansambulului. Dacă scoţi una dintre
aceste povești sau o pui în umbră, rezultatul ﬁnal nu va mai ﬁ
același. Temele cărţii se păstrează: credinţa religioasă, absenţa ei,
intruziunea divinităţii în cotidian, iubirea divină și iubirea umană,
dragostea și ura, iubirea adulteră, ﬁdelitatea etc. Ceea ce se pierde
însă este autenticitatea poveștii în ansamblu, intensitatea ei,
individualitatea ei. De o astfel de poveste deﬁcitară suferă adaptarea
din 1955 a cărţii lui Graham Greene. Așa cum Alexander Korda îi
spunea cândva lui Greene: „It is not easy to lose a good woman.
If one must marry, it is better to marry a bad woman.” Pierderea
unei femei unice, excepţionale, e o parte, o mare parte din ceea
ce romanul lui Greene prezintă. Suferinţa cauzată de pierderea
acesteia este ceea ce-i aduce împreună pe amant și soţ, într-o relaţie
atât de impresionantă, atât de neobișnuită, în care se amestecă ura,
gelozia, dispreţul, compasiunea și prietenia, o relaţie exploatată
intens și extraordinar de către Greene. Dacă dai la o parte această
relaţie, rezultatul obţinut va ﬁ adaptarea din 1955 a romanului
„Sfâșitul aventurii”.

Deborah Kerr în rolul lui
Sarah Miles fură întreg filmul
Filmul devine astfel povestea femeii pierdute: Deborah Kerr
interpretează rolul lui Sarah Miles și fură întreg ﬁlmul. Și bine face.
Căci din povestea celor trei nu a mai rămas mult. Nu mai există
triunghiul Maurice Bendrix - Sarah Miles – Henry Miles, fapt
poate explicat prin puritanismului hollywoodian al epocii. Nici din
povestea de iubire dintre cei doi amanţi nu mai rămâne mare lucru,
ea ﬁind atât de puţin exploatată, atât de expediată. Iarăși, datorită
epocii, o parte importantă a poveștii este înlăturată: pasiunea,
dorinţa, pofta trupească, atât de importante în logica iubirii dintre
cei doi, sunt abia sugerate (la asta contribuie și faptul că între
Deborah Kerr și Van Johnson nu există o atracţie veritabilă). Ce
rămâne este povestea unei femei căsătorite, a adulterului său, a
iubirii sale pentru un bărbat care nu prea pare demn de a merita
afecţiunea nemărginită a acesteia, a jurământului său religios, a
transformării sale dintr-o păcătoasă într-o credincioasă, dintr-o
femeie ușoară în sfântă; ceea ce, de altfel nu pare puţin, dimpotrivă,
constituie material suﬁcient pentru o dramă consistentă, însă
ca această dramă să aibă consistenţa realităţii ea trebuie să ﬁe
sprijinită de acţiunile și reacţiunile celorlalte personaje. Acest
aport este în cazul ﬁlmului din ’55 destul de moderat, poate cu

excepţia câtorva secvenţe reușite. Una dintre acestea este cea în
care Sarah, disperată de faptul că trebuie să renunţe la Maurice, își
întreabă soţul (interpretat de Peter Cushing) în ce crede, care este
religia lui, iar Henry îi răspunde puţin încurcat dar senin că, de
fapt, lucrurile sunt foarte simple, că „One does his best.” Disperarea
lui Sarah atinge apogeul în acest moment în care ea încearcă să
găsească o scăpare, un motiv de a nu-și ţine promisiunea făcută
lui Dumnezeu și apelează la soţul său, căutând în el un sprijin, o
consolare. Acesta însă se dovedește la fel de incapabil ca în oricare
alt moment de a intui și întâmpina nevoile soţiei sale; Sarah
realizează că încercarea sa a fost sortită eșecului încă din start și
renunţarea de pe chipul ei denotă faptul că o astfel de încercare
nu se va mai repeta. Acest moment nu se regăsește în cartea lui
Greene dar este printre puţinele, poate chiar cel mai reușit, în care
adevărata natură a relaţiei dintre soţ și soţie iese în sfârșit la iveală.
O altă secvenţă reușită, care iarăși nu există în roman, este secvenţa
anterioară celei de mai sus: Sarah se refugiază în biserică, la numai
câteva minute după ce bombardamentul aerian a provocat ceea
ce ea credea a ﬁ moartea lui Bendrix și miraculoasa lui readucere
la viaţă. În secvenţa aceasta Deborah Kerr strălucește. Dacă ai
în minte o Deborah Kerr ca Sister Clodagh în „Black Narcissus”,
Lygia în „Quo Vadis” sau Anna Leonowens în „The King and I”
sau chiar din roluri mai pasionale ca cel din „Heaven Knows, Mrs.
Allison”, atunci imaginea ei de femeie virtuoasă trebuie înlocuită
cu o interpretare de o altă natură, iar cea mai apropiată ar putea ﬁ
rolul de soţie inﬁdelă din „From Here to Eternity”, dar fără scene
de amor pe nisipul ﬁerbinte, ci doar îmbrăţișările și săruturile pe
ascuns. Acestea, dar și atitudinea reţinută caracteristică primelor
interpretări menţionate mai sus și adăugându-le o capacitate
de ilustrare a suferinţei și a disperării cum poate doar în „The
Innocents” se regăsește (deși ﬁlmul aparţine unui cu totul alt
registru), toate acestea adunate cu acel aer de raﬁnament și eleganţă
speciﬁc al actriţei descriu interpretarea lui Deborah Kerr în rolul
Sarah Miles. Ea reprezintă cel mai notabil aspect al întregului ﬁlm.

Lenore J. Coffee, o femeie adaptând
povestea urii unui bărbat
Scenariul ﬁlmului a fost scris de Lenore J. Coffee – o femeie
adaptând povestea urii unui bărbat; asta deja spune ceva. Dar
înainte de a trage vreo concluzie, ar trebui poate menţionate câteva
aspecte interesante despre activitatea sa de scenaristă care a început
din perioada ﬁlmului mut, când a lucrat, printre alţii, pentru Buster
Keaton și Cecile B. DeMille. După o perioadă lungă de scris contra
unor sume foarte mici pentru studiourile MGM, Coffee pleacă
la Warner Brothers și, în mai puţin de un an, este nominalizată
la Oscar pentru scenariul ﬁlmului „Four Daughters”. La apogeul
carierei sale, în anii ’40, Coffee scrie câteva scenarii importante
pentru Warner Bros. majoritatea având-o ca protagonistă pe Bette
Davis. Lenore J. Coffee a scris ceea ce este cunoscut sub numele
de „women’s pictures”, adaptări după romane sau povestiri dar și
scenarii originale, ﬁe că erau drame sentimentale, romanţe ușoare,
musical-uri, comedii sau lucruri mai serioase precum cele două

ﬁlm noir, primul, din 1949, având-o pe Bette Davis în rolul principal
iar celălalt, din ’52, pe rivala acesteia, Joan Crawford. Astfel, nu
e de mirare că adaptarea lui Lenore J. Coffee se concentrează pe
personajul feminin și pe semniﬁcaţiile transformărilor prin care
acesta trece. Ca temă dominantă a ﬁlmului avem acum dualitatea
iubirea divină – iubirea umană, iubirea spirituală și pofta trupească;
chiar și o femeie atât de păcătoasă și egocentrică precum Sarah
Miles se poate răscumpăra prin iubire. Intensitatea, totalitatea cu
care ea îl iubește pe Maurice o face să sﬁdeze destinul, o aduce faţă
în faţă cu Dumnezeu. Ura pe care iniţial o simte faţă de divinitate se
transformă treptat în iubire, iar Sarah își împlinește destinul chiar

„HUMAN NATURE
DEMANDS
HUMILIATION, THE
IGNOBLE PAIN AND
THE GROTESQUE TEAR:
THE MADHOUSE FOR
MALVOLIO”
și după moartea sa. Un scenariu tipic hollywoodian dar cu suﬁcient
de mult bun simţ și suﬁcientă creativitate încât să poată ﬁ tradus,
în interpretarea unei actriţe potrivite, într-un ﬁlm acceptabil.
Sentimentalismul și simpliﬁcările operate asupra scenariului pot ﬁ
iertate, ce nu pot să-i iert însă ﬁlmului este falsiﬁcarea interesului
real al lui Maurice Bendrix pentru Henry Miles, falsiﬁcare prezentă
în primele minute ale ﬁlmului: un patriotism ieftin și speciﬁc
american ia locul cinismului pe care Bendrix îl manifestă faţă de
Henry și ceea ce reprezintă acesta: „I had become interested in
another group ﬁghting the battle for England’s survival, the man on
the home front, the civil servant.” Poate că nu aș ﬁ avut dubii asupra
dozei de ironie subtilă a acestor replici dacă ele nu ar ﬁ fost spuse de
vocea lui Van Johnson, actorul care interpretează rolul lui Maurice
Bendrix și care este atât de puţin Bendrix încât putea să joace foarte
bine oricare alt rol, mai puţin pe acesta. Tonul de voioșie (care ar
ﬁ perfect motivat dacă ai ﬁ într-un ﬁlm în care joci alături de Gene
Kelly și Cyd Charisse și, întâmplător, ﬁlmul se numește „Brigadoon”
iar regizorul tău este nimeni altul decât Vincente Minelli) cu care dl.
Johnson ne povestește despre Londra aﬂată în război, despre bravii
funcţionari englezi și lupta lor din spatele birourilor te face imediat
să te gândești la un ﬁlm de propagandă a serviciului militar; ironia
bănuită anterior e cu siguranţă inexistentă. Mă întreb totuși a cui e
vina: era scenariul cu adevărat inetenţionat așa? E vina actorului?
E vina regizorului? Răspunsul la cea dintâi întrebare mă tem că nu
am cum să-l aﬂu. În schimb, pentru celelalte două există un singur
răspuns. De vină e Dmytryk pentru că a distribuit în rolul celui mai
important din cele trei personaje pe cel mai puţin potrivit actor. Dar
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la „performanţa” eroului de război american voi reveni mai jos.
(Ziceam că e un singur lucru pe care nu-l pot ierta ﬁlmului dar mai
există unul: they took out the onion scene. That I really cannot and
will not forgive.)

Edward Dmytryk, regizorul
de serie B într-o producţie de serie A
Edward Dmytryk și-a construit cu greu cariera la Hollywood;
începuse să lucreze încă din anii ’20, ﬁind proiecţionist, apoi
monteur în anii ’30, la începutul anilor ’40 regizând un număr de
ﬁlme de serie B, până în 1943 când realizează primul său ﬁlm de
serie A, „Tender Comrade”. A continuat să regizeze câteva ﬁlme noir
precum „Farewell, My Lovely”, „Cornered” din 1945 și „Crossﬁre”
din ’47. În 1951, când se aﬂa la apogeul carierei sale a fost trecut
pe Lista Neagră, ﬁind singurul regizor dintre cei zece de pe Listă,
de altfel și singurul care, după ce și-a servit sentinţa în închisoare,
a colaborat cu comisia de acuzare și a depus mărturie. Filmele
realizate de Dmytryk începând cu anul 1952 sunt considerate, cu
excepţia lui „The Caine Mutiny” din ’54, a ﬁ inferioare celor din
perioada anterioară listării sale. „Sfârșitul aventurii” e realizat în ’55
și intră în categoria acestora. Filmul nu se remarcă prin regie, deși
aceasta este curată, mai mult în stilul clasic Hollywoodului anilor
’40-’50 al unei „stage drama” decât unul compoziţional așa cum
te-ai ﬁ așteptat de la un regizor de ﬁlm noir. Despre regia ﬁlmului
nu sunt prea multe de spus, ca și despre interpretarea actorului
Van Johnson în rolul lui Maurice Bendrix. Americanizarea acestuia
îl reduce la un personaj extrem de subţire: iubirea, pasiunea,
ura, gelozia, agonia, dispreţul, compasiunea, tot acest torent de
sentimente prin care Maurice Bendrix trece sunt imposibil de
detectat în interpretarea dl. Johnson, o interpretare poate sinceră,
dar monotonă și lipsită de intensitate. El nu face dovada trăirii
acestor sentimente, trebuie să-l crezi pe cuvânt doar din cauza
faptului că vocea sa din off îţi spune că este așa. Nici măcar o dată
nu simţi în vocea sa durerea pierderii lui Sarah, remușcarea sau
resemnarea din ﬁnal. Van Johnson a jucat în comedii, în musicaluri, în ﬁlme propagandiste de război în roluri de locotenent sau
sergent etc. și aerul său de nonșalanţă se potrivea perfect acestor
genuri de ﬁlme. Dmytryk l-a distribuit în „The Caine Mutiny” în
1954, în rolul locotenentului care salvează nava de la distrugere,
preluând comanda ei, într-un aparent caz de rebeliune. Prestaţia
lui Johnson în acest rol probabil că l-a motivat pe Dmytryk să-i
încredinţeze și rolul din „Sfârșitul aventurii”.

Peter Cushing, actor cu un aer nobil și
maniere rafinate
Actorul englez Peter Cushing este cunoscut mai ales din rolurile
sale din ﬁlmele horror britanice (în care a făcut ehipă de numeroase
ori cu Christopher Lee sau cu Vincent Price) și pentru rolul
faimosului Sherlock Holmes din „The Hound of the Baskervilles”
din 1959. Aerul său nobil și manierele sale raﬁnate au fost calităţile
care probabil l-au indicat a ﬁ potrivit personajului Henry Miles.
Într-adevăr, ele sunt utile și necesare întruchipării soţului naiv și
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ignorant însă nu sunt îndeajuns. Înfăţișarea sobră și reţinută a lui
Cushing lucrează uneori împotriva personajului. Henry Miles este
un tip convenţional, dar în același timp blând și neajutorat. El este
soţul ridicol și inofensiv, care știe cât de „îngrozitor de pedant și
precaut” este și al cărui intelect Bendrix îl subestimează. O dată cu
aﬂarea adevărului despre soţia sa și Bendrix, Miles este incapabil
de a le purta acestora pică. El realizează că cel mai mare deserviciu
pe care i l-a putut face lui Sarah a fost să o ia de nevastă, neputând
niciodată să-i ofere acesteia pasiunea, iubirea de care ea avea
nevoie. Miles îl consideră pe Bendrix prietenul său, chiar și după
ce acesta îi face dovada dispreţului și a urii sale. După moartea
lui Sarah, Henry apelează la Maurice pentru că nu poate face faţă
singur schimbărilor. El ajunge să depindă de prezenţa lui Bendrix
la fel cum înainte depindea de Sarah. Toate acestea însă se petrec
numai în romanul lui Graham Greene căci, după cum spuneam,
personajul lui Henry este redus, iar Peter Cushing nici nu are
spaţiul necesar dezvoltării rolului său.
Dmytryk merită apreciat pentru actorii distribuiţi în celelate roluri:
Albert Parkis, detectivul angajat să o spioneze pe Sarah Miles,
excelent interpretat de actorul Sir John Mills și Michael Goodliffe
în rolul lui Smythe, predicatorul împotriva lui Dumnezeu și a
credinţei religioase. Ceea ce-i lipsește ﬁlmului regizat de Dmytryk,
se găsește din plin (mai ales când vine vorba de pasiune) 44 de ani
mai târziu, în adaptarea din 1999 realizată de Neil Jordan.

Adaptarea din 1999 a lui
Neil Jordan o pierde pe Sarah
Prima dată când am văzut ﬁlmul, mi s-a părut că este excelent
(dar asta se întâmpla acum opt ani). A doua oară, am fost mai mult
atentă la reacţiile persoanei de lângă mine, pe care o bătusem
mult timp la cap să vadă ﬁlmul. A treia oară, în scopul redactării
acestei lucrări, l-am privit cu un așa numit ochi critic și rezultatul
e că e clar că îmbătrânesc. Scenele de care aminteam sunt în mare
parte justiﬁcate, însă nu ele sunt cele care contribuie la valoarea
ﬁlmului, ci capacitatea ﬁlmului de a înfăţișa sentimentele și trăirile
personajelor.
Filmul este generos: toate aspectele romanului, cele despre care
vorbeam mai devreme, sunt cuprinse, inclusiv relaţia care lipsea
adaptării din ’55 a cărţii, cea dintre Bendrix și Henry. Jordan, care a
scris și regizat ﬁlmul, respectă structura cărţii lui Greene. Povestea
este spusă prin intermediul ﬂashback-urilor, din perspectiva lui
Bendrix și din cea a lui Sarah Miles. Spuneam că irlandezul este
generos, poate chiar prea generos: spre ﬁnalul ﬁlmului, el chiar
adaugă câteva scene inexistente în roman (scene care se petrec
nu în Londra, ci în însoritul Brighton), prin care el le acordă celor
doi amanţi o zi sau două de fericire absolută (fericire asupra căreia
planează ca o umbră a morţii tusea lui Sarah): plimbându-se pe
promontoriul Palace Pier-ului (același pe care se plimbau Pinkie și
Rose în „Brighton Rock”), Maurice și Sarah vorbesc despre căsătorie
și copii. Există însă câteva modiﬁcări importante faţă de cartea lui
Greene, modiﬁcări care fac ca povestea să piardă din intensitatea

unor aspecte, cele cu precădere religioase: Smythe și preotul
Crompton au devenit un singur personaj - Father Richard Smythe
și pentru că nu mai există Smythe, cel din carte, pata de pe obrazul
acestuia i-a revenit băiatului lui Parkis.

ﬁecare din cei trei e o victimă și meritul ﬁlmului constă în faptul că
îi urmărește și lasă spectatorul să descopere acest fapt și să simtă
compasiune pentru ﬁecare dintre ei indiferent de cât de mult rău
sau bine au provocat.

Ralph Fiennes, reţinut, dar în
același timp fierbând de emoţie
în rolul lui Maurice Bendrix

Sarah Miles a lui Julianne Moore e
dominată de personajul lui Bendrix

Regizorul are însă o bună intuiţie a castingului. Ralph Fiennes este
Maurice Bendrix, Julianne Moore este Sarah Miles, iar pentru rolul
lui Henry Miles, Jordan nu avea cum sa aleagă pe altcineva decât
pe extraordinarul Stephen Rea (an old aquaintance of his, if one
might say so). De asemeni, Ian Hart în rolul detectivului Parkis este
o alegere foarte bună. Singura obiecţie pe care o am este alegerea sa
de a topi personajele lui Smythe și pe cel al preotului pentru a face
din ele doar unul, interpretat de Jason Isaacs, actor ale cărui calităţi
nu le pun la îndoială, dar al cărui chip îmi este profund antipatic.
Secvenţa din ﬁnalul ﬁlmului, în care Bendrix își varsă toţi nervii și

CUPLUL FIENNES –
MOORE FUNCŢIONEAZĂ
FOARTE BINE PE ECRAN,
AU CHIMIA NECESARĂ
PENTRU A FACE
CREDIBILĂ POVESTEA
LOR DE IUBIRE
amarul pe preot, este una dintre cele mai reușite din ﬁlm și ar putea
scuza decizia lui Jordan.
Ralph Fiennes este atât de desăvârșit englez în rolul lui Bendrix:
reţinut, dar în același timp ﬁerbând de emoţie. Fiennes realizează
o interpretare realistă, făcându-și personajul să ﬁe consumat de
gelozie, fără a ﬁ însă isteric sau patetic. Cinismul și maliţiozitatea
lui ţin mai mult de înfăţișarea sa, de felul în care li se adresează
celorlalţi decât de adresarea unor cuvinte cu acest scop. Regăsirea
iubirii îl transformă; e capabil de compasiune, chiar dacă acest
fapt e mascat în spatele unui interes pur personal. În sens invers,
Stephen Rea reușește să aducă personajului său patetismul și aerul
de neajutorare de care rolul are nevoie pentru a ﬁ complet, fără
a pierde simpatia publicului. Moartea lui Sarah îi aduce pe cei
doi bărbăţi împreună. Henry îi propune lui Bendrix să se mute în
casa lui și a lui Sarah. Nu mai sunt rivali, au pierdut tot ce era de
pierdut, iar acum tot ce pot face este să se sprijine unul pe celălalt.
Secvenţa dinspre ﬁnalul ﬁlmului, când Henry pare a dormi în patul
său și Bendrix intră și îi lasă lângă pat o farfurie cu biscuiţi și un
pahar cu lapte, reprezintă adevărul trist al naturii ﬁinţelor umane:

Julianne Moore aduce un plus de fragilitate, de vulnerabilitate
personajului său, pe care îl interpretează cu pasiune. În comparaţie
cu interpretarea lui Deborah Kerr, care câștiga prin aerul hotărât al
actriţei, Sarah Miles a lui Julianne Moore pare mult mai pierdută,
mai dominată de personajul lui Bendrix, centrul ei de gravitaţie
pendulează cumva mereu în afara ei. Tenul său alb și capacitatea
ei de dăruire o fac să ﬁe victima perfectă a iubirii trupești, dar și a
celei divine.
Cuplul Fiennes – Moore funcţionează foarte bine pe ecran, au
chimia necesară pentru a face credibilă povestea lor de iubire, fără
exagerări ale sentimentelor.

„The War Was the Greatest Pimp Of All”
Unul din meritele lui Jordan constă în faptul că a avut înţelepciunea
de a înţelege semniﬁcaţia fundamentală a scenei cu farfuria de
ceapă, păstrând-o și dându-i astfel rolul atât de cuvenit în cadrul
poveștii: scena este desăvârșită, ea reprezintă momentul-cheie al
întregului ﬁlm. Un altul ar ﬁ acela de a-l aduce pe Michael Nyman în
calitate de compozitor al temei muzicale a ﬁlmului: chiar înainte ca
imaginile ﬁlmului să înceapă a se derula, muzica lui Nyman reușește
excelent să introducă tristeţea și amărăciunea întâmplărilor ce vor
urma. De asemenea, Jordan strecoară în scenariu o replică originală
cu referire la rolul pe care războiul l-a jucat în povestea celor trei
personaje. Bendrix îi spune lui Henry: „The war was the greatest,
the greatest pimp of all”. Războiul fusese complicele amanţilor, le
dădea posibilitatea să petreacă mai mult timp împreună, ţinându-l
pe Henry ocupat cu pensiile văduvelor și alte afaceri de război
(această unică replică face o diferenţă clară între felul în care este
privit războiul în adaptarea din 1955 și în cea din 1999; în cea dintâi,
războiul nu poate ﬁ complicele amanţilor căci așa ceva nu s-ar
cuveni să ﬁe spus pe ecran; războiul se duce împotriva unei naţiuni
invadatoare și el nu poate avea altă funcţie decât aceasta).
Roger Pratt, directorul de imagine al ﬁlmului face ca imaginea și
atmosfera ﬁlmului să capete exact tonalităţile de care are nevoie.
Filmul se încheie cu aceeași rugăminte pe care Bendrix o face în
paginile cărţii. Spre deosebire de adaptarea din ’55, în care Sarah și,
implicit, Dumnezeu, sunt cei care câștigă, aici Bendrix nu cere timp,
ci vrea să ﬁe lăsat în pace pentru totdeauna.
Filmul lui Jordan nu este doar povestea lui Sarah Miles, așa cum
s-a întâmplat, până la urmă în mod fericit, cu adaptarea din 1955. El
încearcă să păstreze un echilibru între cele trei personaje, lucru care
e foarte greu de realizat: uneori ai impresia că regizorul insistă prea
mult pe aspectul pasional dintre Bendrix și Sarah. Pe de altă parte,
cel mai mult câștigă relaţia dintre Henry și Bendrix. Însă pe undeva
am senzaţia că au cam pierdut-o pe Sarah.
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André
Bazin
Realitatea constituie pentru cinema o sursă permanentă de reînnoire.
„Noile valuri” se remarcă în general prin simplitatea poveștii, prin simţul
pentru întamplările nespectaculoase care reușesc să pătrundă natura
umană și să dezvăluie anumite aspecte ale ei. André Bazin este un
teoretician al realităţii în cinema și din acest motiv, articolele sale, și
în special cele despre neorealismul italian, pot ajuta la înţelegerea
fenomenului din cinemaul românesc actual.
de Gabriela Filippi
aﬁrmă criticul francez, presupune impunerea
raţionamentului autorului, pe când cadrulsecvenţă și profunzimea câmpului lasă
loc echivocului, obligă spectatorul la o
interpretare proprie.

Bazin și estetica neorealistă

Criticul francez nu nesocotește importanţa
decisivă pe care avangarda ﬁlmului mut a
avut-o în deﬁnirea mijloacelor de expresie ale
noii arte pe-atunci și nici calităţile estetice ale
acelor ﬁlme, dar condamnă extremismul lui
Eisenstein în aﬁrmarea montajului ca singura
speciﬁcitate a cinemaului sau expresionismul
german pentru formalismul imaginii.
Există aﬁnităţi evidente între cineaștii săi
preferaţi – Jean Renoir, Orson Welles și autorii
neorealismului italian – ceea ce au în comun
pe plan tehnic este folosirea cadrelor-secvenţă
și profunzimea câmpului. Aceste procedee –
care nu constituie, după cum observa André
Bazin, o reîntoarcere la teatrul ﬁlmat deoarece
înglobează experienţa montajului și pe cea
a decupajului clasic, „analitic” – sunt așezate
în opoziţie cu artiﬁcialitatea segmentării
evenimentului cinematograﬁc. Segmentarea,
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Ambiguitatea, pe care realitatea o conţine, este
preluată și de estetica neorealistă. André Bazin
explică această ambiguitate prin respectul faţă
de realitate pe care cinemaul, singura dintre
arte care poate ﬁ confundată cu realitatea, este
datoare să-l aibă. Criticul folosește o metaforă
amuzantă și foarte expresivă în acest sens
– așa cum dungile pepenelui verde, spune el,
nu se aﬂă acolo pentru a-l călăuzi pe „pater
familias” când taie și împarte feliile, așa și
evenimentele din realitate există mai înainte
de a avea un înţeles și un scop. André Bazin
descrie două secvenţe care îl entuziasmează
în „Umberto D.” al lui De Sica și pe care le
consideră „«performanţa» limită” a cinemaului
pe care îl susţine – scena în care Umberto
ajunge acasă și se simte slăbit, încearcă să
adoarmă dar nu reușește din cauza gălăgiei
făcute de musaﬁrii gazdei și scena în care
servitoarea se trezește, îndeplinește absentă
câteva activităţi scurte, de rutină, în bucătărie
și izbucnește în plâns. Acestea sunt scene
aproape autonome, cu un ritm propriu, în
care gesturile și sentimentele nu năvălesc spre
concluzia ﬁnală a unui traseu predeﬁnit, ci își
găsesc timp pentru a se desfășura.

Bazin și realismul filmelor
românești recente
„Noul val” din cinematograﬁa română a fost
adesea comparat cu neorealismul italian
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tocmai datorită acestei aure de ușor mister
în care este prezentată realitatea. Dacă
ﬁlmele lui De Sica au totuși un mesaj,
încearcă să insuﬂe spectatorului dragostea și
toleranţa pentru semeni, „Moartea domnului
Lăzărescu” sau „4 luni, 3 săptămâni și
2 zile” respectă mai strict convenţiile
acestei estetici, eliminând posibilitatea
unei semniﬁcaţii certe la nivelul întregului
ﬁlm, de unde și deruta spectatorilor în faţa
acestora.Umberto D. și domnul Lăzărescu
se aseamănă – sunt doi pensionari a căror
demnitate este în mod constant atacată
de societatea care nu mai găsește un loc
pentru ei; amândoi trăiesc singuri, asistaţi
în cea mai mare parte a timpului doar de
animalele lor de companie. Diferit este felul
în care regizorii aleg să spună povestea.
Pilda lui De Sica ne învaţă să ﬁm îngăduitori
faţă de neputinţa bătrânului Umberto
D. (André Bazin aﬁrma chiar că ﬁlmele
neorealiste, reduse la intrigă, se înfăţișează
ca melodrame moralizatoare, dar observă
că nici unul dintre personaje nu este inclus
în poveste doar ca simbol ci dimpotrivă,
sunt foarte umane). Cristi Puiu în schimb,
perseverent în estetica pe care o abordează,
nu aduce soluţii sau concluzii, ci doar
viziunea unei lumi închise și sumbre.
Filmul lui Mungiu este poate mai apropiat
stilistic de Rossellini în „Paisà” – mai ales
în episodul în care personajele escaladează
acoperișurile Florenţei încă ocupate de
germani – prin ritmul acţiunii și prin
alegerea acelor evenimente de viaţă care
conţin tensiunea și care suscită suspansul
fără ca verosimilitatea să ﬁe afectată. În „4
luni, 3 săptămâni și 2 zile” realitatea este
foarte concretă prin sentimentul de groază
și de abject pe care personajele îl simt în
faţa existenţei în momentul povestit. Filmul
vorbește despre prietenie și pare ciudat ca,
pentru tema aceasta, acţiunea să ﬁe plasată
în „epoca de aur”, mai ales că este evident
că autorul nu vrea să ilustreze prietenia ca
pe o valoare pierdută astăzi și încă întâlnită
în acele vremuri. Perioada comunistă i-a
oferit autorului prilejul de a spune o poveste
realistă care să înﬁoreze totodată.
André Bazin mai scria că arta există
doar prin alegeri. Este un enunţ deloc
surprinzător și totuși publicul românesc
pare să-i uite adevărul, ceea ce face ca aceste
ﬁlme să aibă un număr mic de spectatori în
ţară, chiar după recunoașterea internaţională
a valorii lor. Potrivnic lor este pe de-o parte
faptul că asemănarea prea mare cu realitatea
placidă, care nu conţine nimic glorios
gonește spectatorii, și pe de altă parte,
tocmai faptul că publicul poate ﬁ păcălit de
aparenta realitate a acestor ﬁlme. Opera de
artă, chiar îmbrăcată în hainele realităţii,
rămâne creaţia autorului ei, ordonată după
reguli proprii, uneori ușor de sesizat, alteori,
mai puţin evidente.

De Sica
[i Rossellini

Dacă Zavattini-de Sica și Rossellini încarnează cel mai bun și
mai pur neorealism ca descriere totală a realului, este la fel de
adevărat că ei reprezintă de asemenea polii opuși, și această
opoziţie s-a accentuat de la an la an. Am s-o reduc la două
aspecte esenţiale. Primul ţine de fond, iar cel de-al doilea, de stil.
de André Bazin

TRADUCERE GABRIELA FILIPPI

Pentru Zavattini-de Sica,
realitatea umană
este un fapt social.
Prin temperament, cât probabil și prin convingere,
Zavattini-de Sica socotesc realitatea umană
esenţială în primul rând ca fapt social. Nu că n-ar fi
interesaţi de individ. Dimpotrivă, „Hoţii de biciclete“
și „Umberto D“ sunt în mod evident pledoarii pentru
persoană și fericirea individuală, dar condiţiile acestei
fericiri se reduc în fapt la o serie „prealabilă“: șomajul
și toate incidentele, statul și ipocriziile lui economice.
La Zavattini există pe de-o parte omul și natura sa
și pe de alta, toate complexele condiţionării sociale,
din care se nasc suferinţa și drama. Sunt conștient
că simplific la extrem, dar nu cred că falsific sensul
general al inspiraţiei zavattiniene. Neorealismul este
pentru el mai întâi un realism al raportului dintre
individ și societate; de aici își trage probabil simpatia
și preferinţa criticii „de stânga“.

Pentru Rossellini –
o problemă morală
Chiar când subiectele tratate în „Paisà“ sau
„Germania anul zero“ ar putea să înșele în privinţa
preocupărilor recente ale lui Rossellini, cred că
adevărata lor natură nu este ordinea socială,
ci morala. Pentru autorul filmelor „Stromboli“,
„Miracolo“, „Europa 51“, eroul filmului trebuie
să rezolve singur o problemă morală esenţială,
să găsească răspunsul care să dea lumii sensul
său etic. Nu că, opus demersului zavattinnian,
Rossellini ignoră realitatea socială! Ca și la de Sica,
cadrul istoric este foarte prezent în jurul individului,

Rossellini făcând o socoteală fidelă și obiectivă a
șocului moral pe care evenimentul îl produce în
pătura sociala pe care urmează s-o lovească: undele
retrăgându-se lasă în urmă un ecou de obstacole
care amintesc adesea de originea lor. Se poate
chiar ca angoasa eroului sau a eroinei să fi fost
determinată de un factor de natură eminamente
socială, cum se întâmplă în „Europa 51“, înșelător
deopotrivă pentru familia burgheză, impermeabilă la
neliniști, pentru preotul ale cărui probleme spirituale
trebuie să se cristalizeze în sociologie religioasă,
dar și pentru militantul comunist care crede doar
în eficacitatea revoluţionară. Chiar dacă sfinţenia
domnului Vincente și-a găsit o aplicare în reducerea
injustiţiilor epocii, este evident că aceasta nu este
însă de natură socială. Neorealismul rossellian ar
putea la fel de bine să realizeze subiecte care ţin
de tematica tradiţională a romanului de analiză
individualistă – este cazul lui „Viaggio in Italia“.
Dar o face după legi estetice cu totul opuse, fie
că este vorba de subiecte în aparenţă sociale sau
psihologice.
Dacă ne raportăm la definiţia pe care abatele A.
Ayfre a dat-o neorealismului, ea se potrivește la fel
de bine filmelor de Zavattini-de Sica, dar și celor
de Rossellini, în măsura în care primii - ca și cel din
urmă - își propun să ne dea o imagine globală a
omului, care să nu-l izoleze de contextul geografic,
istoric și social, și refuză organizarea „dramatică“ a
povestirii, considerând-o abstractă. În măsura în care
se mai poate vorbi despre o dramă, aceasta nu mai
rezidă într-o „acţiune“ pe care am putea-o detașa
de evenimente ca pe un schelet, ci este imanentă

evenimentului în sine, conţinut în fiecare moment
și în fiecare incident, indisociabil materialului care
alcatuiește viaţa.

Zavattini analizează,
Rossellini face sinteze.
Dar dacă această constatare generală se aplică
deopotrivă idealului zavattinian, realizat de exemplu
de de Sica în secvenţa trezirii micii îngrijitoare din
„Umberto D”, cât și oricăruia dintre episoadele din
„Fioretti“ sau „Viaggio in Italia“, trebuie să atribuim
un semn contrar acestui numitor comun. Am putea
fără îndoială să caracterizăm într-altfel diferenţa
dintre stilul lui Rossellini și al lui de Sica, dar mi se
pare că afectăm principiul opoziţiei dintre ei afirmând
că mizanscena lui de Sica este fondată pe analiză iar
a lui Rossellini pe sinteză.
Ţinând cont de un interviu lung pe care mi l-a acordat
Zavattini, scriam in „Radio-Cinéma-Télévision“ că
ambiţia sa ar fi fost să fie un Proust al indicativului
prezent. Permiteţi-mi să reiau comparaţia. Pentru
Zavattini, prin de Sica, este important să observăm
realitatea imediată întotdeauna de mai aproape,
să discernem realităţile deosebite care constituie
comportamentele sale cele mai banale, apoi din nou,
realităţi și mai mici, ca la un microscop care mărește
de fiecare dată mai mult, descoperind treptat un
univers al conștiinţei acolo unde noi nu am vedea
în mod normal decât un bătrân care face ordine în
camera sa sau o tânără care macină cafea.
Rossellini, din contră, își privește personajele prin
capătul gros al binoclului. Se înţelege că distanţele
de care vorbesc sunt figurate și pur morale, în
sensul în care avem impresia că asistăm de la
depărtare, incapabili să intervenim în evenimente ale
caror cauze nu le discernem în totalitate și a căror
tensiune latentă izbucnește în accidente sfâșietoare,
inevitabile si imprevizibile. Așa este sinuciderea
copilului din începutul filmului „Europa 51“ sau
deznodământul lui „Viaggio in Italia“, provocat de un
„miracol“ invizibil eroilor și din care nici chiar camera
de filmat nu vede mare lucru.

Bunătatea și dragostea
Am putea spune oare în concluzie că neorealismul
la Rossellini, ca și la de Sica, este o încercare de
conștientizare totală a existenţei noastre, care îl
conduce însă pe Zavattini la subdivizarea neîncetată
a realităţii și pe Rossellini, din contră, la a pune în
evidenţă forţele care sudează realitatea și care reduc
din toate părţile libertatea dramatică a omului?
Dintr-un alt punct de vedere, aș spune că apropierea
progresivă a eroului zavattinian, descrierea sa cumva
microscopică, corespunde unei voinţe de simpatie
activă pe care aș numi-o „bunătate“, pe când reculul
rossellinian – prin tensiunea pe care o creează între
noi și eroul său, prin renunţarea la participarea
psihologică pe care această distanţă o implică – ne
impune un raport de „dragoste“, dar de o dragoste
non-sentimentală, pe care o putem califica drept
meta fizică.
1

Articol publicat în „Radio-Cinéma-Télévision”, septembrie
1955 și preluat din „Qu’est-ce que le cinéma?”, vol. IV
(n.a.) „Toate elementele (realităţii), obiectiv, subiectiv,
social, etc. nu sunt (în neorealism) niciodată analizate
ca atare; sunt luate într-un bloc evenimenţial cu toată
aglomeraţia inextricabilă: bloc de durată cât și de volum
care nu ne scutește de nicio secundă, de niciun gest... Mai
important decât orice este acest mod de a susţine contrariul
analizei, de a pune capăt unei descrieri înguste a omului și
a lumii” Cahiers du Cinéma, nr. 12

2
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Cum a fost
și n-a mai fost
Rossellini.. neorealist
Neorealismul e copilul timpului său, al anilor ’40. Și cum doar un copil poate avea curiozitatea și empatia
cuvenite faţă de unul de seama sa, Neorealismul a fost descoperit de Rossellini.
de Cristiana Stroea

Recapitulând câteva informaţii mai plicticoase, dar necesare:
Nu s-a căzut încă de acord asupra unei deﬁniţii universal valabile
și de nezdruncinat a neorealismului din punct de vedere formal,
estetic, ideologic, istoric etc. Între următoarele două concepţii opuse
există o multitudine exasperantă de alte opinii, păreri, judecăţi,
analize, teorii:
i. Neorealismul e o mișcare cinematograﬁcă ce s-a manifestat,
aproximativ în perioada 1940-1950, într-un stil vizual distinct
în comparaţie cu alte curente realiste și care a propus lucrul cu
o distribuţie bazată pe actori neprofesioniști, atenţia acordată
oamenilor obișnuiţi în situaţii cu ﬁnal deschis speciﬁce vremii în
care trăiau, preferinţa pentru lumina naturală, o regie subtilă –
neimplicată, debarasarea de structura clasică, evitarea tehnicilor
complexe de montaj, limitarea libertăţilor timpului ﬁlmic (de a
se comprima / extinde) pentru a respecta rigorile timpului real,
ﬁlmarea în decoruri autentice – eventual chiar cele în care se petrece
acţiunea scenariului, utilizarea convenţiilor reportajului.
ii. Neorealismul reprezintă doar o etichetă convenabilă pentru
a descrie ”un tipar de convergenţă scurtă spre o pată difuză de
cerneală pe harta istorică a ﬁlmului” (Geoffrey Nowett-Smith –
istoric al ﬁlmului). Între operele unor regizori consideraţi neorealiști
34
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(ex. Rossellini / Visconti sau chiar Rossellini / De Sica) există atât de
multe diferenţe cruciale de ideologie și estetică, încât e imposibil de
găsit o minimă coerenţă care ar justiﬁca deﬁnirea Neorealismului ca
mișcare sau curent.

„Ori admitem că Rossellini a fost singurul regizor
neorealist, caz în care trebuie să redeﬁnim termenul,
ori Rossellini nu a fost niciodată neorealist, ceilalţi
au fost, caz în care termenul are o conotaţie negativă,
defăimătoare”
Între cele două, subscriu la aﬁrmaţia lui Adriano Apra – regizor
și critic de ﬁlm: ”pe măsură ce aprofundez, sunt tot mai convins
de următoarele: ori admitem că Rossellini a fost singurul regizor
neorealist, caz în care trebuie să redeﬁnim termenul, ori Rossellini
nu a fost niciodată neorealist, ceilalţi au fost, caz în care termenul
are o conotaţie negativă, defăimătoare”. Și cu asta nu am zis nimic.
Îmi rezerv plăcerea de a avea un discurs personal și nestatornic.
Asemenea lui Rossellini.
Cea mai vizibilă legătură ce se poate face între omul Rossellini și
creaţia sa ţine de atitudinea sa faţă de viaţă. Rossellini privește în jur

cu o nesfârșită curiozitate și nevoie de revelaţii. E atitudinea unui
copil care percepe, privește, învaţă, înţelege. Faptul că înţelege e
dovedit de imensa empatie și toleranţă faţă de personajele sale, de
fapt faţă de oamenii care pentru câteva momente devin personaje.
”Neorealismul constă în urmărirea cu afecţiune a unei ﬁinţe, a
tuturor descoperirilor și impresiilor sale” aﬁrmă însuși Rossellini,
într-un interviu acordat revistei Cahiers du cinéma.
De fapt, acesta e neorealismul lui Rossellini – marea sa descoperire.
Ceea ce șochează în trilogia războiului („Roma, oraș deschis” 1945 – considerat ﬁlmul care a fondat neorealismul, „Paisa” – 1946
și „Germania anul 0” – 1948), ceea ce seduce în trilogia emoţiilor
(„Stromboli”, „Europa 51” și „Viaggio in Italia”) și ceea ce se simte
ca factor formator în restul operelor sale cinematograﬁce e această
atitudine fără teză politică sau morală, epurată de ideologii sau ﬁlosoﬁi
restrictive, a unei personalităţi curioase, un om mereu dispus să ﬁe
surprins, ba chiar uimit de oamenii din jurul lui și de poveștile lor.
Acesta a fost principiul fondator al neorealismului Și, totodată, testul
pe care nimeni altcineva, după Rossellini, nu l-a mai trecut.

„Nu o mână creatoare, ci un ochi care privește”
„Roma, oraș deschis” a avut premiera în 1945, într-o Italie lovită de
regimul fascist și de experienţa celui de-Al Doilea Război Mondial. A
șocat prin aparenta lipsă de stil, prin faptul că imaginea se epurase de
orice cosmetizare – speciﬁcă stilului clasic și cinematografului fascist,
prin faptul că nu se simţea o mână creatoare, ci un ochi care privește.
Absenţa actorilor consacraţi și preferinţa pentru actori neprofesioniști
– au fost observate, analizate și ridicate la rang de principiu neorealist.
Rossellini aﬁrma într-un interviu: ”Se crede că neorealismul constă
în a face un șomer să joace rolul unui șomer. Eu aleg actorii strict
după ﬁzic. Putem alege pe oricine de pe stradă. Prefer actorii
neprofesioniști pentru că aceștia nu au idei preconcepute. Dar oamenii
obișnuiţi, în faţa camerei au sentimentul că devin excepţionali și astfel
se blochează, se uită pe sine de parcă nu s-ar ﬁ cunoscut niciodată”.
Iar dacă nu se blocau, deveneau la fel de melodramatici precum
vedetele pe care le admirau în sălile de cinema.
Absenţa unei structuri narative este poate cea mai controversată și
dezbătută însușire a ﬁlmelor sale. Și totuși în „Roma, oraș deschis”
există structură narativă și ritm. Doar că sunt naturale, aparţin
vieţii, nu sunt cele clasice – fabricate. În „Paisa” ﬁecare episod are o
logică internă și o forţă de sinteză a vieţii de netăgăduit. Rossellini
dă impresia că nici măcar nu se străduiește să așeze fragmentele
de realitate într-o ordine, acestea se așează singure după legile
hazardului și ale suﬂetului. Într-un fel, ﬁlmele lui Rossellini își
motivează existenţa prin faptul că există aceste personaje cu aceste
povești ale lor, niște mărturii. Filmul tradiţional caută povestea.
Creează o altă realitate. Filmul lui Rossellini doar o surprinde.

„Mai aproape de povestirea orală,
decât de cea scrisă, de schiţă decât de pictură”
Filmarea în exterior, în locaţii nefabricate în studio a devenit un
imperativ al mișcării neorealiste, ba uneori, de dragul autenticităţii
se ﬁlma chiar în locul în care se petrecea acţiunea scenariului. Dar
în cazul lui Rossellini, această opţiune a ţinut în principal de faptul
că poveștile existau pe străzile Romei, nu le căuta în imaginaţia sa.
De fapt, pentru cele câteva secvenţe de interior din „Roma, oraș
deschis” au fost chiar improvizate 4 decoruri în studio. Totuși, unele
povești nu le poţi scoate din mediul lor. Mișcând camera printre
ruinele și molozul Berlinului (în „Germania an 0”), Rossellini îmbină
investigaţia morală cu cea socială reconstituind fără retorism spiritul
unui oraș unde, așa cum o voce din off povestește la început, oamenii
”trăiesc în tragedie ca în elementul lor natural.”
Despre estetica vizuală a „Romei..”, André Bazin a scris pagini întregi,

elogiind alura sa de reportaj, aspectul său ﬁresc mai apropiat de
povestirea orală decât de cea scrisă, de schiţă decât de pictură. ”Liniile
lui mai mult indică decât pictează”, ”travlingurile și panoramicele
n-au caracterul cvasidivin pe care li-l acordă macaraua americană,
ci naturaleţea și ﬁrescul privirii umane, [..] totul se face la înălţimea
ochiului sau pornind de la puncte de vedere concrete cum sunt un
acoperiș sau o fereastră.” Pe de altă parte, tot Bazin exclama ceva mai
târziu, când a apărut „Hoţii de biciclete” ( r. Vittorio De Sica, 1948)
că aceasta e cea mai pură formă a neorealismului: ”fără actori, fără
poveste, fără regie – estetica iluziei perfecte a realităţii: fără cinema.”
E ilustrativă această aﬁrmaţie pentru ce s-a întâmplat de fapt.
Neorealismul lui Rossellini nu pornise dintr-un angajament moral
sau estetic de a inova, de a revoluţiona cinematograﬁa. Pornise din
nevoia ﬁrească de a ﬁ martor la ce se întâmpla în jurul lui, din felul
lui personal de a „scotoci”, din crezul că „marile gesturi care ţin de
extraordinar și de uimitor în oameni se produc cu aceeași rezonanţă
ca gesturile obișnuite” și încercarea de a le transpune cu „aceeași
umilinţă și pe unele și pe altele.” Această atitudine, imaginaţia lui
cuminte, așezată, un soi de intuiţie umană și o nevoie biologică de a
povesti au produs ﬁlmele trilogiei războiului și prin el, a fost oferit
lumii Neorealismul.
Dar cu cât o idee sau o atitudine e mai simplă și mai aproape de
esenţial, cu atât e mai greu de deﬁnit, cu atât se găsesc mai mulţi
doritori să o îmbrace în interpretări și metafore. Poate ca o reacţie
involuntar autobiograﬁcă, Irene din „Europa 51” (1952), trece prin
același proces. Nevoia ei esenţială de a ﬁ alături de oameni, de a-i
ajuta măcar prin prezenţă, măcar oferindu-le consolarea că nu
sunt singuri și uitaţi (nu e oare același sentiment care l-a mânat pe
Rossellini să ﬁlmeze pe străzile mâncate de război ale Romei și ale
Berlinului?) o pun pe aceasta în situaţia de a ﬁ internată cu forţa
într-un spital de nebuni. Sunt evocatoare discursul preotului – ”și
dragostea are reguli” și interogatoriul prin care i se cere Irenei să
explice care sunt motivele reale ale comportării ei – o ideologie
comunistă, aspiraţii religioase etc. Când aceasta refuză să dea un
răspuns mulţumitor, e abandonată în spital de către propria familie.

„Neorealismul, asemenea unui copil rebel,
crescuse și evoluase, dar fără Rossellini”
Oare nu același lucru s-a întâmplat și cu Neorealismul lui Rossellini?
Oare acest ﬁlm nu s-a născut în urma unei intuiţii profunde și al unui
simţ acut al lumii în care trăiește?
Iniţial elogiat și ridicat în slăvi, ulterior a devenit subiect de
dispute nesfârșite cu privire la originile sale (dacă au existat sau nu
precursori), inﬂuenţe ideologice (catolice sau comuniste), inﬂuenţe
estetice (franceze sau sovietice). Între timp, ﬁlmele lui Rossellini
au fost disecate și analizate de critici și teoreticieni. Nereușind să
ajungă la esenţa operei, mulţi s-au ocupat de aspectele formale și
le-au transformat în canoane, în stilistică. Neorealismul a devenit
din atitudine morală – mișcare estetică. Ceea ce Rossellini n-avea și
alţi regizori aveau era o opinie stabilizatoare, un sistem statornic de
idei care să-l limiteze. De aici – o nesfârșită libertate de a nu intra în
canoanele stabilite de critici.
Apoi trebuie ţinut cont că deja prin anii ’50, Italia începea să
se stabilizeze din punct de vedere economic. Dramele sociale
dispăruseră de pe străzile și din casele italiene. Ceea ce fusese
necesar să arate, Rossellini arătase. Simţea schimbarea timpurilor și
prin ﬁlmele pe care le-a făcut după ’50 demonstrează că regizorul
observa acum apariţia unor alte probleme, ale unui alt tip de rău. A
încercat, ca și mai înainte să ”deschidă fereastra” (Tag Gallagher), să
ﬁe neorealist. Doar că nu a mai corespuns canoanelor. Neorealismul,
asemenea unui copil rebel, se debarasase de timpul în care se
născuse, de cel care-l descoperise și hrănise. Crescuse și evoluase,
dar fără Rossellini.
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cinema vizionar

Comediile lui
Roberto Rossellini
Roberto Rossellini și-a început cariera regizorală înaintea celui de-Al Doilea Război Mondial cu o serie de
scurt-metraje, iar în perioada fascistă a filmat o trilogie propagandistică; trei filme de război în care filmează
fără actori profesioniști, personajele fiind oamenii simpli, cadrele sunt necosmetizate, surprinse în decor
natural. Filmele nu sunt neapărat memorabile, dar în ele se observă deja predilecţia regizorului pentru real și
veridic, ușurinţa de a emoţiona prin viaţa simplă și aparent comună. Adevărata recunoaștere apare abia odată
cu „Roma, città aperta”, primul din trilogia antifascistă, celelalte două fiind „Paisà” și „Germania anno zero”.
de Andra Petrescu

N

eorealismul este alcătuit din mai multe reguli pe care
regizorii italieni din anii 1940 le-au impus: ﬁlmarea în
decoruri naturale, lipsa unor scenarii prestabilite clar,
refuzul de a „manipula” realitatea prin strălucire și
cosmetizare, adoptarea unui „ochi cinematograﬁc” complet obiectiv
care să redea cu acurateţe realitatea socială a momentului. Într-un
interviu pentru Cahiers du cinéma, Roberto Rossellini aﬁrmă că, pentru
el, neorealismul reprezintă o perspectivă morală prin care este privită
lumea. A-l judeca pe Roberto Rossellini doar din punctul de vedere
al acestei mișcări cinematograﬁce, înseamnă a-ţi refuza plăcerea
celorlalte ﬁlme ale sale. Arta lui Rossellini depășește convenţiile unei
etichete. Filmele sale transmit emoţie și iubire faţă de om. Puterea lor
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stă în capacitatea regizorului de a reda nu doar întâmplări și situaţii
prin care trece un om, ci sentimentele pe care acestea le provoacă
asupra ﬁinţei umane; trăirile cele mai comune devin răvășitoare
și profunde pentru spectator. Roberto Rossellini pare să celebreze
miracolul vieţii indiferent de genul cinematograﬁc prin care îl
exprimă.
Subiectele pe care le alege au în comun un tip de personaj principal al
cărui destin este marcat de evenimente tragice, ducând la momentul
unei revelaţii. Sfârșitul ﬁlmului se confundă de cele mai multe ori cu
acest punct culminant în care personajele sale au ajuns la o cunoaștere
profundă a vieţii și la o apreciere a frumuseţii și a miracolului divin.
Urmărea, prin subiectele pe care le alegea, să investigheze inﬂuenţa

societăţii asupra individului: personajele sale reacţionează împotriva
unor norme prestabilite și luptă împotriva lor. Mai târziu, spre
sfârșitul carierei, se dedică complet rolului educativ al cinema-ului și
regizează o serie de ﬁlme istorice pentru televiziune. Iréne (Ingrid
Bergman), personajul principal din „Europa 51”, este o mamă al cărei
ﬁu s-a sinucis. Femeia își găsește alinare în ajutorul pe care îl oferă,
necondiţionat, săracilor. Revelaţia ei este aceea că există doar prin
binele pe care îl face oamenilor, lucru pe care clasa socială căreia
îi aparţine nu îl poate înţelege și o închide într-un spital psihiatric,
motivul ﬁind comportamentul ei sfânt.

„La macchina ammazzacattivi” și „Dov’è la libertà?”
Deși i se reproșează că își pierde stilul odată cu „renunţarea” la
neorealism, stilul distinct al lui Roberto Rossellini poate ﬁ regăsit
în oricare dintre ﬁlmele sale prin ideile pe care le transmite, prin
subiectele care îl interesează. Două dintre ﬁlmele „condamnate”
sunt „La macchina ammazzacattivi” și „Dov’è la libertà?”, comedii
amare, care beneﬁciază de un registru stilistic mai deosebit. Nici unul
dintre ﬁlmele anterioare făcute de Rossellini nu anunţau o asemenea
schimbare. „Il generale della Rovere” este un alt ﬁlm semnat Roberto
Rossellini, cu accente comice clare, care însă nu se păstrează și în
cea de-a doua parte a ﬁlmului. Printre ideile exprimate se numără
faptul că masca pe care o aﬁșăm celor din jurul nostru ajunge să ne
guverneze viaţa, că ceea ce pretindem a ﬁ ne transformă și nu invers și
că aceasta poate duce chiar la deznodăminte tragice.
„La macchina ammazzacattivi”, adaptare după comedia dell’arte, ﬁlmată
în perioada imediat următoare trilogiei antifasciste, a fost primită prost
de critica italiană. Rossellini amestecă elementele sale de documentar
cu o hiper-stilizare intenţionată, creând un ﬁlm cu o imagine aparent
diferită. Naratorul spune de la început că este vorba de ﬁcţiune și deci
imposibil de a se confunda cu realitatea. Convenţia este aﬁrmată, iar
spectatorului nu-i rămâne decât să accepte sau nu jocul. În faţa ecranului,
o mână enormă așază macheta orașului în care se va petrece acţiunea
și vocea anunţă „scena”, apoi personajele; ne invită să ne amuzăm de
această comedie cu oameni plângăcioși, hoţi și intriganţi, buni sau răi,
dar care până în ﬁnal demonstrează că sunt la fel. Mâna înfricoșătoare ne
plimbă peste câteva dissolve-uri și ne duce în „realitate” unde un cuplu
de americani ne va plimba până în orășelul în cauză.
Fotograful Celestino descoperă că dacă pune fotograﬁa cuiva în faţa
camerei și îl re-imortalizează, persoana respectivă moare – exact în
poziţia în care fusese imortalizat. Supărat și dezamăgit de răutatea
consătenilor săi, hotărăște să facă dreptate și ordine în numele
Sfântului Andrei, patronul orașului. Dar nu reușește decât să creeze
haos. Pretenţiile și aroganţa lui sunt neîntemeiate, el însuși lăsându-se
antrenat într-un joc blasfemitor de-a Dumnezeu: își asumă dreptul de
a omorî pe cei pe care nu îi consideră suﬁcient de corecţi, deși criteriul
său de selecţie este mult prea subiectiv. Răul și binele sunt ușor de
confundat, iar noi, oamenii, suntem atât de asemănători încât nu ne
putem permite dreptul asupra vieţii.
Chiar dacă există elementele fantastice și ﬁlmul este o convenţie
anunţată de narator, „La macchina” se integrează în stilul lui
Rossellini prin mai multe trăsături caracteristice. Decorurile reale și
evenimentele pe care le arată se petrec în realitate: serbarea Sfântului
Andrei și binecuvântarea bărcilor. Actorii sunt neprofesioniști,
acceptând rolurile pentru banii de care aveau nevoie. Religia și
normele creștine se regăsesc în toate ﬁlmele lui Rossellini, inclusiv
aici: omul nu își face dreptate singur și nu are dreptul de a judeca
pe alţii. Caricaturizarea moravilor nu face oare parte din latura lui
educativă pe care o va dezvolta în ultimii ani ai carierei prin seria
de ﬁlme pentru televiziune? Este și o aﬁrmaţie despre caracterul
înșelător al aparatului de ﬁlmat; ceea ce înregistrează camera este
pasibil de orice interpretare din partea celui care privește.

„O declaraţie a distanţării faţă de neorealism
și de regulile sale rigide”
În condiţiile în care Rossellini era acuzat de critica italiană pentru că
ar ﬁ trădat principiile primelor sale ﬁlme, această comedie poate ﬁ
interpretată și ca o declaraţie a distanţării faţă de neorealism și de regulile
sale rigide. Fotograful acuzator poate reprezenta poziţia celor ce susţin că
cinema-ul trebuie să înfăţișeze strict realitatea și să exprime adevărurile
istorice, politice sau sociale. Rossellini analizează prin „La macchina
ammazzacattivi” cât de obiectiv este ochiul celui care surprinde viaţa, dar
și cum se distorsionează mesajul prin ﬁltrul spectatorului.
După acest ﬁlm începe perioada ﬁlmelor cu Ingrid Bergman, care
devine și soţia sa. Acestea sunt marcate de probleme conjugale, de
diferenţele de percepţie asupra vieţii dintre parteneri, de zbuciumul
ei de a-și descoperi identitatea și de a se desprinde de o relaţie care
o sufocă. Sunt drame puternice, întotdeauna despre o femeie care
își caută, pentru a regăsi în ﬁnalul ﬁlmului, înţelegerea asupra vieţii.
În contextul acestor ﬁlme, Rossellini face comedia cinică „Dov’e la
liberta” în care ne reîntâlnim cu umorul său satiric din „La macchina”,
cu aceeași privire indulgentă, dar mustrătoare asupra personalităţii
ușuratice a omului. Filmul nu a fost turnat în întregime de Rossellini,
secvenţa din ﬁnal ﬁind regizată de Federico Fellini.
„Dov’è la libertà?” este o tragi-comedie despre un bărbat, Salvatore
Lojacono, care la începutul anilor ’30 și-a omorît prietenul care
încercase să-i violeze soţia. Douăzeci și doi de ani mai tîrziu este
eliberat într-o societate schimbată de istoria la care el nu a participat.
Filmul arată Italia după cel de-Al Doilea Război Mondial prin ochii
unui bărbat care nu a cunoscut ororile acelor ani și a rămas, chiar
dacă în închisoare, inocent; o viziune pesimistă, dar perfect reală,
asupra modului în care războiul și suferinţa ne modiﬁcă activându-ne
mecanismele meschinăriei și ale mizantropiei.
Bărbatul nu mai găsește clădirile acolo unde le știa, obiceiurile s-au
schimbat, oamenii au devenit nervoși, irascibili, lipsiţi de răbdare –
secvenţa în care Salvatore duce o tânără la ﬁlm, iar galanteria lui nu
este înţeleasă de ceilalţi, deranjează și provoacă reacţii violente. Este
incapabil de a se integra într-o societate în care nu i se dă o șansă: are
nevoie de domiciliu pentru a ﬁ în libertate, are nevoie de bani pentru
chirie, dar nimeni nu dorește să ﬁe bărbierit de un asasin. Ajunge,
din nevoie, la familia sa, unde descoperă că aceștia au furat averea
unor evrei deportaţi în Auschwitz, iar soţia sa nu era nici pe departe o
sfântă. Dezamăgirea pe care o simte îl face să își dorească liniștea vieţii
din închisoare și să încerce să invadeze înapoi.
Salvatore este un bărbat impulsiv și condus de iubirea pe care o poartă
apropiaţilor săi pe care dorește să îi protejeze mai presus de orice.
Inocent, îi face o favoare unui prieten pentru ca apoi să descopere că a
fost păcălit și a schimbat bani falși. Dorinţa și nevoia sa de a-și proteja
rudele este evidentă atunci când moșternitorul evreu își susţine
pretenţiile de retrocedare, iar Salvatore, în naivitatea sa, nu înţelege
imediat cine este adevărata victimă. Dar treptat descoperă că lumea în
care s-a întors și-a pierdut puritatea. Asemănarea acestui personaj cu
Irene (Ingrid Bergman în „Europa 51”) este izbitoare, cele două ﬁlme
având aceeași temă pe care „Francesco, giullare di Dio” i-a inspirat-o
lui Rossellini. Irene se redescoperă dedicându-se celor neajutoraţi, iar
Salvatore își dă seama că ceilalţi – din societatea pe care nu o cunoaște
– nu știu să primească ajutorul necondiţionat și sincer. Îi rămâne
o singură soluţie: să se întoarcă la închisoare, unde, ne povestise la
începtul ﬁlmului, își asumase rolul de protector al colegilor săi.
„Dov’è la libertà?” este de asemenea și un discurs despre libertate ca
trăire, ca sentiment de siguranţă; fericirea și liniștea pe care Salvatore
le simte în închisoare pentru că poate să ofere ceva oamenilor, iar
aceștia, la rândul lor, pot să primească. Libertatea nu este un bun
material sau un concept ce poate ﬁ deﬁnit de spaţiul ﬁzic în care ne
aﬂăm, ci este o stare de mulţumire și de împăcare cu sinele.
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dosar | cineaști români

Liviu
Ciulei

Liviu Ciulei s-a născut în 1923, pe data de 7 iulie. Începând cu 1946 a urmat cursurile Facultăţii de Arhitectură
și Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București. Apare prin opera sa, prin interviurile, cărţile sau
cronicile scrise despre teatrul său ca un om condus de talent și de o personalitate hotărâtă. Este un actor
bun, un scenograf care a revoluţionat scena teatrului românesc și un regizor care a spus întotdeauna ceva
nou. A impresionat publicul din Europa și a fost unul dintre regizorii teatrului american Guthrie Theatre din
Minneapolis. În 1965 „Pădurea spânzuraţilor”, regizat de el, a fost primul film românesc care a câștigat
premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes. Un an mai târziu își începea turneele internaţionale cu trupa
Teatrului Bulandra, al cărui director a fost pentru mai mulţi ani, devenind recunoscut ca unul dintre cei mai
importanţi regizori de teatru ai generaţiei sale.
de Andra Petrescu
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Preferă îndeosebi autorii clasici, căutând modernitatea în textele
lor; transpune miturile și temele mari în evenimentele politice din
prezent. Regizorul caută toate sensurile care se ascund într-un text
pentru a găsi o interpretare nouă și originală. Istoria, spune Liviu
Ciulei, trebuie să se regăsească în artă, pentru că arta face parte din
viaţa reală, altfel valoarea ei se reduce semniﬁcativ. A susţinut în anul
1956 „reteatralizarea teatrului”, adică revenirea la puterea sugestiei
a teatrului prin renunţarea la decorul de tip „extrageri fotograﬁce
a realităţii”. Ciulei lucrează pe scene deschise, elisabetane, care să
permită actorilor să improvizeze, să ofere posibilitatea de a schimba
actele rapid, dar mai ales să aibă forţă de sugestie asupra spectatorilor.
A regizat doar trei ﬁlme, din care nu aș putea identiﬁca un univers
personal; dar se observă intuiţie, talent și cultură cinematograﬁcă
în oricare dintre acestea. Dacă primele două sunt umbrite de
propagandă, la „Pădurea Spânzuraţilor” se poate vorbi și despre un
interes faţă de psihologia personajelor, de o gradare minuţioasă și
perfectă a conﬂictelor interioare a lui Apostol Bologa, interes care pare
să se întrezărească și în primele ﬁlme, dar șters din cauza scenariilor
proaste.

„Erupţia”(1957) – „un film realizat în
cinstea sărbătorilor centenarului industriei
petrolifere din România”
„Erupţia” este debutul lui Liviu Ciulei în cinema. E un „ﬁlm realizat în
cinstea sărbătorilor centenarului industriei petrolifere din România”,
ne anunţă un insert de la începutul ﬁlmului. Anca, o tânără studentă
de la București, venită în practică în satul Ursei unde se forează, fără
vreun rezultat, pentru ţiţei, își regăsește valorile și priorităţile în
viaţă. Filmul începe ca un thriller (o tânără căreia i s-a stricat mașina
în mijlocul pustietăţii), muzica creează senzaţia că oricând se poate
întâmpla ceva rău, un convoi de oameni tocmai părăsește satul, în
timp ce Anca se apropie. Chiar dacă această atmosferă de la început
creează suspans, acesta nu se păstrează de-a lungul ﬁlmului din
cauza scenariului prost și schematic. Personajele sunt doar schiţate,
n-au viaţă proprie și rămân imitaţii ale unor tipuri de oameni din
societatea vremii, nu reușesc să te facă să empatizezi sau să înţelegi
vreun pic ce-i cu ele. Relaţiile dintre ele sunt false, lipsite de viaţă și
de verosimilitate; Anca se îndrăgostește de Andrei, inginerul nobil și
dedicat, pentru că este bun, iar Emil rămâne cu Mina (soţia care nu a
stat alături de soţ în condiţiile rele de la Ursei) pentru că sunt amândoi
răi. Doar camera și felul în care Ciulei privește personajele conferă un
strop de naturaleţe ﬁlmului.
Deși subiectul este complet neinteresant, ﬁlmul arată preocuparea
regizorului pentru stilul clasic hollywoodian, care se continuă în cel
de-al doilea ﬁlm al său, „Valurile Dunării”. Imaginea este frumoasă,
foarte plastică, nuanţele de gri, negru și alb contrastează puternic.

„Valurile Dunării” (1959)
„Valurile Dunării” este cel de-al doilea ﬁlm pe care îl regizează Liviu
Ciulei, după un scenariu scris de Francisc Muntean și Titus Popovici
pe care i-l încredinţează regimul. Sfârșitul celui de-Al Doilea Război
Mondial vine pentru cârmaciul Mihai (Liviu Ciulei) într-un mod
neașteptat: proaspăt căsătorit cu frumoasa Ana (debutul Irinei
Petrescu), trebuie să renunţe la luna de miere pentru a reveni pe
șlepul său să transporte muniţie nemţească. Lucrurile se complică
pentru că ajutorul său, Toma (Lazăr Vrabie), este de fapt un membru
al rezistenţei comuniste care trebuie să deturneze muniţia la „ai
noștri”. Scenariul, care îl avea ca personaj principal pe comunistul
„salvator” Toma, a fost modiﬁcat de regizor, moderând patetismul
mesajului patriotic comunist. Pentru Ciulei este important ca ceea ce
creează să transmită o parte din personalitatea sa, devenind evident

„PĂDUREA
SPÂNZURAŢILOR”
ESTE MULT MAI
SENSIBIL, VORBEȘTE
MAI SINCER ȘI DIRECT
DESPRE TRISTEŢEA
PE CARE O PROVOACĂ
ÎN NOI ABSURDITATEA
RĂZBOIULUI
că ﬁlmul se distanţează intenţionat de rolul propagandistic. Cârmaciul
Mihai este un personaj puternic, un bărbat dur și hotărât, dar corect,
care face ca Toma să rămână într-o oarecare umbră. Toma există doar
pentru a-l determina pe Mihai să acţioneze și să se schimbe. Filmul
nu vorbește doar despre curajul unui luptător comunist, ci și despre
puterea și dorinţa oricărui om de a lupta pentru libertate; despre
solidaritate în momente critice și puterea de sacriﬁciu pe care doar un
bărbat adevărat o are: Mihai își riscă viaţa pentru ca muniţia să ajungă
la români. Filmul câștigă Premiul Globul de Cristal la Festivalul de
Film de la Karlovy Vary.

„Pădurea spânzuraţilor” (1964),
un film trist și încă actual despre
inutilitatea unui război
În 1964 ecranizează „Pădurea spânzuraţilor” al lui Liviu Rebreanu,
un ﬁlm trist și încă actual despre inutilitatea unui război în care
oamenii ucid în numele unei naţiuni, ignorând legătura profundă
și frăţească dintre ei. Apostol Bologa este român și trebuie să lupte
împotriva românilor în Primul Război Mondial. Filmul se deschide cu
secvenţa spânzurătorii dezertorului, care încercase să treacă de partea
partizanilor cehi. Bologa votează pentru pedeapsa capitală, dar acum,
când urmărește cruditatea scenei, începe să conștientizeze stupiditatea
războiului pe care îl duce și devine incapabil să mai lupte.
„Valurile Dunării” și „Pădurea Spânzuraţilor” au în comun un interes
pentru psihologie, desăvârșesc un tip de personaj pe care regizorul
îl construiește constant – puternic, hotărât și motivat de idealuri
– și vădesc o preocupare pentru imagine, pentru frumuseţea și
profunzimea cadrelor alb-negru. Diferenţa dintre cele două ﬁlme
apare la nivelul emoţiei pe care o transmit. „Valurile Dunării” arată un
autor mai detașat de personajele sale și de problemele lor interioare,
mult mai preocupat de estetica imaginii
și de construcţia poveștii în ansamblu.
„Pădurea spânzuraţilor” este mult mai
sensibil, vorbește mai sincer și direct
despre tristeţea pe care o provoacă în
noi absurditatea războiului și inutilitatea
morţii unor oameni care în alt context
ne-ar putea ﬁ prieteni. Mesajul pe care
„Pădurea Spânzuraţilor” îl transmite este
mai puternic decât cel pe care „Valurile
Dunării” eșuează în a-l ascunde. Implicarea
afectivă a regizorului crește, treptat, de la
primul ﬁlm până la cel de-al treilea.
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Filmele lui

Alexandru
Tatos

Plecarea lui Alexandru Tatos dintre noi în 1990 reprezintă un
eveniment tragic din multe motive. În primul rând, acesta nu avea
la acea dată decât 52 de ani, vârstă la care majoritatea arti tilor se
află în deplinătatea forţelor creatoare. Apoi, consultând jurnalul său,
publicat într-o unică ediţie în 1994, descoperim un om obsedat de
ideea scăpării de comunism.
de Andrei Rus
42

05 ‘09 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

Deschid jurnalul la întâmplare, la pagina 396 și, printre altele, găsesc
următorul gând: „Prima rugăminte pe care ţi-o adresez, Doamne,
pentru anul care vine, este să faci o minune. Fă o minune, Doamne, și
scapă-ne de acest nebun, care ne duce în groapă!” Dacă hazardul ar ﬁ
decis să deschid cartea în alt loc e aproape sigur că aș ﬁ găsit o referire
la situaţia ţării, la modul în care oamenii erau chinuiţi de dictatura
lui Ceaușescu (el e nebunul din citatul de mai sus). În aceste condiţii,
ultima parte a jurnalului se citește cu o emoţie înfrigurată dacă știi
ce îl aștepta în scurt timp pe acest om. În a doua zi a lui 1990, Tatos
consemnează plin de optimism câteva speranţe pentru noul an. Apoi,
9 zile mai târziu, menţionează pentru prima oară că o tuse tabacică îl
chinuie de câteva luni. Revine în următoarele însemnări asupra stării
de sănătate, dar nu pare conștient de boala care pusese stăpânire pe
trupul său. 27 ianuarie este data scrierii ultimelor rânduri în propriul
jurnal. Vorbește despre recentul control pulmonar pe care l-a făcut și
își exprimă starea de teamă pe care i-o induce imaginea unei mese de
operaţie. Notează următoarele: „Deocamdată nu cedează (n.r.: tusea)
și asta mă îngrijorează. Să dea Dumnezeu să nu ajung la operaţie sau
la o boală cronică. Ajută-mă, Doamne!...” O notă de subsol adaugă sec:
„Alexandru Tatos s-a stins din viaţă miercuri, 31 ianuarie 1990, la patru
zile după ultimele însemnări.” Decesul cineastului survine așadar la
doar câteva săptămâni după momentul eliberării, pe care îl așteptase
cu ardoare ani întregi.

Operele mai puţin reușite
La acea dată, Tatos se aﬂa în faza de post-producţie a celui deal nouălea ﬁlm al carierei. „Cine are dreptate?” avea să apară în
1990 într-o formă pe care regizorul, dacă ar mai ﬁ trăit puţin,
ar ﬁ îmbunătăţit-o cu siguranţă considerabil. Deși e structurat
modern, linearitatea poveștii ﬁind întreruptă constant de momente
tip anchetă, și beneﬁciază de o apariţie memorabilă a Oanei
Pellea, ﬁlmul nu e împlinit, ﬁind lipsit în mare măsură de ritm.
Scenariul semnat de Paul Everac are, la rându-i, destule lacune, dar
neajunsurile dramaturgice ar ﬁ putut ﬁ ajustate de un cineast cu
experienţa lui Tatos în faza de montaj și de post-sincronizare. Prefer
să nu insist însă asupra operelor mai puţin reușite ale regizorului din
simplul motiv că vreau să păstrez cât mai mult spaţiu pentru cele
desăvârșite. Le voi aminti doar în treacăt ﬁindcă fac parte totuși din
ﬁlmograﬁa unui autor, a unui om care și-a făcut întotdeauna simţită
viziunea asupra lumii, chiar și atunci când nu a reușit să confere
o formă armonioasă și adâncime proiectelor sale cinematograﬁce.
În această categorie din urmă intră, în primul rînd, „Casa dintre
câmpuri” din 1979, realizat de Tatos mai mult din obligaţie pentru
scenaristul Cornel Leu. Acesta din urmă era un factor important de
decizie la studioul care produsese ﬁlmele anterioare ale regizorului.
Tatos simţea că dacă ar refuza proiectul lui Leu ar putea pierde
susţinerea studioului de producţie pentru realizarea unor subiecte
care îl interesau cu adevărat. Avea să realizeze „Casa dintre câmpuri”
fără prea mare tragere de inimă, confruntându-se și cu probleme
ideologice și de distribuţie înaintea începerii ﬁlmărilor. Va trece prin
diferite stări vis-a-vis de proiect, dar, bazându-ne pe însemnările
din jurnal, nu pare să ajungă să-l iubească în niciun moment. „Casa
dintre câmpuri” e un paradox, ﬁindcă, deși Mircea Diaconu, Tora
Vasilescu și Mircea Daneliuc își interpretează just personajele,
părând să înţeleagă ce joacă, dialogurile scrise de Leu sunt atât de
strident false și exterioare încât par adăugate ulterior realizării
ﬁlmului. Probabil că cineva care s-ar încumeta să vizioneze ﬁlmul
fără sonor ar putea aprecia într-o mai mare măsură mizanscena lui
Tatos, dar și eforturile actorilor și ale celorlalţi membri ai echipei de
ﬁlmare. Un spectator obișnuit va ﬁ însă respins de replicile nu doar
necredibile, ci și pompoase, pretenţioase imaginate de scenarist.

„Fructe de pădure”, apărut pe ecrane în 1983, e însă un proiect în
care cineastul a crezut. Povestea, surprinzând maturizarea unei
adolescente în urma relaţiei cu un tânăr soldat, ar ﬁ avut șanse să
constituie baza unui ﬁlm bun. Structurarea scenariului în două mari
părţi, ﬁecare urmărind existenţa altor personaje care interacţionează
abia spre ﬁnal, creează însă confuzie în mintea spectatorilor în multe
momente. Și, în ciuda faptului că anumite secvenţe (spre exemplu,
cea a dezvirginării adolescentei de către soldat) sunt reușite, niciunul
dintre actori nu pare să ﬁ descoperit distanţa justă faţă de personajul
pe care îl interpretează. Din păcate, nici „Întunecare” din 1985, având
la bază romanul omonim al lui Cezar Petrescu, ﬁlm pe care regizorul
l-a pregătit vreme îndelungată, nu poate ﬁ considerat un punct de
referinţă al carierei acestuia. Ambiţia cineastului de a recrea o lume
angoasantă, cu trimiteri la realitatea imediată, dar și la stilul unui
ﬁlm precum „Otto e mezzo” al lui Fellini, este admirabilă. Filmul
conţine însă destule scene ambigue, confuze, greu de asimilat.

O capodoperă
„Secretul armei...secrete” (1989)
„Secretul armei...secrete” din 1989 e, pe de altă parte, o capodoperă.
Știu că acest mare cuvânt poate speria, dar Tatos a reușit aici un
lucru de care niciun alt cineast român nu s-a apropiat măcar. A
realizat o comedie muzicală care transcede genurile, conţinând în
doze considerabile nuanţe parodice, dar și trimiteri la contextul
social al epocii. În același timp a găsit o formulă prin care să câștige
toate categoriile de public, de la copii la cei mai rigizi intelectuali,
refuzând stilizarea excesivă a cadrelor în detrimentul inventivităţii,
a unei candori pe care cinematograful a pierdut-o în timp o dată cu
perfecţionarea echipamentului tehnic și al efectelor speciale. De la
comediile mute ale lui Max Linder sau Chaplin, foarte puţine ﬁlme
au apelat la un comic primar, neșlefuit și totuși complex. „Secretul
armei...secrete” face parte din această categorie restrânsă de opere
cinematograﬁce. Timp de o oră și ceva, Tatos pare că se joacă
împreună cu actorii săi, Mircea Diaconu, Carmen Galin, Emilia
Dobrin, Victor Rebengiuc, Adrian Păduraru, Manuela Hărăbor, Mitică
Popescu și Horaţiu Mălăele ﬁind jovialii complici ai acestui demers.
Gaguri peste gaguri, situaţii amuzante peste situaţii amuzante, replici
inteligente, cântece cu versuri naive, dar perfect integrate tipului de
mizanscenă adoptat de Tatos pentru a ilustra o tradiţională poveste
românească („Sânziana și Pepelea”), sunt îmbinate cu o imaginaţie
debordantă, dând naștere unui ﬁlm care ar trebui să ﬁe considerat
astăzi un clasic al cinematograﬁei mondiale. „Secretul armei... secrete”
este, spre exemplu, mult mai dens și mai spontan decât „Rocky
Horror Picture Show”, celebrul musical horror american al anilor
’70. Motivele obsurităţii sale sunt multiple și, ţinând cont că nici
măcar spectatorii din România nu au acces în format digital la această
realizare fantastică a unui cineast conaţional, e greu să emiţi pretenţii
la un eventual statut mondial al ﬁlmului.
Iniţial, spectatorul „Secretului armei... secrete” se va lăsa vrăjit de
cuplul Zmeului cel mai Zmeu - Spaima Codrilor. Zmeul, interpretat
de Diaconu, e peltic și sâsâit și vrea să pună mâna pe arma secretă
deţinută de un împărat nu tocmai cumsecade (Rebengiuc cu perucă à
la Voltaire) care se amuză distrugând de la distanţă diferite obiective
umane. Împreună cu verișoara lui, Spaima Codrilor, o Carmen
Galin absolut minunată, Zmeul, amintind prin înfăţișare în egală
măsură de Robocop și de un Frankenstein rănit, plănuiește tot soiul
de șiretlicuri pentru a-și atinge scopul. Problema este că, împreună,
cei doi nu formează cea mai redutabilă echipă, împiedicându-se în
propriile vicleșuguri. Mai mult decât atât, ei nu reușesc să ﬁe răi până
la capăt, ﬁecare îndrăgostindu-se de un pământean și devenind astfel
vulnerabil (el de ﬁica împăratului, o Manuela Hărăbor costumată în
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fustiţă roz, cu pănglicuţe și fundiţă, ea de voinicul care luptă pentru
inima prinţesei). Bineînţeles că Tatos creează, în aceste condiţii,
cadrul propice pentru desfășurarea a numeroase momente de
comedie burlescă, savuroase nu prin spectaculozitate sau originalitate
(comicul de situaţie de acest tip a fost exploatat în sute sau mii de
alte împrejurări), ci datorită reacţiilor actorilor. În special Galin și
Diaconu sunt capabili să amuze audienţa printr-o simplă schimbare
a tonalităţii vocii sau printr-o ridicare de sprânceană. Ei sunt de altfel
și protagoniștii câtorva secvenţe comice construite cu o inteligenţă
rară de Tatos. Vă dau un singur exemplu, deși sunt sigur că, rezumat
astfel, momentul își pierde zeci de procente din farmec. Zmeul cel
mai Zmeu, îmbrăcat în kimono și machiat conform ţinutei, se apropie
tiptil-tiptil de un punct (un fel de joc electronic) din care poate vedea
în exteriorul locuinţei. Observă o raţă gigantică. O cheamă pe Spaimă:
„Verișoară, uite ce drăcie s-a pripășit pe-aici. Din asta mâncăm o
lună.” O lasă pe verișoară să privească prin acel vizor și iese din cadru.
Aceasta rămâne câteva clipe în aceeași poziţie, apoi își întoarce
privirea spre direcţia în care se îndepărtase Zmeul și îi răspunde:
„De unde-atâta varză?” Apoi, în secvenţa următoare, îi vedem în
apropierea raţei învârtindu-se încântaţi în cerc și recitând: „Am să te
mănânc! Casa mea, casa mea!” Zmeul concluzionează: „O lăsăm aici
(n.mea: pe raţă) ca să nu se simtă prost alea mici de acasă.” Trebuie
neapărat să vedeţi cu ochii dvs. scena respectivă ﬁindcă mi-e imposibil
să-i redau hazul în întreaga complexitate. Costumele Liei Manţoc,
decorurile lui Mircea Duduș-Neagu și machiajul Elenei Rucăreanu
se îmbină atât de armonios cu viziunea regizorului, încât conţin în
ele însele o bună parte din comicul ﬁlmului. De asemenea, muzica lui
Horia Moculescu se pretează perfect versurilor naive, dar inteligent
parodice, scrise de Aurel Storin. Fără doar și poate, „Secretul armei...
secrete” va ﬁ mai iubit în zilele noastre și va ﬁ integrat curentului postpostmodern. Acest ﬁlm conţine toate ingredientele necesare pentru
a deveni cult, popular în rândul spectatorilor tineri și nu numai. De
altfel, și la data apariţiei iniţiale pe ecranele din România, „Secretul”
s-a bucurat de succes la public. Cu toate acestea, faptul că lipsește din
listele celor mai bune ﬁlme românești realizate de critici sau de cineﬁli
îmi pare o mare nedreptate. Sunt sigur însă că ﬁlmul va ﬁ așezat pe
poziţia pe care o merită în momentul în care va ﬁ disponibil în format
digital și oamenii vor avea astfel acces la el.

„Rătăcire”(1977) și momentele
de tridimensionalitate magică
„Rătăcire” din 1977 pare realizat astăzi, în condiţiile în care
urmărește un personaj feminin, interpretat de Ioana Pavelescu,
care părăsește România sperând că în Germania va duce o viaţă
mai satisfăcătoare. Ajunsă acolo, după câteva săptămâni de vis,
tânăra se simte din ce în ce mai singură, ﬁind blocată într-o căsnicie
cu un bărbat pe care abia îl cunoaște. În ﬁnal, revine în ţara de
care își dorise, nu cu mult timp în urmă, să scape. Povestea curge
fără momente culminante pregătite în prealabil. Este evident aici
interesul lui Tatos pentru redarea cât mai ﬁdelă a realităţii, demersul
reușindu-i în totalitate. Regizorul are un simţ incredibil de ﬁn al
nuanţelor, al detaliilor și e capabil să suprindă la milimetru, în cadrul
aceleiași secvenţe, gradarea stării unui personaj. Ioana Pavelescu
e menţinută constant la limita crizei de nervi, ieșirea ei din a doua
parte a ﬁlmului, în timp ce discută la telefon cu o prietenă din ţară,
având forţa de a elibera publicul de tensiunea acumulată până atunci.
Gina Patrichi apare într-un rol secundar și e protagonista uneia
dintre cele mai emoţionante secvenţe din ﬁlmograﬁa lui Tatos. Mă
refer la scurta scenă în care actriţa cântă într-un local, regizorul
permiţându-i, prin simplitatea încadraturii și, deci, a mizanscenei,
să distrugă orice barieră existentă între peliculă și spectatori și să
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creeze, preţ de câteva zeci de secunde, iluzia că se aﬂă în apropierea
acestora, că poate ﬁ atinsă printr-o simplă întindere de mână.
„Secvenţe” și „Rătăcire” sunt cele mai directe ﬁlme ale cineastului și
conţin câteva astfel de momente de tridimensionalitate magică.

„Mere roșii”(1976), un debut promiţător,
dar nu lipsit de ezitări
“Mere roșii”, debutul lui Alexandru Tatos în lung-metraj, apărut pe
marile ecrane în 1976, este unul dintre ﬁlmele cele mai reputate ale
cineastului și reprezintă în continuare un reper pentru orice cineﬁl al
acestei ţări. Se poate simţi teama debutantului Tatos în rezervarea cu
care abordează secvenţele în încercarea de a nu exagera prin nimic,
în nicio direcţie, redarea mediului spitalului de provincie surprins
în ﬁlm. Regizorul încearcă în permanenţă să capteze just realitatea
respectivului context. În acest sens, o paralelă cu demersul lui Cristi
Puiu din „Moartea domnului Lăzărescu” nu ar ﬁ deloc deplasată.
Ambii cineaști își propun să urmărească în modul cel mai ﬁresc
cu putinţă personajele în habitatul lor natural. Dacă personajele
lui Puiu reușesc în totalitate să convingă prin naturaleţe, prin
autenticitate, atât acţiunile lor, cât și limbajul reproducând excelent
realitatea imediată, cele imaginate de Tatos se opresc undeva la
jumătatea drumului. În primul rând, din cauza post-sincronului,
unele dintre replicile date de actorii din „Mere roșii” par nenaturale,
literare. Apoi, coloana sonoră punctează anumite momente pentru
a le conferi o încărcătură dramatică suplimentară, ceea ce conferă
un strat în plus de artiﬁcial demersului cineastului. Dar poate cea
mai importantă barieră în calea redării ﬁdele a realităţii spitalului
respectiv o constituie tipul de încadraturi și de iluminare alese
de Tatos împreună cu directorul de imagine Florin Mihăilescu.
Nu de puţine ori devine evidentă pentru spectator poziţionarea
personajelor în raport cu camera de ﬁlmat și cu decorul. Un singur
exemplu va ﬁ cred destul de ediﬁcator: doctorul Mitică, interpretat
de Mircea Diaconu, întreprinde vizita matinală obișnuită la paturile
bolnavilor internaţi în spital. Îi consultă pe rând. Dispare pentru
câteva secunde din cadru, în ﬁnal reintroducându-și în primul
plan al cadrului o mână care ţine ﬁșa de consultaţie a unui pacient.
Cealaltă mână notează câteva observaţii pe foaia de hârtie. Acest tip
de coregraﬁere a mișcărilor personajelor constituie cu siguranţă o
dovadă a virtuozităţii directorului de imagine. În repetate rânduri,
„Mere roșii” etalează priceperea lui Mihăilescu în reprezentarea
vizuală corectă, uneori spectaculoasă prin ineditul poziţionării
camerei în raport cu subiectul. Din punctul meu de vedere însă, acest
demers merge în mare măsură împotriva scenariului și a interpretării
actorilor. Mircea Diaconu e convingător în rolul lui Mitică deoarece
nu exagerează prin mimică, prin ton, prin gesturi. E cât se poate de
autentic și de modern ca manieră de joc, performanţa lui actoricească
rezistând cu brio trecerii anilor. Cu siguranţă că Tatos l-a ajutat
să găsească distanţa potrivită faţă de personaj, la fel cum e cert că
regizorul și-a condus toţi actorii spre partiturile realiste, reţinute din
ﬁlm. Scenariul scris împreună cu Ion Băieșu, cel care avea să revină
asupra subiectului, dar într-o altă formă, în „Balanţa” lui Pintilie, e
de asemenea construit cu inteligenţă și cu un bun simţ dramaturgic
greu de contestat. Deși personajul interpretat de Carmen Galin e
ușor monocord, poate prea schematic, intenţia iniţială a autorilor se
reﬂectă în produsul ﬁnal, prezenţa femeii aducând un plus de mister,
de imprevizibil, chiar de miracol spaţiului altfel anost al orașului
provincial. Îmi doresc să nu ﬁu greșit înţeles. Nu susţin că „Mere
roșii” nu își merită statutul de ﬁlm reper al cinematograﬁei noastre.
Consider însă că nu e lipsit de ezitări stilistice. Personajele lui nu
prind viaţă până la capăt și par captive într-o lume virtuală, recreată,
deși demersul cineastului e unul realist, documentarist pe alocuri.

Tatos nu caută autenticitatea de tip realist
în „Duios Anastasia trecea”(1979)
„Duios Anastasia trecea” din 1979 e conceput într-o cheie
stilistică diferită. Încă din primul cadru, poetic, căutat, e clară
intenţia autorului. În ciuda faptului că povestea e plasată într-un
timp real, ulterior declanșării celui de-al doilea război mondial,
spaţiul reconstituit nu aparţine unui plan imediat. Tatos nu
caută autenticitatea de tip realist în acest ﬁlm. Prim-planurile
surprinzând chipul Andei Onesa suspendă timpul naraţiunii
și au un statut simbolic, neliniștitor. Lipsa de spontaneitate a
mizanscenei nu e deloc deranjantă în „Duios Anastasia trecea”
deoarece se conformează viziunii cineastului asupra subiectului
abordat. Personajele din cârciuma satului sunt ușor îngroșate,
replicile și gesturile lor putând crea un oarecare disconfort
spectatorilor, deoarece îi pot scoate din convenţia stabilită iniţial.
De asemenea, pot ﬁ observate discordanţe de interpretare între un
actor profesionist precum Amza Pellea și neprofesioniștii care apar
în roluri secundare sau episodice. Cu toate acestea, ﬁlmul conţine
un mister care îl recomandă unor vizionări repetate și e foarte
plăcut ochiului datorită cadrelor surprinse de Florin Mihăilescu pe
pelicula cinematograﬁcă.

„Secvenţe” (1982)
filmul pe care îl iubesc cel mai mult din
întreaga istorie a cinematografiei noastre
Daţi-mi voie să trec acum la „Secvenţe” din 1982. E ﬁlmul pe care îl
iubesc cel mai mult din întreaga istorie a cinematograﬁei noastre.
Împărţit în trei episoade, ﬁecare surprinzând câte un aspect al vieţii
de zi cu zi a unei echipe de ﬁlmare, „Secvenţe” nu e doar un fel de „La
nuit américaine” românesc. Vreau să spun că poate sta cu capul sus
fără a ﬁ necesar să găsim termeni de comparaţie de acest tip. Dacă am
forţa puţin nota, am putea susţine chiar că „La nuit américaine”, deși
realizat anterior, e un fel de „Secvenţe” francez. Dar mai corect ar ﬁ să
considerăm cele două ﬁlme surori, nu mamă și ﬁică. În ﬁne, depășind
stadiul de joacă logoreică dinainte, mă auto-declar neputincios în faţa
unei asemenea opere cinematograﬁce. Nu îmi dau seama exact în ce
constă măreţia sa. Cu siguranţă că nici structura modernă a scenariului,
nici amplasarea camerelor de ﬁlmat, nici replicile, nici trimiterile
politice și sociale nu creează singure sau separat starea de catharsis
pe care o conferă vizionarea acestui ﬁlm. Vreau însă să rememorez
detalii care compun ﬁlmul nu în speranţa de a ajunge la o concluzie
sau la un verdict, ci pur și simplu ﬁindcă îmi face o teribilă plăcere.
La sfârșitul primului episod, regizorul ﬁlmului din ﬁlm, interpretat
de Tatos în persoană, ajunge acasă după o zi de muncă pe platouri
(de fapt, într-o locaţie). E singur și e noaptea de Anul Nou. Dintr-un
apartament vecin se aud zgomote de sărbătoare. Personajul stă câteva
momente bune cu spatele la spectatori, citind ceva. Sună un telefon.
Răspunde. Înţelegem din conversaţie că o cunoștinţă îi urează un an
nou fericit. Apoi ne dăm seama că ne-am înșelat parţial. La telefon
e cineva care, printre urări, îi cere prietenește să îi ofere un rol la
un moment dat, dacă se poate cât mai curând posibil. În ﬁne, după
ce încheie conversaţia, Tatos se reîntoarce la singurătatea sa. E una
dintre cele mai emoţionante secvenţe de cinema din toate timpurile.
„Secvenţe” nu e realist și nici nu cred că are asemenea pretenţii
estetice. Precum „La nuit américaine”, căruia i se pot imputa multe
neconcordanţe cu realitatea imediată, ﬁlmul cineastului român rămâne
suspendat între un realism de tip „Moartea domnului Lăzărescu”
(cealaltă capodoperă a cinematograﬁei noastre) și basm sau feerie. Se
prea poate ca această senzaţie să ﬁe o rezultată a lipsei unei viziuni
cinematograﬁce clare a lui Tatos. Comparat cu Pintilie sau Puiu, acesta
nu a ajuns niciodată la un stil bine deﬁnit. Vizionându-i toate ﬁlmele,

e greu să nu observi diferenţe stilistice, tematice și estetice de la o
operă la alta. Și totuși, datorită acestei nehotărâri creative a autorului,
un ﬁlm precum „Secvenţe” are aparenţa unui eveniment spontan,
nepremeditat, rudimentar. E, pe scurt, autentic. Sigur, nu în totalitate,
deoarece în cel de-al treilea episod confruntarea călău-victimă are
ceva artiﬁcios în esenţă, construcţia dramaturgică a relaţiei celor două
personaje ieșind din când la suprafaţă. De asemenea, Diaconu, deși

„POATE N-AM SPUS
LUCRURI MARI, DAR AM
VORBIT NUMAI DESPRE
CEEA CE AM CREZUT”
NOTEAZĂ LA UN MOMENT
DAT ALEXANDRU TATOS
ÎN JURNALUL SĂU.
interpretează spectaculos personajul responsabilului de restaurant din
al doilea episod, e ușor teatral. Se simte în interpretarea sa că îi face
plăcere să ﬁe în centrul atenţiei, că vrea să dea ce are mai bun în rolul
respectiv. Aceste mici „neajunsuri” au doar darul de a conferi și mai
multă viaţă ﬁlmului. Același efect îl au privirile pline de afecţiune pe
care Tatos i le adresează operatorului Florin Mihăilescu în al doilea
episod sau mimica și gesturile actriţei Emilia Dobrin pe tot parcursul
ﬁlmului. Personajul soţiei lui Diaconu, o apariţie trecătoare și tăcută, e
de asemenea autentic, tridimensional. Într-o mare măsură, „Secvenţe”
pare o joacă, e simplu ca bună-ziua. Te atrage în interiorul lumii pe care
o recreează, dar în același timp te ţine la distanţă, forţându-te să observi
totul de la distanţă, să trăiești solitar întâmplările dinaintea ta. Rămâne
un mare mister acest ﬁlm pentru mine și, precum lung-metrajele lui
Chaplin sau anumite ﬁlme ale lui Renoir, Truffaut, Rossellini, prefer
să rămână așa. Orice demers analitic erudit, academic, ﬁlosoﬁc ar
face numai și numai rău unei opere cinematograﬁce de o asemenea
candoare, directeţe și sinceritate umană.
„Poate n-am spus lucruri mari, dar am vorbit numai despre ceea ce am
crezut” notează la un moment dat Alexandru Tatos în jurnalul său. Nu
știu ce înţelegea prin „lucruri mari”, ﬁindcă „Secretul armei...secrete”,
„Secvenţe” sau „Rătăcire” spun atât de multe lucruri despre viaţă,
despre autorul lor, despre cinema, încât e diﬁcil să le găsești egal în
cinematograﬁa română a acelor vremuri. Citindu-i jurnalul, care sper
din tot suﬂetul că va ﬁ reeditat într-un viitor cât mai apropiat, mi-am
dat seama cât de frământat, de dur cu sine era acest om. Și, deși pot să
înţeleg nemulţumirea pe care o încerca gândindu-se la neajunsurile
artei sale, refuz să preiau modestia cu care se raporta la ﬁlmele pe care
le-a realizat. Vreau să vedeţi toate ﬁlmele sale ﬁindcă sunt vii, vorbesc
direct spectatorilor lor. Unele sunt moderne, altele rămân ancorate în
estetica anilor în care au fost realizate. Dar absolut toate au o calitate
imensă, a sincerităţii autorului în raport cu sine însuși. Pentru a
încheia într-o notă optimistă articolul, vă semnalez apariţia pe piaţă în
format digital a ﬁlmelor „Mere roșii” și „Duios Anastasia trecea”. Vor
urma în curând și „Secvenţe”, „Rătăcire”, „Secretul armei...secrete” și
celelalte și vom avea cu toţii ocazia să redescoperim astfel lumea unui
cineast care, deși nu se mai aﬂă ﬁzic printre noi, rămâne imortalizat în
ﬁecare fotogramă adusă la viaţă.
*articol publicat iniţial în revista Republik (martie-aprilie 2009)
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Ghid amator de orientare
în filmografia lui

Dan Piţa

Pentru că sunt unul dintre copiii care au crescut cu Mtv și Cartoon Network nu prea mi-am dat silinţa să
știu cum stau lucrurile cu filmul românesc. Imaginile cu purici, fie ele alb negru sau color, dar invariabil cu o
vizibilitate redusă (mai mult sau mai puţin intenţionată), sunetul limbii române atât de straniu în contextul unui
film, cu atât mai straniu cu cât părea altă limbă din cauza înregistrării precare, dar și a dialogurilor artificiale—
toate acestea au contribuit la hotărârea mea de a rămâne ignorantă cu privire la filmul românesc. Până
de curând, când, cuprinsă de un val de maturizare și de curiozitate disperată (a se citi rușine), am început
recuperările, în stil haotic, pe apucate, într-o ordine total aleatorie, începând cu filmografia lui Dan Piţa. M-am
simţit ca un copil, pus în faţa unui puzzle a cărui rezolvare nu o cunoaște, dar care încearcă zi de zi alte și alte
combinaţii pentru a ajunge la acea soluţie cu sens. Nu știu dacă am găsit-o, dar cred că felul în care am ajuns
să-mi ordonez tabloul sinoptic al realizatorului Dan Piţa poate servi drept hartă celor care, ca și mine, vor
prinde, nu se știe din ce cauză, interes pentru filmul românesc ceva mai... vintage.
de Sorina Diaconu

46

05 ‘09 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

Pornirea cu avânt,
îndrăzneala full contactului
Încep călătoria prin universul ﬁlmograﬁc al realizatorului Dan Piţa
cu maximum de avânt, chiar cu cele două spaghetti-westernuri (sau,
mai degrabă sarmale-westernuri): „Profetul, aurul și ardelenii” - 1978
și „Pruncul, petrolul și ardelenii” –1981. Spun „chiar” tocmai pentru a
sublinia delimitarea formală și aș zice tradiţională a acestor ﬁlme de
restul realizărilor regizorului în cauză. Două ﬁlme ciudate, care mi-au
ridicat o grămadă de întrebări, lucru beneﬁc unui începător în orice
domeniu. De la curiozităţi cu privire la dreapta alegere a locaţiilor
de exterior pentru turnare (Piatra Craiului-Zărnești și Munţii
Măcinului) până la nelămuriri de natură ideologică (de ce tocmai
ardeleni în America, de ce western românesc, de ce la urma urmei
Ilarion Ciobanu să ﬁe Baciul—și invers, de ce nu tocmai ardeleni,
de ce nu tocmai ardeleni în conﬂict și bună înţelegere cu maghiarii
pe un teritoriu aparent neutru, de ce să ﬁe doar o coincidenţă
hilară omogenitatea numelui actorului cu cel al personajului
interpretat?! ), de la reacţiile cele mai variate în faţa dublajului în
limba engleză a vocilor actorilor (mirare, neîncredere, indignare,
amuzament, perplexitate, aprobare, stupefacţie, acomodare după
disconfortul iniţial, etc....) și până la uimirea provocată de cascadoriile
impresionante (mare atenţie la cai, extrem de convingători în orice
rol—am avut totuși o oarecare strângere de inimă la genericul de ﬁnal
unde nu am identiﬁcat pasajul cuvenit „niciun animal nu a fost rănit în
timpul ﬁlmărilor”)—am gustat trei ore de Vest Sălbatic, cu plusurile și
minusurile lui, dar până la urmă ca o experienţă tonică și revigorantă,
plină de umor și suspans. Pe lângă Baci/Traian Brad (Ilarion Ciobanu)
și Prâslea/Romulus-Romy Brad (Mircea Diaconu)—fraţii recuperatori,
Ion Brad, tradus ﬁdel John Brad (Ovidiu Iuliu Moldovan)—ardeleanul
emigrant, apare oarecum estompat ca și complexitate a caracterului.
De notat sunt prezenţele secundare, cum ar ﬁ cea a pastorului
mormon, savuros interpretat de Victor Rebengiuc, una sau două
din cele cincisprezece neveste aferente (isterica, Olga Tudorache
și adoratoarea, Mariana Mihuţ), în prima parte, și preotul grec,
aspirant la postul de ajutor de șerif, băgăcios și obsedat de măsurători,
interpretat de hilarul Jean Constantin, în ultima parte a trilogiei.

Căutarea indiciilor :
prin nisip, conștiinţă și memorie
Continuu periplul ﬁlmelor semnate Dan Piţa cu trei ﬁlme artistice
de lungmetraj, ale căror teme și personaje se intersectează două câte
două, uneori chiar toate trei simultan: „Faleze de nisip” (1983), „Rochia
albă de dantelă” (1989) și „Omul zilei” (1997).
„Faleze de nisip” are ca temă o anchetă asupra unui furt de bunuri
pe o plajă de la Marea Neagră și gravele consecinţe ale gestionării
defectuase ale acesteia. Jaful se produce într-o zi toridă de vară, când
niciunul dintre posesorii bunurilor nu este atent—o felie de viaţă
tipic românească. Strigătele vecinilor de pe plajă și ale celor din
apă, aﬂaţi la oarecare distanţă de cearșaf, îl trezesc pe doctorul, ușor
trecut de vârsta a doua, amorţit de toropeală, care se îndreaptă greoi
către hoţ. Acesta, mic și sprinten, o apucă printre dunele de nisip
acoperite de stuf înalt, în timp ce doctorul aleargă inutil prin același
labirint, în care se rătăcește. Pe tot parcursul ﬁlmului avem să revedem
aceste secvenţe de zeci de ori, obsesiv, cu atât mai des cu cât păţitul,
încăpăţânat să-și facă dreptate, plusează eforturile de a-și aminti
evenimentul, amestecând imaginile din memorie cu imaginaţia,
ca într-un coșmar. Tânărul, identiﬁcat ca ﬁind hoţul, este un biet
muncitor la fabrică, cu un trecut nu tocmai favorabil—fugise de acasă,
făcuse școala de corecţie—dar care, la fel de hotărât ca și contrapartida
acuzatoare, aﬁrmă repetat, la fel de obsesiv, că nu el este vinovatul. De
aici începe să se contureze miza ﬁlmului: justiţia părtinitoare, care îi

DE CE TOCMAI
ARDELENI ÎN AMERICA,
DE CE WESTERN
ROMÂNESC, DE CE LA
URMA URMEI ILARION
CIOBANU SĂ FIE BACIUL
sprijină pe cei bogaţi și notorii, în detrimentul omului simplu, sărac și
implicit lipsit de apărare. Compromisul, înţelegerea între două astfel
de personaje aparţinând a două categorii sociale total diferite, intră
și el în discuţie, dar și acesta dă greș, puterea rămânând în mâinile
doctorului, condus de natura sa mândră, care nu-i permite rușinea de
a ﬁ jefuit fără ca hoţul, oricine ar ﬁ el, să nu plătească preţul unui astfel
de afront. Lupta pentru recuperarea bunurilor—un ﬂeac la urma urmei
pentru doctorul înstărit—se transformă treptat într-o luptă ideologică
pentru adevăr, pentru certitudine, pentru pedepsirea celui vinovat,
iar în ﬁnal pentru satisfacerea orgoliului unui medic de renume care
nu poate purta pata păţitului sau a echivocului. Precizia speciﬁcă
meseriei de medic contaminează raportarea doctorului la o situaţie
neprevăzută, în faţa căreia refuză să se vadă așa cum este: neputincios
și necaliﬁcat. Încăpăţânarea sa de a-și face dreptate singur se soldează
cu pierderi, de la părăsirea de către amantă la înstrăinarea celui mai
bun prieten și, în ﬁnal, la propria moarte, simbolic aduse din nou pe
plajă, cu faţa în nisip, ca pentru a sugera încheierea unui cerc.
Omul politic Andrei Lăzărescu (Ștefan Iordache), personaj principal
în „Omul zilei”, este parcă născut din sâmburii doctorului peste
măsură de ambiţios din „Faleze”, însă, evoluat în rău. Dacă doctorul
are momente de incertitudine pe parcursul anchetei și de remușcări
tardive după săvârșirea pedepsei de către tânărul ghinionist,
politicianul dă dovadă de dismulare perfectă și sânge rece în tot ce
face, de la îmbunătăţirea carierei tinerei sale amante, dansatoare în
club, la înfruntarea celor doi tineri pe motocicletă, soldată cu moartea
unuia și paralizia celui de-al doilea, la insistenţa asupra căderii la
pace cu supravieţuitorul incomod, pe care în cele din urmă reușește
47

dosar | cineaști români

IMAGINI „DEJA VĂZUTE
AIUREA: ÎN SOMN, ÎN
VISE, COȘMARURI SAU
ÎN CĂRŢILE CITITE,
PICTURILE ADMIRATE,
MUZICA ASCULTATĂ
AIEVEA SAU EMISUNILE
TV ȘI ÎN ULTIMĂ
INSTANŢĂ ÎN FAMILIE ȘI
STRADĂ”
să-l înlăture, trimiţându-l în Germania, la o clinică de recuperare,
cumpărând în ﬁnal și ultimul strop de demnitate al unui om pus
sub ameninţarea cu moartea. Dând vina pe jocurile politice, Andrei
Lăzărescu mușamalizează perfect, dar cu eforturi, o crimă pasională
pentru amanta care îl înșela cu un coleg de scenă. Am spus o crimă?
Mai degrabă două, poate chiar trei, patru, dacă luăm în considerare
directivele date din umbră mâinii sale drepte, agentul Florentin, în
ceea ce o privește pe Ana—amanta inﬁdelă și trădătoare justiţiei, și
detaliile îmbarcării lui Cristi—invalidul incomod, împreună cu sora
sa la fel de incomodă, în avionul personal al omului politic, evaziv
în a răspunde pozitiv la posibilitatea unei reîntâlniri în termeni de
prietenie la eventuala întoarcere în ţară a celor doi. Toate aceste
momente de luciditate rece nu sunt în măsură a ﬁ șterse de răbufnirea
din ﬁnal a personajului principal, care pare a juca rolul melodramatic
al revelaţiei de pe urmă în ceea ce privește crimele săvârșite.
Slăbiciunea lui Lăzărescu îl păcălește poate pe agentul său ﬁdel și cam
îngust, pe noi însă nu ne mai atinge.
Cel de-al treilea bărbat cu statut, personaj în „Rochia albă de dantelă”,
este medicul Iuga (Claudiu Bleonţ), cinic și logoreic, demonstrativ
și ironic, iritant până la a determina spectatorul să se uite la ceas
când apare pe ecran prezenţa lui supărătoare. Abia în ﬁnal aﬂăm pe
ce anume și pe cine se răzbuna personajul adoptând așa o atitudine
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incisivă, deloc întâmplător construită. Atmosfera apăsătoare a bolii
mai mult sau mai puţin misterioase de care suferă eroina, moartea
care își arată colţii la ﬁecare pas, provocându-i personajului central
vaste și frecvente evadări în amintiri fericite, nostalgii dantelate și
fantezii terapeutice, este potenţată de violenţa beţiei de cuvinte de
care doctorul, fost coleg de liceu cu pacienta și îndrăgostit până peste
cap de aceasta, fără șanse de recuperare, face abuz pentru a o pedepsi
pe ea pentru ignoranţa de odinioară și pe el însuși pentru neputinţa
de a-i dezvălui sentimentele atunci, la momentul potrivit. Timpul
nu iartă, măsurat sau, mai degrabă, înnăbușit în cuvinte, devine el
însuși de neiertat, de nesuportat. În această lumină, moartea eroinei
survine ca o eliberare din strânsoarea cotidianului mizer, în care
procesele de conștiinţă și voracitatea societăţii lihnite de picanterii
sunt inepuizabile.
O temă secundară în aceste trei ﬁlme și punctul forte de legătură
este relaţia amoroasă eșuată invariabil, între un bărbat de un anumit
prestigiu social și ﬁnanciar, trecut de vârsta a doua, și o femeie mult
mai tânără, care i-ar putea ﬁ mai degrabă ﬁică decât amantă. Dacă
în „Faleze de nisip” și în „Omul zilei”, femeia are un background nu
tocmai onorabil, în „Rochia albă de dantelă” tiparul este spart, ca și
proeminenţa personajului în desfășurarea evenimentelor. De această
dată ea este în centrul atenţiei, nu bărbatul în vârstă, relaţia cu acesta
ﬁind de domeniul trecutului, dar cu ecouri nostalgice în prezent.
Doina este o tânără creatoare de modă, specializată în rochii de
mireasă, mama a doi copii mici, a căror paternitate este permanent
neclară tocmai din cauza acestei legături cu bărbatul mai vârstnic—
domnul profesor Șerban, cumulate cu evitarea Doinei de a se căsători
cu prietenul ei fotbalist, Mitică, cu care are o relaţie stabilă.
Ca stilistică, aceste trei ﬁlme diferă însă enorm. Dacă „Omul zilei” este
incitant ca subiect, destul de neobișnuit pentru un ﬁlm românesc,
mai degrabă caracteristic thrillerelor de acţiune americane, totuși
eșuează în a convinge spectatorul, ﬁe prin dialogurile stângace (atât
în exprimare cât și în utilizare), care când amână, când explică inutil
acţiunea, ﬁe prin muzica ridicolă și depășită, care în loc să potenţeze
suspansul, îl anihilează comic. Păcat de tema și de miza ﬁlmului,
obturate de lentoarea indusă de redundanţa pălăvrăgelii și de coloana
sonoră prăfuită. Dacă adesea dialogurile literare din „Rochia albă de
dantelă”, semnate D.R. Popescu, lucrează în detrimentul verosimilităţii
și exprimării naturale, decorurile și costumele pitorești semnate
Nicolae Ularu vin în întâmpinarea acestei anomalii și o transformă
într-un sistem de inversare a polarităţii verosimil-neverosimil,
real-ireal, creând în mintea spectatorului o interesantă senzaţie de
ﬂux-reﬂux, întocmai ca valurile dantelate ale mării, în voia cărora ne
putem lăsa duși departe, în reverie. În sfârșit, dar nu la urmă, „Faleze
de nisip” este varianta de coșmar a reveriei mai sus menţionate, în care
amintirile și așa imprecise se împletesc dezastruos, până la contopire
integrală, cu proiecţiile volitive ale unui om orbit nu atât de soarele
torid și de nisipul purtat de briza mării, cât de propriul prestigiu
ameninţat de un eveniment banal. Relaţiile conﬂictuale între medic
și celelalte personaje sunt foarte bine construite, nu numai datorită
dialogurilor ceva mai sănătoase decât în celelalte ﬁlme discutate,
dar mai ales datorită actorilor perfect distribuiţi: Victor Rebengiuc,
Gheorghe Visu, Marin Moraru, Valentin Uritescu, Dorel Vișan,
Carmen Galin, Oana Pellea, Cătălina Murgea.

Popasul 1: poiana oglinzilor
„Eu sunt Adam” (1996), ﬁlm inspirat din proza fantastică a lui Mircea
Eliade este o demonstraţie reușită a realizatorului de a ilustra natura
cinematograﬁcă a nuvelelor autorului menţionat, un joc de oglinzi
între „La ţigănci” și „Uniforme de general”, intercalate cu o anchetă
a Securităţii în toată regula, a cărei victimă este imaginat a ﬁ tocmai
naratorul, care, spre a-și prelungi viaţa apelează la vechiul și eﬁcientul

truc al poveștii întortocheate, extrem de interesante și epuizante în
același timp pentru anchetator, care se vede nevoit a se multiplica,
înlocuindu-se cu alţi și alţi anchetatori, într-un război al ﬁcţiunii
condus cu dibăcie de maestrul din strada Mântuleasa. Amintirile se
amestecă din nou cu invenţiile, arma ﬁcţiunii lasă urme adânci în
conștiinţa anchetatorilor din ce în ce mai neliniștiţi de cele auzite, dar
și ricoșează necruţător în omul torturat, ajuns să nu mai poată distinge
nici el fabulatorul, realitatea de iluzie, visul de fapt. Personajul principal
(interpretat cu măiestrie de Ștefan Iordache), profesor de violoncel, se
numește simbolic Adam, un intelectual mistuit de una din întrebările
universale în permanentă dezbatere: dacă Dumnezeu ne-a creat după
chipul și asemănarea sa, adică întru bine, de unde provine răul din om?
Filmul nu-și propune să răspundă la această întrebare, ci să o readucă
în prim plan, în contextul speciﬁc al istoriei recente a României—o
cameră de tortură pentru mulţi astfel de adami, în mod aberant
plătitori ai preţului cunoașterii în faţa unei autorităţi impostoare.

Un strop de realism
într-o mare de ficţiune
Evadez din retrospectiva ﬁlmelor în care ﬁcţiunea se împletește mai
mult sau mai puţin cu realitatea pentru a vorbi despre două ﬁlme în
cheie realistă, portretizări ale unor momente de intensitate maximă
din România secolului XIX: „Tănase Scatiu” – 1976 și „Dreptate în
lanţuri” – 1983. Ambele au ca fond lupta dintre ţărani – talpa ţării
și boieri, surprinsă în cele mai ﬁne detalii. Interesant este că toate
personajele, indiferent de tabăra din care fac parte, intră în conﬂict
și acţionează în numele dreptăţii, până se ajunge la pierderea și apoi
la redeﬁnirea sensului acestui concept. Dreptatea nu e una singură,
ea variază în funcţie de perspectiva ﬁecărui om; ﬁecare cu dreptatea
lui—ne luminează haiducul Pantelimon către ﬁnalul ﬁlmului „Dreptate
în lanţuri”. Dreptatea nu este neapărat lumină, sub soarele libertăţii
trăind și huzurind criminali; dreptatea poate musti și în întuneric, în
beciurile închisorii, înlănţuită, așteptându-și calmă vremea; Un joc de
umbre și lumini însoţește stilistic această demonstraţie a unghiului
subiectiv al personajelor și a ciocnirilor provocate de către acestea, în
ambele ﬁlme.
Tănase Sotirescu, poreclit Scatiu, după denumirea păsării cântătoare,
viu colorate, simbol al belșugului dar și al răbdării în tradiţia populară,
este ﬁu de vătaf, îmbogăţit graţie ﬂerului său de afacerist, dar și a
pragmatismului de administrator de moșii, preluate de la boieri scăpătaţi.
Acesta este planul său de viaţă, îmbogăţirea pe seama altora, atât ca scop
în sine cât și ca prilej de răzbunare pentru lipsurile îndurate ca ﬁu de
servitor. Treptat, treptat observăm cum pasiunea cu care acumulează
statut (material și politic) îl face mult mai ﬁoros decât boierul original
(portretizat de blajinul Dinu Murguleţ), care dacă nu este cel mult
satisfăcut de belșugul pe care îl posedă ca de ordinea ﬁrească a lucrurilor
(Partea I a ﬁlmului „Tănase Scatiu”, adaptarea după romanul „Viaţa la
ţară” de Duiliu Zamﬁrescu), este în plină ruină, disperat, neputincios
și blazat, gata pentru orice compromis (Partea a II-a, adaptare după
romanul „Tănase Scatiu”, de același autor). Per ansamblu, nu se simte
unitatea între cele două părţi, dar mulţumită prestaţiei lui Victor
Rebengiuc în rolul lui Tănase Scatiu suntem în permanenţă atenţi la
personajul lui, care în prima parte plutește numai ca o umbră deasupra
însoritelor moșii ale Comăneștilor și Ciulniţeilor, care își întăresc alianţa
printr-o nuntă; așteptăm, odată cu răbdătorul luciferic, detașaţi de
viaţa idilică sub soarele de ţară, ca în partea a doua a ﬁlmului umbra
să invadeze totul. Atât la nivel faptic, eroul recurgând la metode din ce
în ce mai obscure pentru a acumula și păstra învestirile, cât și la nivel
stilistic, toate cadrele prezintă o întunecare pregnantă, ﬁe că sunt de
exterior, ﬁe de interior. Decisiv este începutul—vinderea Tincuţei ca pe
ultimul obiect de preţ al casei boierului Murguleţ, ca soţie și dreaptă
răscumpărare a datoriilor în faţa deputatului și proprietarului de moșii

Tănase Sotirescu, acţiune înfăptuită în beznă, la ora cea mai întunecată,
înainte de mijirea zorilor.
Corupţia puterii juridice apare din nou înfăţișată de Dan Piţa,
via Duiliu Zamﬁrescu, via scenaristului Mihnea Gheorghiu, prin
imaginarea ospăţului epic oferit de Tănase Scatiu judecătorului și
înalţilor magistraţi veniţi să investigheze „obiectiv”, la faţa locului,
plângerile ţăranilor înfometaţi și asupriţi. Scena lui Tănase, ajuns
pe culmile fericirii în urma conﬁrmării propriei credinţe în puterea
absolută a banului, când acesta dansează desculţ și le lipește lăutarilor
câte o bancnotă sau două pe frunte, ne provoacă indubitabil o
recunoaștere, un déjà-vu. Aceasta este una din tezele regizorului, cea
mai puternică în opinia mea, și anume aceea că rolul povestitorului
este de a re-crea în faţa spectatorului imagini „deja văzute aiurea: în
somn, în vise, coșmaruri sau în cărţile citite, picturile admirate, muzica
ascultată aievea sau emisunile TV și în ultimă instanţă în familie și
stradă.” (Dan Piţa, „Confesiuni cinematograﬁce”, Editura Fundaţiei
PRO, București, 2005, p. 73) Nu cred că e nevoie să ne întrebam unde
oare și în ce împrejurări am mai văzut comportamentul lui Scatiu...
În ceea ce privește limbajul ﬁlmului, născut din cel al romanelor vechi
de mai bine de un secol, acesta a fost pe alocuri păstrat arhaic, pe
alocuri modernizat de scenarist, regizor și protagonist. Dialogurile
romanţioase și datate, pline de exprimări metaforice și oftări exaltate,
între cele două cupluri de îndrăgostiţi romantici Matei-Sașa (Partea
I) și Mihai-Tincuţa (Partea a II-a) intră în contrast cu beneﬁcul
exemplu al relaţiei adulterine între Tănase și Aglaia, cuplul pragmaticmaterialist matur, de o simplitate sănătoasă.
În ﬁlmul „Dreptate în lanţuri”, legendarul haiduc Pantelimon (Ovidiu
Iuliu Moldovan), un fel de Robin Hood mioritic, închis și judecat
pentru o serie de fărădelegi printre care instigarea ţăranilor la răscoală
și deposedarea boierilor de bunuri în scopul dotării ţăranilor, evadează
din închisoare, însoţit de Ion Radu (Petre Nicolae) și un dezertor
cam șui – Năstase (impecabil jucat de Claudiu Bleonţ). Oarecum
impresionată de noul déjà-vu, îmi rechem în minte două ﬁlme
americane cu evadaţi, mai exact cu câte trei evadaţi: „O Brother Where
Art Thou?” (al fraţilor Coen) și „Down By Low”(al lui Jim Jarmusch)—
trebuie ca premiza seriozităţii mistice și înţepenite a acestui ﬁlm să
se rupă la un moment dat! Între timp aștept, observ, admir imaginea
(Vlad Păunescu) și din nou jocul clar-obscur și mai stilizat în albnegru de această dată. Și iată că așteptarea (nu foarte îndelungată, ţin
să precizez) mi-a fost răsplătită cu revigorantul episod al jafului din
poieniţă. Desfășurat ca o ședinţă foto la iarbă verde, delicios orchestrat
pe muzică de vals și condus de misterioasa domnișoară guvernantă,
cel mai probabil plictisită de viaţa burgheză, jaful sau mai degrabă
predarea bunurilor întru redistribuirea lor, se soldează cu recrutarea în
grupul haiducesc a mai sus menţionatei prezenţe feminine. Haiducul
Pantelimon, neînarmat și puţin jenat de cooperarea fără cea mai mică
urmă de revoltă din partea grupului de burghezi, îi explică preotului
prezent și el la picnic, logica desfășurării „jafului” care l-a lăsat și pe
acesta perplex: numai cine nu a muncit pentru lucrurile pe care le
are se desparte ușor de ele. Boierii rămân tablou sub praful ridicat
de căruţa haiducească și nu dau impresia că se vor dezmetici curând.
Spectatorul însă trebuie să o facă, pentru a ţine pasul cu ritmul alert
susţinut în care se desfășoară evenimentele.
După o scurtă perioadă de întreprinderi reușite, grupul haiducilor se
destramă, inevitabil, ﬁecare membru părăsindu-l în ordinea inversă
intrării: întâi fata și, odată cu ea, spiritul ludic al găștii, apoi Năstase,
copleșit de gânduri, se spânzură, și, în cele din urmă, Ion Radu, Iuda
lui Pantelimon—și tactica ﬁnală folosită de ingenioșii urmăritori ai
ameninţătorului haiduc.
Nu pot să ignor ironia cu care este descrisă ierarhia sistemului
de trădători în schimbul garanţiei scrise a propriei libertăţi și
înșelăciunea care survine imediat, tocmai la adăpostul naivităţii
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românului care se încrede mai repede într-o hârtie decât într-un om.
Jignit (odată pentru că este intuită natura sa machiavelică, odată
pentru că i se pune în faţă oglinda, prin cererea unui atestat scris
și semnat—lucru deranjant chiar și pentru cei mai reputaţi dintre
escroci), negociatorul promite (Coroiu lui Macarie și păţitul Macarie,
la rândul său, lui Ion), dar nu înfăptuiește, numai pentru a-i dovedi
celuilalt că nu s-a înșelat în privinţa lipsei sale de onoare.
Finalul ﬁlmului este haluciant: după ce aruncă în aer casa în care a fost
încolţit de așa zișii oameni ai legii, haiducul erou își continuă drumul
propriei dreptăţi de unul singur, pășind cu avânt prin ceaţă și fum,
lăsând în urmă confuzie și stupoare.
Dacă în cazul lui Tănase Scatiu moartea este evidentă și ne smulge
indubitabil o strângere de inimă, pentru că, indiferent cât de lipsit de
scrupule ar ﬁ, ceva ne face să-l îndrăgim—ca și servitoarea surdomută,
ﬁdelă până la capăt— în cazul polului opus, moartea protagonistului
rămâne la nivel sugestiv, alegerea sfârșitului aparţinându-ne, ﬁe că
acceptăm moartea haiducului, ﬁe că o respingem: aceasta este propria
noastră dreptate, la urma urmei. În orice caz, poezia celor două feluri
de moarte, croită pe măsura celor două personaje principale, este
evidentă, ca o axiomă.

Urcușul spre culme
Chiar dacă sunt printre primele ﬁlme realizate de regizorul discutat
aici, am lăsat „Nunta de piatră” (1972) și „Duhul aurului” (1974) la
urmă special, pentru că acestea sunt ﬁlmele care mi-au captat atenţia
și emoţia, în deﬁnitiv, cu adevărat, din toată ﬁlmograﬁa lui Dan Piţa.
Deși nu le-am vizionat iniţial în ordinea cronologică și succesiv, deși
nu au fost ele ﬁlmele cu care să-mi încep experienţa călătoriei prin
ﬁlmograﬁa acestui regizor, ele sunt, și vreau să aﬁrm acest lucru
hotărât, ﬁlmele-portret ale lui Dan Piţa. Ironic și nu tocmai, ambele
sunt realizate în tandem cu un alt regizor român, aparţinând aceleiași
generaţii, Mircea Veroiu.
Cele două ﬁlme urmează același pattern : prima jumătate („Fefeleaga”
în „Nunta” și „Mârza” în „Duhul”), semnată Mircea Veroiu, stabilește
atmosfera specială, lugubră și apăsătoare, purtătoare a semnelor
ghinionului și fatalităţii, în timp ce cea de-a doua jumătate, semnată
Dan Piţa („La o nuntă” în „Nunta” și, respectiv, „Lada”, în „Duhul”),
aduce jocul, gluma, vorbele tradiţionale românești, care în loc să
modereze tensiunea spectatorului martor al ororilor de pe ecran,
o augmentează, tot umorul devenind macabru și orice glumă o
adevărată spaimă – reaua prevestire a morţii.
Într-un fel, toate cele patru părţi ale acestui ﬁlm (după mine, „Nunta
de piatră”și „Duhul aurului” ar putea ﬁ două părţi din același ﬁlm,
datorită extraordinarei unităţi pe care o prezintă pe toate planurile)
sunt construite ca un soi de tragedie antică greacă. Coloana sonoră
special concepută pentru aceste ﬁlme și asigurată de interpretul
de folk Dorin Liviu Zaharia, joacă rolul corului, nevăzut, dar
omniprezent, care prin versurile și muzica sa are datoria de a ne
pune în temă și de a ne dezvălui ﬁnalul; nici nu este nevoie de dialog
pentru a înfăţișa cursul evenimentelor, muzica și imaginile spun
totul, realizatorii intuind genial un discurs ideal pentru toate părţile
acestui puzzle— spun puzzle pentru că exact în acest fel funcţionează
cele patru episoade, care se leagă întocmai unui astfel de joc. În afară
de decor și costume, locaţie și tematică, stil de ﬁlmare și coloana
sonoră, anumite personaje secundare și terţe (ﬁgurile maleﬁce:
cârciumăreasa și ﬁul ei preot, ﬁgurile prevestitoare ale nenorocirii:
cuplul de beţivi, calul alb) apar în toate cele patru părţi, conﬁrmândune ceea ce deja am intuit: interdependenţa absolută între cele patru
povești. De asemenea, semnele sunt ușor de recunoscut și rămân
adânc întipărite în mintea spectatorului. De acum încolo când mai
vedem un cal alb în ﬁlmele acestor doi regizori, vom ști că el poartă
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ghinion. Vom vrea că personajele cu care simpatizăm să se ferească de
el, vom realiza imediat că celor ce li se arată vor muri tragic. Tocmai
aici stă măiestria realizării: nu ce se întâmplă ne interesează, ci cum
se întâmplă; aceasta este singura regulă uniﬁcatoare ce guvernează
aceste două capodopere ale ﬁlmului românesc. În slujba ei stă întreaga
echipă de ﬁlmare: operatorii (Iosif Demian, Florin Mihăilescu),
compozitorii Dorin Liviu Zaharia și Dan Andrei Aldea, Formaţia
Sﬁnx și Orchestra Carpat Septention, sunetiștii (Gheorghe Mărăi,
Tiberiu Borcoman), monteurul (Dan Naum), scenograﬁi (Helmut
Stürmer și Radu Boruzescu), regizorii-scenariști (Dan Piţa, Mircea
Veroiu), actorii (Leopoldina Bălănuţă, Radu Boruzescu, Mircea
Diaconu, Maria Domiga, Adrian Georgescu, Eliza Petrăchescu, Petre
Gheorghiu, Nina Doniga, George Calboreanu, Ursula Nussbacher,
Lucia Boga, Dora Ivanciuc, Elisabeta Jar, Ernest Maftei, Alexandru
Mihai, Liviu Rozorea, Francisc Bencze)—o echipă a cărei eﬁcienţă și
profesionalism răzbat clar din produsul ﬁnit. Iar deliciosul detaliu al
scenografului care devine personaj în propriul decor (Radu Boruzescu
în rolul ceterașului, secţiunea La o nuntă, „Nunta de piatră”) este
o dovadă în plus a dedicării trup și suﬂet a echipei pentru reușita
demersului cinematograﬁc.
Universul creat de cei doi regizori este unul în care omul nu are nici
măcar șansa izbânzii; locuitori ai unui pământ blestemat să poarte
în el aurul – promisiune a belșugului— dar și al bolii necruţătoare
(intoxicaţia cu minereu) pentru cei ce lucrează în praful carierei
de piatră, ţăranii din Roșia Montană speră în bine, hipnotizaţi de
strălucirea metalului înșelător, care îi mistuie încet încet, unul câte
unul. Cu toate acestea, în ciuda faptului că toţi membrii comunităţii
prezentate cunosc semnele răului și sunt conștienţi de situaţia
mizeră în care își târăsc traiul—dacă el se poate numi așa—eroii se
încăpăţânează să obţină aurul, agăţaţi ﬁecare de fel de fel de pasiuni:
Mârza de dragostea carnală pentru ﬁica hangiţei, tinerele mirese cu
zestre modestă și veșnicul mire moș Clemente, putred de bogat, de
dragostea de înavuţire, ﬁecare parte aplicându-și propria strategie,
căreia i se devotează până la extrem, Fefeleaga, de însăși dragostea
de viaţă—o viaţă desfășurată în cele mai teribile condiţii, sub cele mai
rele auspicii (a se citi frica de moarte—realitate care o înconjoară și o
încolţește din toate părţile, ﬁind pe rând văduvă și lipsită de copii, și
pe deasupra și stăpâna calului alb), ceterașul și mireasa, care închid
cercul, evocând din nou dragostea carnală, pasiunea înﬂăcărată.
Singurul total străin de loc și, implicit, și de semne, este dezertorul,
avându-l pe Mircea Diaconu în rol de debut. Personajul nu apare în
povestea adaptată, ﬁind inventat de Dan Piţa, care funcţionează și
ca foarte bun scenarist de această dată. Prin deﬁniţie, dezertorului
îi este frică de moarte, de aceea fuge din armată. Prin deﬁniţie,
dezertorul caută să trăiască, cu orice preţ, dar să trăiască. În mod
ironic, orice preţ în cazul acestui dezertor este chiar viaţa sa. El scapă
de poteră, dar cade într-o prăpastie și mai adâncă: o nuntă aranjată, în
plină desfășurare—o afacere de familie. Amestecul său în ajutorarea
cuplului de îndrăgostiţi (mireasa și ceterașul) adică în zădărnicirea
acestei afaceri, îi este fatal, iar noi știm de la bun început că așa va ﬁ,
deoarece, necunoscând semnele, acesta le întâmpină cu bucuria naivă
a unui copil (aceasta și pentru că ele sunt ascunse în cele mai inocente
lucruri—aparent); în loc să se ferească, dezertorul mângâie calul alb și
se așează în leagănul recent decedatei ﬁice a Mariei Fefeleaga.
Dacă Ion Agarbiceanu (1882-1963) a lăsat o moștenire impresionantă
pentru adaptatorii de ﬁlm, prin nuvelele și povestirile sale scrise întrun stil extrem de vizual, ca o lecţie pentru viitorii scenariști, Mircea
Veroiu și Dan Piţa au transpus acest cod scris într-un cod audiovideo din cele mai desăvârșite vreodată realizate. Acesta este, cum
ar spune Dumitru Carabăţ, un model de transmutare cinesemiotică.
Dacă nu mă credeţi și încă vi se pare neclară această formulare cu
care v-aţi mai întâlnit cu siguranţă până acum, luaţi o nuvelă din

cele patru adaptate („Fefeleaga”, „La o nuntă”, „Mârza/Vâlva băilor”,
„Lada”) și citiţi-o în paralel cu vizionarea părţii corespunzătoare,
eponim denumite. Veţi avea cel puţin o surpriză plăcută; poate chiar
o revelaţie în ceea ce privește un autor pe care suntem obișnuiţi să-l
ignorăm în școală din varii motive și, de ce nu, încă și mai important
pentru noi, studenţii de ﬁlm, în ceea ce privește tehnica scriiturii
scenariului de ﬁlm.

Pădurea—simulacru magic
Ultimul ﬁlm pe care îl comentez, dar în niciun caz ﬁnal de listă în
ﬁlmograﬁa lui Dan Piţa, este „Concurs” – 1982, ﬁlm de autor (regizorul
ﬁind și scenarist), care nu poate ﬁ savurat pe deplin fără vizionarea
în prealabil a colaborărilor Piţa-Veroiu despre care am vorbit în
secţiunea precedentă. Dan Piţa citează din „Nunta de piatră” și „Duhul
aurului”, redistribuind nefastul cal alb și apelând la două dintre
imaginile laitmotiv folosite anterior: oglinda apei din care se alegea
aurul și cariera însăși, părăsită de această dată.
S-a spus în critica vremii că ﬁlmul „Concurs” a fost realizat în stilul
curentului artisic și literar ce poartă denumirea de realism magic—
alăturare oximoronică, dar al cărei sens, prin simpla forţă a sugestiei
semantice reunite a celor doi termeni, răzbate halucinant de clar:
realismul împletit cu elemente fantastice și onirice, perfect integrate
în universul prezentat. Regizorul mărturisește ani după aceea, în
cartea sa, intitulată „Confesiuni cinematograﬁce”, din care am citat
mai sus și pe care o recomand ca ghid în orientarea prin universul său
cinematograﬁc, că această încadrare, deși măgulitoare, nu se mulează
întocmai pe intenţia peliculei: satira la adresa unui segment din
ierarhia înaltă a societăţii politice românești din anii 1975-1980.
Nu știu și nu mă interesează cine erau capetele politice menite
pastișei din „Concurs”; pentru mine, acest ﬁlm are înţeles la nivel de
Big Brother, o realitate distopică, ale cărei componente –personaje și
unică locaţie— sunt în permanenţă monitorizate de un ochi nevăzut,
dar atoate văzător, care înregistrează tot până la cel mai ﬁn detaliu.
Puștiul—personaj capcană, cum îl denumește creatorul său, este
pretextul experimentului de tip Big Brother asupra unui grup de
sindicaliști ieșiţi la o acţiune de orientare turistică într-o pădure la
marginea orașului. Calitatea sa de străin, introdus cu forţa într-unul
din grupurile ce participă la concurs, obturează percepţia membrilor
în ceea ce privește extraordinarele sale capacităţi ﬁzice și de orientare.
Grupul, suferind de mania persecuţiei, oscilează între încordarea din
cauza prezenţei tânărului misterios (nu aﬂăm niciodată numele său,
doar vârsta, 20, nu știm de unde vine și ce caută—decât dacă am văzut
ﬁlmul de diplomă al absolventului de regie ﬁlm Dan Piţa, din 1969,
scurtmetrajul alb-negru „Viaţa în roz” și intuim în Puști redistribuirea
biciclistului mort în accidentul rutier) și relaxarea provocată de
scoaterile repetate din impas de către acesta, dibaci și cu simţurile
mereu ascuţite, ca un duh al pădurii. Reușitele Puștiului se transformă
în reușitele grupului pe care îl ghidează, mai mult sau mai puţin
conștientizat, și au funcţia de a permite membrilor libertatea de a se
exprima cu garda jos, ﬁecare arătându-și adevăratul caracter, lucru
de care mai apoi se rușinează, amintindu-și de străin, suspectându-l
permanent de spionaj, când ei înșiși îl spionează.
Pădurea este un laborator experimental, un labirint natural,
permanent vigilat de către elicoptere și trupe de teren, pe tărâmul
căruia fantasticul erupe ﬁresc din real și invers. Privită mai atent,
orientarea prin pădure pare o parodie a unui simulacru de strategie
militară.
Dacă semnele de orientare turistică sunt pentru grupul urmărit
(de obiectiv, de noi, de Big Brother) niște banale fanioane și
compostoarele aferente, întâlnite în urma unor calcule mai mult sau
mai puţin precise ale azimutului, pentru spectator ele se manifestă în
semnele trecerii umane, în lumile cu care grupul se intersectează pe

„LATURA MISTICĂ,
ASCUNSĂ, A
LUCRURILOR, MISTERUL
PE CARE ÎL POŢI ATINGE
SAU NU, CEEA CE ȘTIU ȘI
TOTUȘI NU ȘTIU...”
drum, aparent întâmplător, în fapt minuţios calculat, la nivel simbolic
și de structură: o tânără în bikini, care face plajă într-un luminiș,
un camion cu găini, împotmolit în noroi—primul test al muncii în
echipă, santinelele misterioase, îmbrăcate în negru, elicopterul care
survolează zona neîncetat, făcându-se auzit când și când, ca un jingle
macabru, cealaltă echipă, alcătuită în contrast numai din tineri vioi, și
condusă de o Puștoaică, pe care o cheamă Oana, ca pe actriţa care îi
joacă rolul (procedeu des întâlnit la Dan Piţa), calul alb—împrumutat
din „Nunta de piatră” și „Duhul aurului”, semn al fatalităţii, o orchestră
de muzică simfonică, lacul, strigătul de ajutor al unei femei, ucise cu
bestialitate, pe care doar Puștiul singur o găsește, după terminarea
concursului, la strângerea fanioanelor, apa cu miros de sulf, alaiul de
nuntă, un șarpe cocoţat într-un copac, un grup care caută un câine
turbat, prăpastia—prilej de deﬁnire a ﬁecărui personaj, ca o trecere
între lumi, însoţită de incantaţia propriului nume, un vânător cu iepuri
morţi în mână, fugărit de jandarmi, două cruci, marcaje ale morţii a
doi sportivi îngheţaţi pe care Puștiul se laudă că i-ar ﬁ descoperit cu
ocazia altei perindări prin pădure, ploaia scurtă și împrospătoare de
vară, puţul imens și galeriile în care se rătăcește intenţionat Mitică,
unul din veteranii grupului, șantierul pustiu al unei cariere de piatră,
explozia în apropierea traseului de orientare, alte santinele, păzitoare
a ceva-ului misterios din pădurea care freamătă, strigă, uruie,
explodează și tace chitic.
Finalul conﬁrmă percepţia fantastică asupra întregii întâmplări,
membrii grupului, odată reîmbarcaţi în autocar, întrebându-se
reciproc de existenţa puștiului și, odată înţeleși asupra posibilei
participări a acestuia alături de ei la concurs, se hotărăsc, în ciuda
interdicţiei de oră, să se întoarcă, pentru a-l recupera. După încă
o explozie asurzitoare, puștiul iese victorios din ceaţa strânsă la
marginea pădurii, pe bicicletă, cum a și intrat, lăsând din mers
fanioanele la roata autocarului și continuându-și drumul fără o
vorbă în ceaţa care se continuă și înconjoară grupul. Mesmerizati de
apariţie, membrii grupului, coborâţi cu toţii din autocar, îl urmează,
dispersându-se și dispărând cu toţii în albul din spatele căruia răzbate
un soare bolnav. Să ﬁe aceasta reușita puștiului-fantomă de a-i atrage
pe membrii grupului în lumea de dincolo? Să ﬁe oare o halucinaţie,
un vis? Să ﬁe doar o poveste ingenios spusă, cu ﬁnal deschis? Fie că
reușim să ajungem la propriul răspuns, ﬁe că nu, autorul ne dă și el o
cheie a acestei ghicitori: este vorba despre creaţia izvorâtă din atracţia
sa către „latura mistică, ascunsă, a lucrurilor, misterul pe care îl poţi
atinge sau nu, ceea ce știu și totuși nu știu...” (Dan Piţa, „Confesiuni
cinematograﬁce”, Editura Fundaţiei PRO, p.78)

Popasul 2:
O privire înapoi—drumul se face mergând
Harta... nu se termină aici, mai am încă de trecut munţi, ape, prăpăstii,
dar important este că am început drumul, concursul cu mine însămi,
în orientarea prin desișurile ﬁlmograﬁei românești. Și, când pe parcurs
mă voi intersecta cu alţi drumeţi, voi putea răspunde că știu semnele,
cel puţin pe cele care m-au adus până la... întâlnire.
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Lucian
Pintilie
DESPRE SPAŢIILE
PE CARE LE DESPARTE UN FIR
Reconstituirea” este unul dintre filmele în care pot oricând să mă scufund,
mă acaparează, mă copleșește – chiar și atunci când îl văd pe ecranul stupid
de mic al calculatorului meu. Îl revăd de multe ori cu emoţie, temându-mă
că poate într-o zi nu mă va mai surprinde, nu mă va mai domina. E o relaţie
aproape voluptoasă pe care o am cu un film atât de puternic, masculin și
tragic. Și aștept mereu, cu o nevoie bolnăvicioasă, acea scenă finală în care
cele două spaţii se prăbușesc violent unul în altul, insinuând dezarmant ideea
de tertium non datur – trenurile care trec mereu prin vale nu duc nicăieri.
de Cristiana Stroea

M

ă refer la cele două spaţii – al văii (văgăunii) în care are
loc reconstituirea - și al stadionului unde se joacă un meci
de fotbal. Deși acesta e amplasat în aceeași vale, el pare
totuși să aparţină unei alte lumi, o lume în care există cel
puţin libertatea de a te entuziasma în mod spontan spre deosebire de lumea
poticnită și închistată a reconstituirii pentru care discursul plutonierului
este reprezentativ: ”Să ﬁe exact cum a fost!. Bunăoară.. ai spart paharul,
spargi paharul. Ai cântat.. cânţi, tovarășe! Sifonul.. ai spart sifonul, spargi
sifonul. Numai că ﬁi atent, mie să nu-mi imiţi, adică să te faci. Spargi sifonul
cu tot suﬂetul! Dar nici să nu urli ca nebunul aici! Ăăă.. da nici prea molatici
să nu ﬁţi! Mie să-mi faci exact ca-n viaţă. N-ai făcut ca-n viaţă, mi-ai stricat
pelicula.. Să faceţi așa cum spunem noi!”. Acel spaţiu care se face perceput
cu sporadicele sale răbufniri de vitalitate, creează senzaţia existenţei unei
alternative, a unei posibilităţi. Dar în ﬁnal, când lumea stadionului se
revarsă tentacular în vale, la fel de implacabilă și mocirloasă, totul devine
derizoriu și fără sens. Această construcţie a unei realităţi alegorice în care
există două spaţii mitice – unul damnat din care se încearcă evadarea și
unul transcendent, absolvitor spre care aspiră protagoniștii - apare în toate
ﬁlmele lui Lucian Pintilie; raportul ce se stabilește între ele va evolua
contemporan cu timpul în care ﬁlmele au fost gândite și regizate.
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Un fir suspendat între două stânci
pe care se plimbă un acrobat
Încercând să-mi conturez un proﬁl al regizorului, personalitatea
lui cinematograﬁcă, îmi vine în minte imaginea unui ﬁr, suspendat
între două stânci, pe care se plimbă dintr-o parte în alta, un acrobat.
Mișcările lui sunt când bruște, când molcome, sunt comice sau
dramatice, sunt ample, apoi abia perceptibile, evocatoare. Și acest
acrobat, înșirându-și mișcările contrastante între cele două maluri, te
face să uiţi cu spectacolul său copleșitor, mereu sub semnul dualităţii,
că sub dânsul se cască prăpastia și golul. Prin asta, el nu e un acrobat
obișnuit. Pentru că spectacolul său nu se bazează doar pe emoţiile
facile pe care le provoacă riscul de a cădea în gol. Mai mult decât atât,
acrobatul e conștient că între gol și el există o frânghie. Atât timp cât
reușește să atragă atenţia asupra sa, atât timp cât reușește să se refuze
pe el neantului și să oprească privirile spectatorilor din contemplarea
golului.. acrobatul își reușește numărul.
Personajele ﬁlmelor lui Pintilie (evident autobiograﬁce) au o nevoie
existenţială de sens și se confruntă cu spaima lipsei acestuia, dorind
mereu să-și depășească condiţia de victime ale istoriei („Duminică la
ora 6”), ale regimului politic („Reconstituirea”, „Balanţa”), ale societăţii

degenerate sau corupte („De ce trag clopotele..” , „Prea târziu”, „Dupăamiaza unui torţionar”, „O vară de neuitat”) sau ale vieţii însăși
(„Terminus Paradis”, „Niki și Flo”).

„Filmele lui Pintilie sunt meditaţii
personale asupra spiritului vremii”
În creaţia cinematograﬁcă a regizorului Lucian Pintilie, prototipul
lumii oprimante a evoluat de-a lungul timpului, dependent de
realitate. Filmele lui sunt meditaţii personale asupra spiritului vremii,
naraţiunea dar și estetica ﬁlmelor sale supunându-se ﬂuxului său
intelectual sau emoţional. Pintilie nu are pretenţia de a ﬁ realist ci
de a vorbi în felul său despre realitate. Libertatea pe care și-o arogă
în discursul narativ sau în alegerile stilistice, uneori cu riscul de
a dăuna ﬁlmului în întregime, face dovada unei personalităţi mai
înclinate spre senzorialitate și afectivitate decât spre logică și detașare,
mai înclinate să vorbească despre sine și despre lume decât să lase
lumea să vorbească în locul său. Îmi place acest tip de cinematograf
îndrăzneţ, energic și spectacular. Devotamentul faţă de realism apare
în tonul ﬁlmelor și în neliniștile care se lasă descoperite ca niște
fantome ale unor oameni reali, pe care îi cunosc. Între tristeţea
agonizantă din „Reconstituirea” și tristeţea eliberatoare care planează
în ﬁnalul „Balanţei” e o diferenţă de timp – nu doar istoric ci și
emoţional: timpul istoric al României și, dependent de acesta, timpul
emoţional al regizorului. „Reconstituirea” (1968) e ﬁlmul care i-a
asigurat pașaportul și invitaţia de a emigra. „Balanţa” (1992) e primul
ﬁlm al său de după Revoluţie. Creaţia cinematograﬁcă a lui Pintilie se
construiește dintr-o realitate emoţională colectivă ﬁltrată de o viziune
emoţională individuală.
„Balanţa” este un ﬁlm dictat de un intelect în ﬁerbere, de o memorie
în erupţie și de nevoia, aproape ﬁziologică, de a vorbi liber despre
un timp mut. Mi-a plăcut ﬁlmul ăsta, aproape la fel de mult precum
„Reconstituirea”. Prima vizionare a fost o experienţă profund personală.
Imaginile, secvenţele, culorile au ambiguitatea pe care o au amintirile.
E ca atunci când cineva rememorează și povestește o întâmplare iar
contururile parcă se șterg, amănuntele plicticoase parcă dispar, rămân
doar imaginile care au șocat într-un fel sau altul, accentele. „Balanţa” mi-a
validat amintirile fabricate, construite din poveștile părinţilor mei și ale
celor care au trăit ”în vremea lui Ceașcă”. Am avut senzaţia că recunosc
oamenii, locurile, situaţiile dar mai ales sentimentul de nesiguranţă și
angoasa lipsei de control al propriului destin.
Acest ﬂux necontrolat al memoriei începe printr-un travling sinuos, târât
prin iarba contaminată de gunoaie, pe lângă capete de păpuși plutitoare
în bălţi stătute, care duce într-un apartament mizer unde Nela adoarme,
iar tatăl ei – colonelul Truică - moare, în același pat, în timp ce se uită
împreună la un ﬁlm din copilăria fetei. Furia acesteia explodează când
înţelege că tatăl ei a decedat și se ampliﬁcă ulterior, când nu-i poate
îndeplini dorinţele testamentare – de a ”salva omenirea” donând organele
spitalului. Pentru ea e ca și când întreaga societate ar complota să elimine
orice urmă a colonelului Truică – motivul conﬂictului dintre cele două
lumi: lumea damnată în care trăiește Nela și cea salvatoare a idealurilor
ei. Pentru Nela, tatăl său, ﬁlmul din copilărie, copiii super dotaţi pe
care va încerca să-i ajute – reprezintă acel spaţiu salutar și real în care
încearcă să se refugieze, în timp ce spaţiul în care trăiește e anarhic și
imprevizibil, delirant și opresiv.
În „Balanţa”, cele două spaţii nu se izbesc unul în altul, ca în
„Reconstituirea”, ci mai degrabă se contaminează reciproc. Unul dintre
cele mai spectaculoase momente ale ﬁlmului este acela în care Nela,
după moartea tatălui ei, distruge furioasă telefonul și proiectorul - care
în căderea lui agonizantă împroașcă pereţii și obiectele din cameră
cu imaginile trecutului, înveninând prezentul și lumea femeii. Ea va
trăi de-a lungul ﬁlmului într-o stare de febră și inconștienţă, speciﬁce
copilăriei. Din această stare, Nela va ieși doar când va înţelege că lucrurile

în care credea (scena îngropării tatălui și pozelor) sunt la fel de putrede
precum lumea care le secretase. Singura posibilitate și garanţie a unei
alte lumi e copilul pe care îl vrea cu Mitică: un început este posibil doar
dacă e provocat de cei doi proscriși.
Lupta Nelei cu propriile amintiri și a lui Mitică cu o realitate
inacceptabilă e terapia lui Pintilie, e întoarcerea în trecut pentru a putea
merge mai departe. Credinţa celor doi – Nela și Mitică - într-un viitor și
angajamentul pe care îl fac sunt năzuinţele regizorului.

Sub semnul derizoriului
„O vară de neuitat” mi se pare că e în aceeași măsură un ﬁlm confesiv,
personal, o meditaţie asupra exilului. E mărturisirea celui care, intrat
într-un spaţiu străin trebuie să-i descopere frumuseţea pentru a și-l
putea apropia. Dar acest spaţiu cu frumuseţea lui sălbatică, deșertică este
molipsit de problemele unui spaţiu uman, politic, probleme care se lasă
în curând descoperite. Marie Therese și căpitanul Dumitriu se aﬂă în
imposibilitatea de a duce o viaţă în afara regulilor unei societăţi corupte
de care fugeau, chiar și aici la marginea ei. Încercând să își păstreze
umanitatea și moralitatea, cei doi eșuează și sunt trași înapoi devenind
astfel eroi rataţi într-o luptă inegală.
Tot sub semnul derizoriului stă și ancheta procurorului Costa din ﬁlmul
„Prea târziu”. Dar dacă lupta Mariei Therese cu un sistem corupt avea
momente de nobleţe, cea a procurorului este o continuă înglodare
într-o lume post-comunistă infestată de rău. E glodul și năclăirea din
„De ce trag clopotele, Mitică?”, dar sunt oamenii care trăiesc dedesubt.
E o societate crescută în beznă, rămasă în beznă și care începe să se
adapteze. Tonul ﬁlmului e grav, incisiv. Spaţiul transcendent cu care intră
în dialog lumea cangrenată a societăţii nu mai este luminos, reconfortant,
spontan. E o lume viscerală, a instinctelor, a orbecăirii - un ultim ediﬁciu
ce mai poate conserva viaţa. Răul din ﬁlmele sale anterioare venea de
sus, din cauza unor conducători abuzivi. Răul din „Prea târziu” vine de
pretutindeni.
Dialectica spaţiilor devine mai complexă în „Terminus paradis”. Într-o
societate de tranziţie, haotică, tânjind după un Vis american, identitatea
este un lux ce necesită mari sacriﬁcii. Mitu este un crescător de porci
îndrăgostit de Norica, pe care o silește să intre în viaţa lui și să se
maturizeze. Va plăti cu preţul vieţii sensul pe care îl dă existenţei sale dar
și existenţei Noricăi. Mitu are o structură de erou mitic ce-l va salva pe
el însuși dintre porci sau spălători de vase (fratele lui ajuns în America)
și pe Norica de o existenţă mizerabilă și mediocră. Lumea lui salutară
înlocuiește idealul ei de aranjament, de mai bine. Povestea acestui ﬁlm
păstrează caracterul de absurd al ﬁlmelor anterioare, dar Pintilie nu
mai identiﬁcă sursa răului, nici nu îl mai generalizează, ci încearcă să-l
explice prin psihologia personajelor sale, subminându-i astfel dominaţia.
Această schimbare de atitudine va ﬁ mai evidentă în ﬁlmele-portret
„După-amiaza unui torţionar” și mai ales în „Niki Ardelean, colonel
în rezervă”. Acest din urmă ﬁlm, regizat după un scenariu de Răzvan
Rădulescu și Cristi Puiu, este epurat de elementele vizuale semniﬁcante,
de tensiunea bizară care plutește în atmosferele create de Pintilie. Logica
sfredelitoare a scriiturii, caracterul de eveniment cotidian, i-au impus
regizorului o austeritate a mijloacelor de expresie speciﬁce personalităţii
sale creatoare. Și mi se pare că se simte conﬂictul între nevoia de a ignora
limitele impuse și totodată angajamentul de a le respecta, mai ales în
detalii, în unele scene, în unele gesturi, în unele cadre – care devin ușor
neﬁrești. Mi se pare că scenariul și regizorul s-au incomodat unul pe
celălalt, deși Pintilie, ulterior, a dat prin „Tertium non datur”, dovada unor
modiﬁcări ale limbajului, asumate.
Cu toate astea, în „Tertium non datur” am regăsit cu plăcere jocul de
sensuri, conotaţiile, acea poezie a spaţiilor și acel sentiment de lume
ruptă, abstractă, mitizată; acel erou prins la mijloc, nevoit să jongleze cu
gesturile și cu emoţiile celor din jurul său pentru a se putea salva, pentru
a nu pica de pe ﬁr.
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Noul val de

neorealiști
Spre uimirea mea, ”Noul Val” francez nu este singura mișcare
cinematografică din istoria cinematografului ce se folosește de această
denumire. Spunând asta îmi recunosc lipsa alarmantă de cunoștinţe dar,
iată, și utilitatea scrierii unui articol –te documentezi și mai afli câte ceva.
de Cristiana Stroea

54

05 ‘09 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

Noul Val Japonez (Nuberu bagu) – pentru un grup de regizori de
ﬁlm din perioada 1950-1970, Noul Val Britanic – 1950-1960, Noul
Val Cehoslovac – pentru regizorii unor ﬁlme din anii 60, Noul Val
Australian (sau Australian Film Renaissance) – în perioada 19701980, Noul Val din Hong Kong, Noul Val Taiwanez etc., ﬁecare
dintre aceste noi valuri desemnează grupuri de regizori cu mai
multe sau mai puţine similitudini între ei. De asemenea, în multe
cazuri, asemănările dintre ”noul val” al unei ţări și Nouvelle Vagueul francez sunt minime sau mult prea puţin ediﬁcatoare. Asta
demonstrează că titlul de ”nou val” nu face trimitere în mod automat
la mișcarea cinematograﬁcă franceză cât, mai ales, desemnează
apariţia unor noi creatori, a unor noi viziuni care în mare parte, au
culoare locală și contemporană, dar valoare universală. Din acest
motiv, nu văd de ce ar trebui contestată atribuirea titlului de nou
val perioadei de efervescenţă cinematograﬁcă din România care
marchează ultimii 3-4 ani și cred că putem folosi expresia pentru
sensul ei original, nu pentru cel cu care a fost îmbogăţită de istorie,
fără teama de a ne vedea catalogaţi drept epigoni sau imitatori târzii.

Caracterul naţional
al neorealismului românesc
Ce mi se pare mai important și cu adevărat ediﬁcator nu este
originea sau enumerarea ”precursorimii”, ci caracterul naţional al
acestor mișcări și deci și al noului val românesc. Ceea ce a fost cu
adevărat revoluţionar în Neorealism – după descoperirile școlilor de
ﬁlm și experimentele avangardelor, e această întoarcere a privirii nu
doar spre o realitate socială, cât spre una cu speciﬁc naţional.
Încă de la începuturile cinematograﬁei a existat o preocupare
constantă de a reﬂecta realitatea socială. În primele decenii ale
sec. al XX-lea, ﬁlmele au oferit audienţelor imagini intense ale
realităţilor pe care nu le mai experimentaseră prin ﬁlme istorice
precum „Nașterea unei naţiuni” (1915 - D.W. Grifﬁth), adaptări
literare „Rapacitate” (1924 - Erich von Stroheim) și drame inspirate
din evenimente reale și jucate cu actori neprofesioniști precum
„Crucișătorul Potemkin” (1925 – Sergei Eisenstein). În timpul
Primului Război Mondial actualităţile și documentarele au adus
în centrul atenţiei imagini fără precedent ale devastărilor umane
și carnagiilor. Filmul avea calitatea de a face ca evenimentele
globale să pară locale, imediate. Așadar, cele mai recente experienţe
umane legate de ﬁlm au fost legate intrinsec de realitatea globală a
problemelor sociale.
Dar Neorealismul – sau, în ﬁne, regizorii uniţi sub acest stindard –
au conferit o importanţă aparte unui tip de cinema care chiar dacă
existase până atunci, nu reușise niciodată să își impună valorile – un
cinematograf profund ancorat în realităţile naţionale. Prin orientarea
faţă de problemele oamenilor de rând dintr-o Italie postbelică și
post-fascistă, importanţa acordată emoţiilor asupra ideilor abstracte,
un dialog natural și preferinţa pentru dialecte, utilizarea locaţiilor
naturale – cu speciﬁc și autenticitate, și nu a celor fabricate, lucrul cu
actori neprofesioniști și oameni simpli – toate acestea sunt semnele
unui tip de umanism angajat în căutarea identităţii sale naţionale și
culturale.

Trilogia războiului vs. Trilogia revoluţiei
Poate exceptând preferinţa pentru actori neprofesioniști, noul
val românesc poate ﬁ caracterizat prin aﬁrmaţii similare. Dacă aș
vrea să forţez și o comparaţie evenimenţială – Neorealismul s-a
asociat cu trilogia războiului a lui Rossellini („Roma - oraș deschis”,
„Paisa”, „Germania an O”) așa cum noul val românesc, sau cel puţin
recunoașterea lui, a venit odată cu succesele trilogiei Revoluţiei
(„A fost sau n-a fost” – Corneliu Porumboiu, „Hârtia va ﬁ albastră”

– Radu Muntean, „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii” – Cătălin
Mitulescu). Poate ﬁ o coincidenţă fără valoare în aceeași măsură în
care poate ﬁ o dovadă a unei similitudini între concepţiile asupra
cinematografului a unor regizori diferiţi din timpuri diferite. Poate
că, în sfârșit, creatorii noștri nu mai fac ﬁlm pentru a face ﬁlm ci
pentru a comunica, pentru a observa, pentru a povesti, pentru a
vindeca… așa cum Rossellini când regiza „Roma oraș deschis” se
folosise de estetica cea mai facilă și necăutată, a documentarului,
pentru că scopul său nu mai era expresia în sine și nici frumuseţea
imaginilor, ci ideile și oamenii pentru care imaginile deveneau simpli
mesageri.
Aceste trei ﬁlme despre Revoluţie erau necesare, nu atât ca act
artistic – deși, ﬁe primit că nu se plânge nimeni de succesul pe care
l-au avut din acest punct de vedere - ci ca manifestare emoţională
prin ﬁlm, ca scoatere la lumină și disecare (fără adoptarea unei
poziţii morale) a unor traume, a unor vinovăţii, a unor mistere
vernaculare și obsesive. Cred că aceasta e asemănarea principală
dintre cele două fenomene cinematograﬁce – Neorealismul și Noul
Val Românesc. Iar restul sunt consecinţele naturale ale acestei
atitudini - comune celor două fenomene cinematograﬁce, faţă de
realitate.

„Eroul român”
imperfect, uman, descurcăreţ, cinic
Drumul pe care Lăzărescu îl face spre mormânt, degradându-se
treptat, amintește de rătăcirile lui Edmund „(Germania – anul zero)”
prin dărâmăturile Berlinului postbelic până pe scheletul clădirii
de pe care se va sinucide. E aceeași retragere tăcută din viaţă - o
capitulare a omului în faţa bolii (a corpului, respectiv a lumii). Fără
fapte sublime, fără eroisme de duzină, umanitatea despuiată de
idealuri se redescoperă pe ea însăși, trecătoare, măruntă, neliniștită.
Iar felul în care acești doi regizori rămân alături de personajele
lor, parcă pentru a le observa, parcă pentru a nu le lăsa să se stingă
singure e o dovadă de curaj, dar și de responsabilitate. E ca atunci
când se întâmplă să îţi apară în faţa ochilor ceva neplăcut, jenant
(nu neapărat urât, pentru că Urâtul în sine poate provoca fascinaţie)
și decizi totuși să nu întorci privirea. E în asta un fel de a participa
la viaţă mult mai sincer decât atunci când te agăţi de idealuri și de
istorii cosmetizate. Îmi amintesc de frumoasa meditaţie pe care
Emanoil Pișcoci în „A fost sau n-a fost” o face asupra Revoluţiei
pornind de la un fapt cât se poate de banal – aprinderea felinarelor
dimineaţa în zori. Și cum cu o sinceritate dezarmantă recunoaște
că e fricos, laș și că a ieșit în stradă după ce a auzit la televizor că
Ceaușescu fugise, pentru că voia să-i demonstreze soţiei sale că
poate ﬁ și el erou. E poate una dintre cele mai frumoase sinteze
despre om: de multe ori mărunt, de multe ori laș, din când în când
cu potenţial de erou. Același potenţial îl demonstrează și Costi din
„Hârtia va ﬁ albastră” (Radu Muntean) care abandonează Miliţia
pentru a lupta alături de revoluţionari sau Lalalilu („Cum mi-am
petrecut sfârșitul lumii” – Cătălin Mitulescu) care plănuiește să îl
înlăture pe tiranul Ceaușescu de la conducere sau Doiaru („California
Dreamin’” – Cristian Nemescu) care hotărăște să întârzie cu
încăpăţânare un convoi militar american pentru a răzbuna așteptări
înșelate (ale sale și ale conaţionalilor săi) și parcă pentru a deconstrui
mitul ”eroului american” – eﬁcient, perfect, invincibil - făcând astfel
loc ”eroului român” – imperfect, uman, descurcăreţ, cinic.
Neorealismul a devenit apoi, treptat, un moment istoric în
cinematograﬁe (cea italiană și cea universală) la fel cum acest
Nou Val Românesc va lăsa în urma lui entuziasmul unui început, o
efervescenţă culturală și emoţională, câteva nume de creatori care au
cucerit în numele nostru un loc în cinematograﬁa lumii.
55

dosar | cineaști români

Stenogramă
proces film
„MOARTEA DOMNULUI LĂZĂRESCU”, 2005
REGIA: CRISTI PUIU
PARTICIPANŢI: SORINA DIACONU , GABRIELA FILIPPI, TUDOR JURGIU,
PAUL NEGOESCU, ANDRA PETRESCU, ANDREI RUS, CRISTIANA STROEA, EMI VASILIU

Andrei Rus: Eu sunt în tabăra admiratorilor
ﬁlmului, dar sunt curios să aﬂu motivaţiile
celor din tabăra cealaltă. Ca punct de pornire
al discuţiei...
Gabriela Filippi: Eu am o problemă cu el
pentru că mi se pare că e multă ambiguitate
acolo. Multă lume l-a înţeles cumva greșit
și mi se pare justiﬁcat să nu înţelegi la un
moment dat punctul de vedere al omului
care a realizat ﬁlmul. Pe de o parte, surprinde
absurdul unei situaţii, dar există toate acele
glume, presărate la tot pasul, care deturnează
totul înspre comedie. Am avut impresia
neplăcută că toate acele glumiţe deturnează
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atenţia într-un mod artiﬁcial de la o problemă
gravă, moartea unui om.
Andrei Rus: Ai enumerat mai multe idei. Să
le luăm pe rând: de ce consideri că surprinde
un absurd?
Gabriela Filippi: Surprinde absurdul morţii
unui om. Toate poantele de pe parcurs duc în
direcţia asta.
Andra Petrescu: Eu nu am niciun fel de
problemă aici, sunt glumiţe normale între
doctori. Sunt ok glumele.
Andrei Rus: Gabriela, ţi se pare că glumele
din ﬁlm sunt exterioare personajelor, că nu
sunt credibile în economia ﬁlmului?
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Gabriela Filippi: Sunt mult prea multe.
Andrei Rus: Raportat la ce sunt prea multe?
Cristiana Stroea: Raportat la realitatea
surprinsă.
Gabriela Filippi: Mi se pare că ﬁlmul atinge
o latură foarte sensibilă dorind să îţi arate
că omul ăsta (Lăzărescu adică), care a fost
cum a fost- nici bun, nici rău, moare absurd.
Dar mi se pare că, din cauza poantelor prea
numeroase, ajungi să nu mai înregistrezi
decât glumele.
Paul Negoescu: Ţi se pare neveridic sau ce e
în neregulă cu ele? De ce nu-și au locul?
Gabriela Filippi: Își au locul, dar în doze
mai mici. Așa a rămas cu o comedie
macabră. Oamenii au înţeles ﬁlmul ăsta ca
ﬁind despre sistemul medical. Și e cumva
justiﬁcat deoarece, având în vedere că
glumiţele sunt atât de numeroase, rămâi cu
impresia că e un atac la adresa medicilor,
deși cred că intenţia nu era asta.
Tudor Jurgiu: Eu cred că ăsta e mecanismul
prin care se naște povestea: contrastul dintre
Lăzărescu și restul personajelor.
Cristiana Stroea: Dar nu e niciun contrast.
Tudor Jurgiu: Dar el e tot mai leșinat, în timp
ce ceilalţi își văd mai departe de viaţă.
Cristiana Stroea: Dar are momente de
luciditate în care face poante și e amuzant
și el. Niciun personaj nu e identiﬁcat, sunt
toate la fel.
Paul Negoescu: Păi și Lăzărescu e un om ca
toţi ceilalţi. Situaţia în care e, ﬁind pe moarte,
e contrastantă. Și atât.
Andrei Rus: Dar personajul asistentei Mioara
e altfel.
Cristiana Stroea: Nu, ea vine la pachet cu
Lăzărescu. Există categorii de personaje,
intercalate uneori, dar niciunul nu rămâne

aparte. În permanenţă trebuie să existe
cineva care, dacă nu dăscălește, îl observă
pe cel de lângă el și face glume sinistre. Nu e
nimeni care să se diferenţieze de rest. Sunt
pur și simplu categorii de personaje. Eu una
nu reușesc să empatizez cu o lume în care
nimeni nu e altfel.
Paul Negoescu: Dar aici, la masă, cineva este
altfel decât ceilalţi?
Cristiana Stroea: Da, există clar diferenţe
între noi.
Andrei Rus: În ultimul spital nu face nimeni
glumiţe.
Cristiana Stroea: Da, cum ziceam și
înainte, există categoria de personaje care
fac glumiţe, categoria de personaje care
dăscălesc, categoria de personaje sictirite,
iar în ultimul spital categoriile se încalecă
și nu devine evidentă apartenenţa clară a
personajelor respective la o categorie anume.
Paul Negoescu: O dată spui că sunt toţi la fel, o
dată îi enumeri pe categorii. Deci nu sunt la fel.
Tudor Jurgiu: Sunt încadraţi în tipologii.
Andra Petrescu: Glumiţele pe care le fac
personajele aparţin mediului lor.
Cristiana Stroea: E un simplu clișeu.
Andra Petrescu: Nu e clișeu, am și eu
prietene la medicină și se poartă la fel. Sunt
glumele obișnuite pentru ei.
Paul Negoescu: Clișeu e când văd un ﬁlm
american și îmi dau seama din prima clipă
cine e rău și cine e bun.
Cristiana Stroea: Dar eu nu vorbesc de
diferenţe atât de mari. Pur și simplu am
impresia că realizatorul nu lasă niciodată
spaţiu personajelor, niciodată nu le lasă aer.
Manipulează realitatea.
Sorina Diaconu: Dezbatem acum gradul
de realitate înfăţișat? Mie mi se pare că
regizorul a vrut să spună un lucru foarte
simplu: toţi, indiferent că suntem de o parte
sau alta, suntem până la urmă oameni,
cu bune și rele. Spitalul și absolut toate
procedurile se repetă de la spital la spital, în
permanenţă Lăzărescu e nevoit să o ia de la
capăt. E ca o placă stricată tot acest periplu
prin spitale. Medicii sunt cinici într-adevăr,
dar e din cauza mediului în care lucrează.
Faza cu accidentul autocarului mi s-a părut
interesantă și oricum tot ﬁlmul e extrem de
actual, dacă mergi acum în spitale, chiar asta
vezi.
Andrei Rus: Accidentul funcţionează și ca
mecanism scenaristic. Oferă o motivaţie
în plus doctorilor. De altfel, acesta e un atu
al ﬁlmului: ﬁecare personaj are propriile
motivaţii conform cărora acţionează.
Obiecţia voastră e că mecanismele de
construcţie scenaristică sunt prea la
suprafaţă? Sunt foarte puţine ﬁlme cu un
număr mare de personaje care să nu se

piardă la un moment dat, ﬁe din cauza
scăderii intensităţii dramatice, ﬁe din cauza
unor căutări stilistice care rup ritmul ﬁlmului
(vezi ﬁnalul din „Profesiune: reporter” al lui
Antonioni, unde ai un plan-secvenţă foarte
frumos realizat, plin de însemnătăţi ﬁlosoﬁce
etc., dar în neconcordanţă cu restul ﬁlmului).
Emi Vasiliu: Întrebarea principală pe care ar
ﬁ bine să ne-o punem e: de ce a fost realizat
ﬁlmul astfel? Mie mi se pare că, dacă ne
raportăm la „Moartea domnului Lăzărescu”
ca la un ﬁlm deosebit, care merită atenţie,
e pentru că e altfel decât ce înţelegem în
general prin noţiunea de „ﬁlm”.
Andrei Rus: E prea general ce spui. Cu
siguranţă înţelegem lucruri diferite prin
„ﬁlm”. Nuanţează, te rog.
Emi Vasiliu: De exemplu, au fost părinţii mei la
cinema să-l vadă, ﬁindcă auziseră că e premiat
și așa mai departe. I-am întrebat cum li s-a
părut și au zis că le-a plăcut, doar că e prea
mult realism, că nu e artistic. Asta înseamnă că
spectatorii obișnuiţi au un soi de bibliograﬁe
cinematograﬁcă mentală după care se ghidează
când merg la cinema. Artiﬁciile vizuale ţin de
o anumită concepţie a artei, care era văzută
ca un soi de estetizare a realităţii imediate.
Prin anii ’60 s-a făcut trecerea spre realitate și
ea devenea astfel artă. Dacă ne uităm la fotorealismul acelor ani, o mișcare în care oamenii
au hotărât să picteze după fotograﬁi, ca în
realitate, acesta devenind statementul lor, arta
e acolo, în realitatea imediată, nu în travuri și în
mișcări de aparat complicate etc. „Lăzărescu”
pornește de la premisa că spectatorul cunoaște
deja limbajul cinematograﬁc și nu mai ai
cum să-l impresionezi tu prin artiﬁcii de artă.
Prin cadrele ﬁxe la care apelează, îţi cere să
ﬁi foarte atent, ai unde să te uiţi tot timpul,
permanent cineva spune ceva, camera de
ﬁlmat se mișcă de colo-colo, informaţia vizuală
și de conţinut e foarte puternică. Îţi prezintă
bogăţia de informaţii fără dilatări sau ieșiri în
decor cinematograﬁce.
Andrei Rus: Cred că rezervele voastre se
explică și prin faptul că mediul sondat
de cineast e al unor oameni oarecare,
prin nimic excepţionali. Acţiunile lor
sunt suprinse aproape în timp real, multe
personaje interacţionează în același timp.
Filmul nu a avut intenţia de a te provoca
să te identiﬁci cu vreunul dintre eroi, să îţi
dorești să ﬁi ca el. S-ar putea ca din acest
motiv să capete o oarecare aparenţă de
uniformizare, deși pentru mine nu e așa.
Există multe nuanţe în comportamentul
personajelor sau în ceea ce vorbesc ele
care te duc pe piste diferite și te obligă ca
spectator să completezi tu ﬁșa lor biograﬁcă.
Cristiana Stroea: Nu mă așteptam să mă
identiﬁc cu vreun personaj, mă așteptam

doar să nu rămân cu senzaţia că toţi oamenii
sunt la fel și că, vrând-nevrând, probabil că
și eu sunt una dintre ei și că e imposibil să
trăiești în lumea asta fără a face parte dintr-o
tipologie. Și mă deranjează deoarece într-o
oarecare măsură e manipulator. Se folosește
de un limbaj realist pentru a sugera o
ideologie profund personală a autorului.
Andrei Rus: Teza principală a ﬁlmului ar
ﬁ nu că toţi suntem la fel, ci că toţi suntem
oameni, cu bunele și relele inerente.
Cristiana Stroea: Senzaţia cu care am rămas
după cea de-a treia vizionare e că, vrândnevrând, intru într-o tipologie. Nu rămân
cu sentimentul că personajele ar ﬁ oameni,
există în permanenţă personaje care repetă
gesturile și comportamentul altora. Filmul
îmi aduce în permanenţă aminte că suntem
limitaţi la o sumă de impulsuri și de idei.
Paul Negoescu: Spuneai înainte că limbajul
cinematograﬁc e folosit pentru a manipula,
că ţi se pare manipulator că folosește un
limbaj realist pentru a spune o poveste
personală. Nu există o formă de limbaj
cinematograﬁc prin care să spui o poveste
sută la sută obiectivă. Cinematograful
manipulează prin excelenţă.
Tudor Jurgiu: Cristiana spunea că o
deranjează că ﬁlmul ar pretinde că nu
manipulează deoarece apelează la o cheie
realistă de povestire.
Paul Negoescu: Păi atâta vreme cât există
actori și o cameră de ﬁlmat, e clar că suntem
într-o convenţie.
Andrei Rus: Cred că modul în care ﬁecare
receptează un ﬁlm depinde foarte mult
de așteptările sale de la cinema. De la
asta pornește totul. Eu unul pot să înţeleg
rezervele voastre și mi se par juste raportat
la care par a ﬁ așteptările voastre generale
de la un ﬁlm. Chiar există glumiţe, poante în
ﬁlm. E adevărat. Acum, că nu sunt rezolvate
ca în „Boogie”, de exemplu, sau în ﬁlme mai
modeste în care glumele sunt aruncate, iar
actorii așteaptă ca publicul să reacţioneze
înainte de a continua să joace, și asta cred că
e greu de contestat. În „Moartea domnului
Lăzărescu” chiar crezi că replicile sunt ale
personajelor. Dar glumiţe există.
Gabriela Filippi: Mie tot mi se pare anormal.
Să spunem că e un ﬁlm despre umanitate.
Problema e că oamenii ăștia nu par normali,
niciunul nu are o vorbire normală.
Andrei Rus: Care e vorbirea normală?
Gabriela Filippi: Nu știu, toţi fac glumiţe pe
care le auzim și recunoaștem. Ai auzit și tu
gluma aia în spital, o aud și aici, o recunosc și
mă satisface. Dar niciun personaj nu vorbește
normal. Spuneai de nuanţele din construcţia
personajelor. Ok, ne dăm seama că au un
background, dar sunt exagerări. Sunt multe
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replici ale lui Lăzărescu care mi se par foarte
autentice, dar foarte multe din dialoguri
merg pe fapte dinainte stabilite. Niciunul nu
e uman.
Sorina Diaconu: Să ﬁi uman înseamnă să ﬁi
bun? Eu nu înţeleg ce vrei să spui.
Gabriela Filippi: Nu vorbesc de moralitatea
personală. Mi se pare pur și simplu că toate
amănuntele astea vin să încarce povestea și
să explodeze la ﬁnal.
Sorina Diaconu: Da, de acord, cred că asta a
fost intenţia realizatorilor.
Andrei Rus: Ţi se pare că e prea la vedere
construcţia?
Gabriela Filippi: Da, sunt conștientă de
mecanisme în timp ce văd ﬁlmul.
Emi Vasiliu: Am ajuns să ne plângem de asta:
mamă, ce m-a manipulat! Ce nașpa e ﬁlmul
că m-a manipulat!
Andrei Rus: Stai puţin că am ajuns undeva,
cred. Ce înseamnă de fapt măiestrie
cinematograﬁcă? Să maschezi scheletul în
așa fel încât să obţii doar efectul. Oricât de
multe ﬁlme aș ﬁ văzut, la un mare ﬁlm nu
observ încheieturile.
Emi Vasiliu: Dar nici în „Lăzărescu” nu le
observi de la prima vizionare.
Andrei Rus: Ele susţin contrariul.
Emi Vasiliu: Nu, observaţiile de la masă vin
de la oameni care l-au văzut de două-trei ori.
Cristiana Stroea: Pe mine m-a deranjat
de la prima vizionare, deși am încercat să
empatizez cu ce se întâmpla pe ecran.
Tudor Jurgiu: Filmul vorbește despre rău și
îl nuanţează în multe personaje. Și îl cred. E
numai despre mizerie și despre cum binele
supravieţuiește mascat în oameni.
Gabriela Filippi: Și eu sunt de acord că
vorbește despre umanitate. Doar că e prea
multă vorbărie.
Tudor Jurgiu: Informaţiile despre viaţa
personajelor nu le dă doar așa, fără scop.
Trebuie să ţii cont de ele ca spectator. Te
determină să te întrebi cum se comportă
în afara nopţii ăsteia pe care o vezi în ﬁlm.
Filmul alege la întâmplare parcă o bucată
din realitatea asta. Și cadrele sunt create în
același fel, tu vezi o bucată din tot, dar din
afara cadrului se aud multe alte zgomote
ale mediului respectiv. Camera pare
handicapată, incapabilă să urmărească tot.
Andrei Rus: Camera de ﬁlmat e un
observator a cărui prezenţă e evidentă tot
timpul. Realizatorul nu încearcă să mascheze
prezenţa ei, iar tremuratul camerei nu e
un simplu artiﬁciu, ci marchează prezenţa
martorului care documentează evenimentele.
Gabriela Filippi: Dar de ce ar ﬁ camera un
personaj? De ce a conceput regizorul astfel
mizanscena?
Paul Negoescu: E un mod al lui de a spune: „e
percepţia mea despre viaţă, v-o împărtășesc
58

așa cum o văd eu”.
Tudor Jurgiu: Camera nu e setată pe
personajul principal, dacă sunt lucruri
interesante în stânga sau în dreapta, se
îndreaptă spre ele. Camera are deci o
atitudine, e vie.
Paul Negoescu: Nu e atașată de Lăzărescu
camera. De exemplu, în secvenţa discuţiei
din bucătărie dintre Mioara și vecină,
Lăzărescu nu apare câteva minute bune.
Andrei Rus: În relaţiile dintre personaje
poate ﬁ găsită de asemenea vocea autorului
ﬁlmului. Există în permanenţă un soi de
tandreţe între personajele masculine din ﬁlm,
în același timp relaţiile bărbat-femeie ﬁind
însoţite de un soi de agresivitate.
Tudor Jurgiu: Totul e foarte meschin, deși
ﬁecare face cât de mult poate. De asemenea,
ﬁlmul arată imposibilitatea oamenilor de a
comunica. E ceva rău în ﬁecare personaj, dar
e foarte disimulat, ca în realitate.
Gabriela Filippi: Totuși, realizatorul prea
se uită de sus la personajele lui și pune în
gura ﬁecăruia informaţiile la vedere. Toate
informaţiile pe care le dau despre ele prin
dialog trebuie să spună ceva spectatorilor în
acea clipă. E prea facilă modalitatea asta de
construcţie.
Paul Negoescu: Nu înţeleg de ce ţi se pare că
se uită de sus la personaje.
Gabriela Filippi: Poantele alea...
Paul Negoescu: Să încheiem capitolul
poante. Pe dvd-ul ăsta e un interviu cu Puiu
în care povestește că, în timp ce ﬁlmau în nu
mai știu ce spital, treceau doi brancardieri cu
un mort pe targă. Au văzut echipa de ﬁlmare,
au scos mâna mortului de sub pătură și au
făcut cu ea un semn spre cameră: „hello!”
Când au de-a face zi de zi cu moartea,
oamenii trebuie să își găsească un refugiu și
apelează la glume.
Gabriela Filippi: Nu acolo e problema. Și
când vin vecinii la Lăzărescu aﬂi foarte
repede destule detalii despre ei și poţi să-i
judeci de la început. Ajungi să le cunoști prea
repede, să le intuiești prea repede universul
și limitările, ceea ce te obligă să-i judeci. Sunt
caracterizaţi printr-o trăsătură deﬁnitorie.
Tudor Jurgiu: Dar nu îi cunoști până la urmă.
Toţi sunt singuri, cam ăsta e singurul lucru
pe care îl știi sigur despre personaje. Și mi
se pare că e și problema ta ca receptor dacă
te blochează glumele din ﬁlm să ajungi la
personaje. Nu mi se pare că glumele deviază
atenţia. E mai puternică drama.
Andrei Rus: Viziunea regizorului asupra
condiţiei umane nu e bucolică. Cred că asta
poate deranja pe cineva care are o viziune
diametral opusă de a lui. Mi se mai pare că
există o încrâncenare în acest ﬁlm și cred
că poate ﬁ explicată prin raportul pe care
l-a avut realizatorul vis-a-vis de subiectul
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abordat. Dacă ne gândim la toate cele trei
ﬁlme ale sale, vom observa că, deși există
diferenţe de nuanţe, de ton, de la unul la
altul, în linii mari viziunea regizorului asupra
condiţiei umane rămâne neschimbată. Cred
oricum că orice operă de artă păstrează în
ea și starea morală, tonusul creatorului din
momentul creaţiei. „Lăzărescu” creează
un disconfort mult mai mare spectatorilor
tocmai pentru că realizatorul pare să se
identiﬁce mult mai mult cu subiectul decât o
făcuse în „Marfa și banii” sau în „Un cartuș de
Kent și un pachet de cafea”. În celelalte două
ﬁlme rămânea în exterior, era mai detașat,
ceea ce se reﬂecta asupra stării privitorului
din timpul vizionării. În „Lăzărescu” te
obligă practic să ﬁi complice, să intri în ﬁlm
senzorial. Pe mine un singur element m-a
scos puţin din poveste în timpul vizionării și
anume trimiterea la „Divina comedie” a lui
Dante. Personajul principal se numește Dante,
pe ultimul asistent, cel care urmează să-l
preia pe Lăzărescu în ﬁnal, îl cheamă Virgil.
Apoi numele lui de familie („Lăzărescu”) duce
clar cu gândul la personajul biblic Lazăr, cel
care s-a sculat dintre morţi și a înviat. Un
alt doctor se numește Anghel (de la Angel,
înger în engleză). Toate aceste piste m-au
determinat să mă gândesc de ce există, la
ce folosesc și m-au scos puţin din ﬁlm. Am
concluzionat totuși ulterior că e dreptul
cineastului să adauge înţelesuri suplimentare
propriei creaţii, să dialogheze cu cine simte
nevoia să o facă, până și cu Dante. Sigur că
asta are o legătură și cu viziunea sa asupra
condiţiei umane. Dacă ar ﬁ să facem referire
la „Divina comedie” ar însemna că regizorul
ne-a arătat în timpul ﬁlmului călătoria prin
Infern a personajului, Infernul confundânduse cu viaţa noastră pământeană. În ﬁnal,
Virgil va veni și îl va purta prin Purgatoriu,
dar cineastul nu ne va arăta și acel parcurs al
drumului.
Tudor Jurgiu: Într-adevăr, ﬁnalul e realizat
ca un ritual, camera stă pe loc și surprinde
pur și simplu pregătirea lui Lăzărescu pentru
operaţie sau moarte.
Andrei Rus: În acel moment, ﬁlmul devine
ușor simbolic, ritmul de până atunci e
rupt puţin tocmai pentru că personajul e
pregătit pentru trecerea într-un nou cerc, al
Infernului probabil.
Emi Vasiliu: Mie asta îmi displace foarte
mult. Mi se pare că rupe cheia stilistică.
Paul Negoescu: Și eu cred că într-un ﬁlm
realizat în cheie realistă nu ar trebui să existe
astfel de simboluri.
Emi Vasiliu: Trimiterile la Dante există
pentru a ajuta la citirea ﬁlmului.
Gabriela Filippi: Eu cred că aceste trimiteri
literare au fost introduse cu gândul la un public
obișnuit ca în cinema să caute metafore; un

public care nu poate ﬁ mulţumit cu realitatea.
Emi Vasiliu: În Franţa, ﬁlmul a fost tradus
„La Mort de Dante Lăzărescu”.
Andrei Rus: Vrei să îţi mai dau exemple de
traduceri în franceză? Spre exemplu, „Adam’s
Rib” („Coasta lui Adam”), un ﬁlm din anii ’40
a fost tradus în Franţa prin „Madame porte
la culotte” („Doamna poartă izmene”). Au
schimbat complet sensul, nu?
Gabriela Filippi: Un spectator care ar reproșa
ﬁlmului că e prea real se poate agăţa de
metaforele astea.
Andrei Rus: Poate ﬁ citită această trimitere
și ca o plasă de siguranţă pe care realizatorii
și-au luat-o, dar nu mi se pare o problemă
majoră. Pare mai degrabă o joacă a lor cu
propriile personaje și cu spectatorii.
Gabriela Filippi: Dar nu vi se pare sinistru
faţă de personajul ăla care își dă duhul?
Andrei Rus: Ok, îl cheamă Dante Lăzărescu,
dar și Remus. Nu toate personajele au nume
care trimit undeva. Mie nu mi se pare deloc
vulgară alegerea acestor nume, conferă doar
un strat în plus unor situaţii deja existente.
Gabriela Filippi: Dar îţi atrage atenţia asupra
unor aspecte apelând la acele nume.
Emi Vasiliu: Tu încarci acele nume cu
înţelesuri, realizatorul nu îţi atrage atenţia.
Andrei Rus: Am impresia că gonﬂăm un lucru
foarte mic, că suntem ușor rău-intenţionaţi.
Tudor Jurgiu: Încă din titlul ﬁlmului știi că
Lăzărescu va muri.
Gabriela Filippi: Ar ﬁ fost oricum aiurea să
mizeze pe un suspans de tipul: „moare sau nu
moare?”
Andrei Rus: Faptul că nu mizează pe asta te
invită să acorzi atenţie altor lucruri în ﬁlm.
Gabriela Filippi: Asta îmi place și mie la ﬁlm.
Emi Vasiliu: Eu nu cred că s-a gândit să facă
ﬁlmul după Dante. Nu știu ce-a fost.
Andrei Rus: Când dialoghezi ca artist cu o
altă operă de artă nu înseamnă că preiei stilul
autorului respectivei opere, ci că dialoghezi
în felul tău. Nu mi se pare nimic vulgar la
un dialog într-o cheie realistă cu lumea lui
Dante.
Emi Vasiliu: Convenţia ﬁlmului realist
presupune absenţa ﬁgurilor de stil.
Andrei Rus: Care e convenţia ﬁlmului realist?
Emi Vasiliu: Păi te prinzi din sonoritatea
cuvântului: re-a-list.
Andrei Rus: Dar cine spune că „Lăzărescu” e
un ﬁlm realist și atât?
Emi Vasiliu: Pentru a vorbi despre ceva trebuie
să stabilim niște convenţii, nu? Aici ne aﬂăm
clar în convenţia ﬁlmului realist, or cartea lui
Dante e o mare alegorie, în momentul în care
apelezi la ea, spargi convenţia iniţială.
Tudor Jurgiu: „Divina comedie” e literatură,
nu au nicio legătură ca și convenţii.
Emi Vasiliu: Da, dar ﬁlmul trimite la literatură.
Andrei Rus: Dar e un dialog între ele și atât.

Tudor Jurgiu: E o glumă, nu mi se pare atât
de grav.
Andrei Rus: Iată cum am reușit cu brio să
facem din ţânţar, armăsar.
Sorina Diaconu: Eu am mai observat ceva
în ﬁlmele lui Puiu. Cel puţin ultimele două
au un soi de personaj care apare obsesiv,
al bărbatului ajuns la o vârstă înaintată și
părăsit de toată lumea. Relaţiile părinţi-copii
din „Un cartuș de Kent” și „Lăzărescu” te
determină să reﬂectezi la cât de răi suntem
noi între noi ca oameni.
Paul Negoescu: Și în „Un cartuș de Kent”
există un element care te duce într-o anumită
direcţie. Restaurantul în care se întâlnesc
personajele se numește „Graceland”, deși
relaţia lor e lipsită de graţie.
Andrei Rus: Aici cred că intervine nevoia

liniștit în context. Din momentul în care apar
celelalte personaje, Lăzărescu nu mai rămâne
niciodată singur. În plus, prin acest tip de
mizanscenă ajungi în ﬁnal să îţi dai seama că
cineastul nu a avut pretenţia de a-ţi da toate
detaliile despre personaj, ci te-a păstrat la
distanţa pe care o luase el însuși iniţial.
Gabriela Filippi: Totuși, îţi oferă destule
indicii pentru a te simţi îndreptăţit ca
spectator să-i judeci.
Tudor Jurgiu: Eu îi cred, nu mă deranjează.
Și chiar cred că așa sunt oamenii.
Andrei Rus: Eu nu cred că așa sunt oamenii
și totuși empatizez cu personajele și cu
lumea lui Puiu. Apreciez că oferă șanse egale
tuturor personajelor și că nu mă obligă să
arăt cu degetul cutare sau cutare personaj.
Tocmai ﬁindcă viziunea mea asupra lumii e

cineastului de a integra înţelesul operei sale
într-un înţeles mai mare, universal.
Gabriela Filippi: Pare că spune: „Aici e o
operă de artă, nu e realitatea”.
Tudor Jurgiu: În „Un cartuș de Kent” ţi-e
milă de personajul tatălui, în „Lăzărescu”
personajul e mai echivoc, e și vina lui că bea
ca un tâmpit.
Andrei Rus: O parte din senzaţia de tandreţe
pe care o lasă „Lăzărescu” spectatorului își
are sursa în modul de ﬁlmare. În general,
personajul principal e surprins dinapoia unui
alt obiect ( tocul unei uși etc.), camera nu intră
frontal, violent în intimitatea lui. Tipul ăsta de
mizanscenă induce spectatorului o senzaţie
de pudoare, de respect faţă de ceea ce vede și,
pe de altă parte, îl ajută să plaseze personajul

foarte diferită de a realizatorului pot înţelege
de ce cineva ar putea respinge senzorial
un astfel de demers. E o respingere brută,
senzorială, care ulterior, din nevoia de a ﬁ
explicată, apelează la argumente raţionale.
Astfel cred că aţi ajuns să găsiţi probleme
mărunte și să la transformaţi în calamităţi
aproape. Deși cred că totul se rezumă la: îmi
place / nu îmi place acel ﬁlm. Dacă îmi place
găsesc argumente în acest sens, dacă nu îmi
place fac același lucru.
Gabriela Filippi: Dar dacă tot văd un moment
scurt din existenţa personajelor nu vreau să
îmi dea adevăruri despre ele. Mi se pare că
toate funcţionează pe principiul: „hai, judecămă acuma”. Îmi place în schimb începutul,
acolo mi se pare că totul e mult mai subtil.
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RĂDULESCU,
LĂZĂRESCU
ȘI PISICÂINELE
Cum nu îi face plăcere să fie numit scenarist profesionist, motivând, pe bună dreptate, că de așa ceva
nu poate fi vorba decât în cazul unei industrii cinematografice, am să-l numesc pe Răzvan Rădulescu
„desenator abil”. Am și argumente! (pe care, spun eu, nici chiar dânsul nu le poate combate; iar dacă poate,
atunci îl invit, pentru că oricum nu a răspuns provocării unui interviu).
de Roxana Coţovanu
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Trec repede peste prezentarea de rigoare: Răzvan Rădulescu a
terminat Facultatea de Limbi Străine și Academia de Muzică din
București; timp de 10 ani a făcut layout de reviste; ca scriitor a
debutat în volumul colectiv „Tablou de familie” și a publicat două
romane; colaborează la „Dilema”, „22”, „Cotidianul”, „Time Out”. A
scris împreună cu Cristi Puiu scenariile ﬁlmelor „Marfa și banii”,
„Moartea domnului Lăzărescu”, „Niki Ardelean, colonel în rezervă”,
„Hrană pentru peștii mici”, „Offset”, iar în colaborare cu Alexandru
Baciu și Radu Muntean – „Hârtia va ﬁ albastră” și „Boogie”; în rol
de consultant în scenariu a fost implicat, mai mult sau mai puţin, în
aproape tot ce a ieșit demn de menţionat în ultimii ani – de la „4 luni,
3 săptămâni și 2 zile” (Cristian Mungiu), la „Legături bolnăvicioase”
(Tudor Giurgiu), la „Călătoria lui Gruber” (Radu Gabrea) sau până la
mai noul „Întâlniri încrucișate” (Anca Damian).
Mai întâi trebuie să-mi mărturisesc admiraţia pe care o port ideii
de scris la „patru mâini”; cum nu înţeleg prea bine cum e posibil
așa ceva, nu pot decât să presupun că e vorba, în primul rând, de o
aﬁnitate între cei doi colaboratori, apoi de o dragoste imensă pentru
proiectul respectiv și, bineînţeles, de o oarecare doză de toleranţă.

promise). În cadrul unui colocviu despre spaţiul în ﬁlm, al cărui
text e reprodus într-un număr din Secolul 21 dedicat cinemaului,
Rădulescu își pune problema următoare: cum poate face ca în mintea
unui cititor să apară coerent un spaţiu pe care îl descrie? Ajunge la
concluzia că e necesar să pună lumina doar pe câteva unghiuri, căci
minţii receptorului îi e ușor să-și recompună o realitate pornind de la
câteva detalii date de autor. Importantă e, adaug eu, alegerea acelor
detalii care trebuie să ﬁe în stare să transporte ideea pe care o are
autorul până la receptor, fără să o modiﬁce semniﬁcabil. Rădulescu
nu procedează așa doar când vine vorba de prezentarea unui decor,
ci așa scrie el. Iar dacă reușește să-ţi aducă în faţa ochilor o lume
precum cea din „Teodosie cel Mic”, înseamnă că o face foarte bine. Mi
se pare că sunt puţini cei care posedă o asemenea abilitate - de a-ţi
trasa în faţa ochilor, din doar câteva linii, orice – de la apartamentul
lui Lăzărescu, la apartamentul securistului din „Viaţa și faptele...”; în
fond, totul poate ﬁ redus la o chestiune de stil. Cred însă că oricine
lucrează cu cuvinte din spatele cărora tâșnesc imagini, ﬁe el scenarist
sau scriitor, ar trebui să ﬁe la fel de abil.

Colaborarea cu Cristi Puiu
Cea mai productivă colaborare a sa a fost (până acum), în mod
cert, cea cu Cristi Puiu. „Marfa și banii” nu numai că a avut primul
scenariu de la noi scris în Final Draft, dar ﬁlmul a reprezentat un
adevărat punct de cotitură în cinemaul autohton prin realismul pe
care îl propunea – brut, necosmetizat în vreun fel, dar mai ales prin
maniera minimalistă de a-l surprinde; din acel moment - în 2001
se întâmpla - ﬁlmul românesc a început să se închege într-o nouă
direcţie: una clar ascendentă. „Moartea domnului Lăzărescu” vine
4 ani mai târziu, ﬁind un candidat serios pentru titlul de cel mai
bun ﬁlm românesc din toate timpurile; râsetele, stârnite de umorul
amărui al replicilor, după ce se potolesc, lasă loc unei tristeţi cum
numai griul realităţii românești poate provoca.

Răzvan Rădulescu, un scriitor postmodern
Eu prefer, în schimb, latura lui Rădulescu care se debarasează atât
de constrângerile pe care le presupune scrierea unui scenariu (a
descrie doar ce se vede și ce se aude e limitativ, orice s-ar zice), cât și
de registrul strict realist. Pentru cele două romane ale sale, „Viaţa și
faptele lui Ilie Cazane” și „Teodosie cel Mic” (apărute la Polirom), se
folosește de dulcele stil al postmodernismului pentru a-și da frâu liber
imaginaţiei; astfel, începe să scoată din pălărie: roșii cu diametrul de
cincizeci de centimetri, Furnici Verzi și Vinete, pe Pisicîinele Gavril,
un Mare Monstruleţ și câte și mai câte. Revenirile în buclă, evadarea
personajelor din poveste în lumea reală și alte intervenţii ale
autorului ce inﬂuenţează direct desfășurarea acţiunii pot ﬁ, uneori,
niște trucuri postmoderniste (arhi)folosite doar de dragul de a avea o
rezolvare, pentru a salva ceea ce trebuia neapărat salvat. (la fel cum
se întâmplă în ﬁlme – a se vedea, spre exempliﬁcare, scurt-metraje
de la „CineMaIubit” – a căror poantă din ﬁnal îl face pe spectatorul
dezamăgit să exclame „a, stai că se ﬁlma de fapt!”). Nu e nicidecum
cazul acestor cărţi; iar asta datorită stilului scriitorului, ironic și
detașat, graţie lejerităţii și naturaleţii cu care se mișcă printre
personajele sale; ca un veritabil postmodern. Romanele lui sunt,
altfel, foarte vizuale, foarte ﬁlmice. Nu le-aș vedea, totuși, puse pe
peliculă tocmai datorită faptului pomenit mai sus: postmodernismul
pe hârtie sună grozav (asta dacă reușești să ﬁi așa de fermecător ca
Rădulescu), dar în cinema poate deveni repede clișeistic.
Ceea ce are în comun scriitorul Rădulescu cu scenaristul Rădulescu
este, în primul rând, un simţ ascuţit pentru detalii și o capacitate de
invidiat de a desena literalmente în faţa celui care-i parcurge textul
povestea în întregimea ei (iar aici ajung, în sfârșit, la argumentele

Debutul în calitate
de regizor
În ultima vreme, Răzvan Rădulescu s-a dedicat și mai mult ﬁlmului,
abordând postura de regizor. După scurtmetrajul „Networking
Friday” și documentarul „Ciao Bambina” a terminat primul
lungmetraj alături de Melissa de Raaf – „Felicia, înainte de toate”.
„Networking Friday”, sinceră să ﬁu, nu m-a convins, surprinzător,
tocmai la nivelul scenariului; dacă de obicei Rădulescu e „un maestru
al momentului ﬁerbinte privit la rece” (așa cum îl numește Andrei
Gorzo), aici momentul ﬁerbinte e mai mult călâu, intenţia lui ﬁind
de a prezenta o problemă banală ivită într-un cuplu și mai banal.
Pe de altă parte, „Felicia, înainte de toate”, pare să aibă o poveste
promiţătoare, căreia nu-i lipsesc „momentele ﬁerbinţi”: în ﬁecare
an, Felicia vine din Olanda adoptivă în România pentru a-și vizita
părinţii; în contextul în care pierde avionul cu care trebuia să se
întoarcă și mai petrece 24 de ore în casa părintească, iese la iveală
faptul că viaţa ei nu e atât de împlinită precum credeau părinţii ei.
Filmul nu a ieșit încă pe ecrane, eu îl aștept cu nerăbdare.
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Radu
Muntean
Dacă Noul Val Românesc ar fi o familie, Radu Muntean ar fi copilul. Nu pentru că e mai tânăr, nici pentru că
e mai naiv, ci pentru că are un fel de prospeţime sau de inventivitate cu care-ar putea face la un moment dat
lucruri mari. Nu e nici cel mai bun, nici cel mai rău din cineaștii români contemporani – de altfel, o clasificare
ar fi destul de neinspirată aici. Pare un regizor încă rătăcit, dar care e pe cale să-și găsească o voce; nouă,
proaspătă și, cu puţin noroc, dezbrăcată de boala cronică a realismului minimalist.
de Miruna Vasilescu
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Muntean a început să facă ﬁlm târziu, la 31 de ani, după ani buni
de lucrat ca regizor în publicitate – experienţă care i-a “tăbăcit”
ușor simţurile astfel că primul său ﬁlm are ușor de suferit: caută
extraordinarul din cotidian și unde acesta nu există, îl inventează.
Muntean se detașează cu oarecare graţie de un prezent prea puţin
“ca-n ﬁlme”. Nu atât încât să îl ignore; din contră, ia din el ce e mai
spectaculos, mai incredibil și mai românesc și spune în „Furia” (2002)
povestea unui tânăr relativ inocent care descoperă că lucrurile nu
stau chiar așa cum crede el.
Tânărul era Dragoș Bucur - pe-atunci un puștan ﬁrav, care nu se
pricepea încă să-și rostească rolul astfel încât să sune natural. Dar
Bucur știa să rânjească, să ﬂirteze și să “se descurce” ca un tânăr din
cartier, așa că alegerea distribuţiei nu e deloc prost-inspirată. Fata e
Dorina Chiriac – într-unul din puţinele roluri de ﬁlm din care mi-o
amintesc fără să vreau, cu un tricou lălâu de suporter de fotbal tras la
repezeală pe ea. Apare chiar și un Andi Vasluianu avant-la-lettre, cu
un fus murdar pe ochi și un rol suﬁcient de consistent cât să prezică
o carieră ascendentă. Cireașa de pe tort era Adrian Copilul Minune,
pe-atunci pe culmile gloriei, iubit și ultra-vizionat pe toate posturile
TV și în toate cântările mioritice.

„Furia” arată ca o fantezie
a unui cineast tânăr, însetat să arate
cât mai mult încă de la primul film
„Furia” arată ca o fantezie a unui cineast tânăr, însetat să arate cât
mai mult încă de la primul ﬁlm. Există erou și antierou ca la carte
(Gabonu’ - foarte interesant interpretat de un actor fără experienţă,
dar cu suﬁciente cunoștinţe despre afacerile subterane ale
Bucureștiului), există bătăi cu sânge, soldate uneori cu morţi, există
curse ilegale de mașini și o ciudată fascinaţie pentru lumea rromilor
bogaţi care trăiesc în castele imense. Există chiar și o secvenţă de
sex deloc de neglijat într-un peisaj (cinematograﬁc) destul de sterp
în acest sens – Mona și Luca intră prin efracţie în demisolul unei
grădiniţe și fac sex pe podeaua plină de jucării: diferit, fără să ﬁe
deplasat, autentic și deloc penibil. Peste toate aceste detalii cârmuite
destul de stângaci vine un ﬁnal care și astăzi mi se pare fără cusur.
Mona și Luca înoată prin apa neagră, plină de plante lipicioase și
de gunoaie. Plutesc în beznă fără vreo destinaţie, se îndepărtează
de pericol nu furând mașini (cum ar ﬁ fost poate de așteptat de la
un ﬁlm altfel destul de americanizat), ci înotând tăcuţi. Momentul e
cumva deasupra realului și joacă foarte bine rolul de “calm dinaintea
furtunii” pentru că Luca pune punct ﬁlmului ceva mai târziu,
răzbunându-se la întâmplare, cu o violenţă improprie, împrumutată
de la mediul în care trăiește. Poate că e ușor tezist faptul că se
răzbună pe un om la fel de nenorocit ca toţi cei care i-au făcut lui
viaţa amară, dar cadrul ﬁnal ﬁx, îndepărtat, cu Luca pe jumătate ieșit
din dubă și zgomotul pumnilor lui înﬁpţi cu sete în carne este absolut
memorabil.

„Hârtia va fi albastră” spune mai mult
decât „ce urât a fost la revoluţie!”
Următorul ﬁlm se înscrie în seria despre revoluţie din anul 2006.
„Hârtia va ﬁ albastră” este inspirat dintr-un caz real în care două
echipaje blindate ale ministerului de interne venite să apere o unitate
militară, au fost măcelărite dintr-o confuzie. Filmul are o importantă
valoare de document în sensul că este complet ﬁdel realităţii și redă
cu un fel de cinism ce s-a întâmplat în noaptea de 22-23 decembrie
1989. Însă unul dintre principiile minimalismului cinematograﬁc, pe
care Muntean îl respectă cu succes aici, presupune că nu este nevoie
de mijloace și eforturi prea mari pentru a stârni emoţii maximale.
Cu toată alura de ciné-verité, cu imaginea neșlefuită și întunecată,
cu ochiul rece medicinal, „Hârtia…” reușește să spună mai mult decât

“ce urât a fost la revoluţie”. Reușește să redea fără strădanii emoţiile
contradictorii și dezorientarea tinerilor care au “făcut” revoluţia.
În asta constă, de fapt, adevărata valoare de document al ﬁlmului.
Nimeni nu știa ce face, nimeni nu știa exact împotriva cui sau a ce
luptă. Tot ce știau era că luptau pentru libertate și că era prima oară
când chiar luptau, când nu se mai supuneau unui regim absurd, când
făceau ceva pentru viitor. Aveau armele și motivaţia, dar niciun plan
și nicio organizare. Era suﬁcient să tragă ca să simtă că luptă pentru
libertate. “Dinăuntru” revoluţia se vede altfel. Eroii sunt eroi din
greșeală, rezultatul unor coincidenţe nefericite, într-un război în care
toţi erau dușmani, fără să ﬁe de fapt.
Muntean nu desﬁinţează revoluţia, ci o redeﬁnește ca pe o realitate
cruntă, dar absurdă, căreia nu trebuie să îi mai căutăm explicaţii sau
justiﬁcări. Urmarea logică la ﬁlmul lui ar ﬁ „A fost sau n-a fost” al lui
Corneliu Porumboiu, care conţine același tip de constatare amară.
Și de data asta distribuţia e reușită. Își păstrează vechii prieteni,
dar aduce în prim-plan un tânăr (Paul Ipate) pe care nu-l face să
strălucească ca pe un martir, ci îl lasă să ﬁe tânăr, bezmetic și dornic
să schimbe lumea în care trăiește – ca orice tânăr. Și toate mișcările
lui sunt lăudabile dar la o scară mică, umană, nu la nivel de conﬂict
naţional. Eroul pornește la luptă de unul singur, se expune pericolului
și scapă ca prin minune dintr-o încurcătură care l-ar ﬁ putut costa
viaţa. Doar că acea mică “încurcătură” caracteriza o ţară întreagă de

revoluţionari în căutarea unei revoluţii. Paranoia caracteriza orice om
– de la civilul care se-nhăita cu alţii ca să lupte la televiziune, până la
cel mai înalt grad militar îngreunat de povara unei responsabilităţi
prea mari. Așa s-a murit la revoluţie: din greșeală, fără cauze reale și
fără explicaţii.
La toate astea se adaugă imaginea lui Tudor Lucaciu pe care mulţi
au urât-o pe motiv că n-au înţeles prea bine ce se întâmplă pe
ecran. Pentru că era întuneric. Doar că nici la revoluţie nu existau
reﬂectoare care să contureze chipurile și să dezmeticească mulţimile
agitate. Așa că Muntean rămâne și pe acest plan ﬁdel realismului și
nu intervine deloc în atmosfera reală dintr-un tanc, de pe o stradă
pustie, dintr-un pod din care se trage. Întunericul este un personaj și
Lucaciu a știut cum să îl “albăstrească” atât cât să lase loc unei raze de
speranţă.

„Boogie” dă o nouă, posibilă și dezirabilă
direcţie cinemaului românesc
În 2008, Radu Muntean regizează „Boogie” și dă o nouă, posibilă
și dezirabilă direcţie cinema-ului românesc. Replicile nu s-au
concretizat încă, dar va urma probabil un val de ﬁlme despre “nimic”63
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ul vieţii de zi cu zi, care e uneori atât de greu de suportat. De obicei,
literatura reușește să analizeze aspectele adânci și ascunse ale
cotidianului. Ea trece dincolo de fapte și dezvelește miezul oamenilor,
al relaţiilor și al situaţiilor. Pentru un ﬁlm e mai greu să meargă atât
de departe. Mulţi au zis că e plictisitor. Că nu se întâmplă nimic. Și
totuși, sunt atât de familiare stările contradictorii prin care trece un
om pe parcursul unei zile. Nu trebuie să cadă niciun avion, nu trebuie
să ﬁe nicio revoluţie și nici vreo situaţie-limită. Viaţa e o materie
primă suﬁcientă, în cele mai banale amănunte ale ei.
Boogie este un bărbat de 30 de ani, căsătorit cu Smaranda. Au un
copil de 4 ani și încă unul pe cale să se nască. Boogie are o slujbă care
îl pasionează, dar nu atât încât să îi umple viaţa. Nu prea mai are timp
de altceva în afară de familie și slujbă. Și-a îngropat prea devreme
pulsiunile de tânăr aventuros, s-a despărţit prea repede de prietenii
din liceu și s-a închis în universul limitat al familiei. Așa că acum e un
tânăr ușor plicticos, sau, și mai bine, plictisit.
Cadrul este un week-end de 1 mai, la mare, într-un Neptun gol, pentru
că toţi românii sunt plecaţi la bulgari. E totuși frumos și liniște pe
plajă. Doar că atmosfera e tensionată fără să se întâmple mare lucru.
Smaranda – soţia – are grijă de Boogie așa cum are grijă de ﬁul lor
de 4 ani. Boogie vrea să înoate în apa rece. Smaranda se supără. Sunt
toate micile conﬂicte dintre doi oameni care încă nu s-au obișnuit cu
toate diferenţele care îi despart; războieli mărunte rezultate dintr-o
prea mică rezistenţă la stres-ul cotidian. Întâlnirea cu doi vechi –
și parcă singurii adevăraţi – prieteni nu face decât să adâncească
problema. Prietenii au rămas cumva în același stadiu: sunt ușor
rataţi, dar liberi și cu aproape aceeași energie pe care o aveau cu 10
ani în urmă. Scenariștii reușesc să adune în Boogie toate emoţiile
care compun o astfel de situaţie: e invidios pe prieteni, sâcâit de
Smaranda, ar ﬁ vrut să nu ﬁe și ea acolo, sau să îi dea pace, se simte
vinovat că vrea să stea mai mult cu ei, o iubește dar ar vrea să ﬁe
singur în seara asta. Acţionează cu jumătăţi de măsură. Se întoarce
cuminte la ea, dar refuză să înţeleagă că face parte din meseria ei
de “nevastă” să ﬁe posesivă. Refuză să accepte că asta presupune
o căsătorie. Se răzvrătește, pleacă de-acasă, încearcă să ﬁe încă o
dată “ca altădată”. E un străin în discoteca total alienantă, unde își
găsește prietenii alergând după femei. Nu-nţelege prea multe din ce
se întâmplă pentru că anii de muncă și familie l-au transformat în
altcineva, l-au distanţat iremediabil de spaţiul ăsta al pierzaniei unde
nici muzica nu mai e “cum era odată” și nici atracţia pentru alte femei
nu mai există.
Dacă „Furia” avea doar un ﬁnal memorabil și „Hârtia va ﬁ albastră”
avea un început marcant, „Boogie” le are pe amândouă, plus foarte
multe momente care impresionează fără să reprezinte mari drame.
Cearta conjugală aproape șoptită de la mijloc de ﬁlm, din camera
de hotel, conţine una din cele mai frumoase secvenţe de dialog și
o relaţie între două personaje extrem de bine construită. Partea
frumoasă e că ﬁlmul nu ia partea nimănui, deși Boogie e eroul și
povestea e a lui. Fiecare are vina lui, ﬁecare are dreptatea lui. De fapt,
vina nu e a nimănui. E un conﬂict inevitabil într-o relaţie. Replica lui
Boogie “Ia plângi un pic!” răutăcioasă și atât de bine încadrată după
suita de replici tensionate dar reţinute, punctează exact greșelile
dintr-o relaţie. Este momentul în care soţul încetează să mai ﬁe soţ și
e un pic egoist, ca și atunci când Smaranda îi mulţumește că a adus-o
la mare “ca să ﬁe bonă pentru copil”. Sunt genul de replici pe care
oamenii le regretă imediat după ce le-au spus și genul de dialog spus
la nervi, reprodus fără cusur de cei trei scenariști ai ﬁlmului. Apoi
secvenţa absolut genială, aproape de ﬁnal, când cei trei prieteni ajung
la vechea vilă a lui Ceaușescu, unde erau odată păuni și unde acum
nu e nimeni și totuși încă nu au voie să intre în ea. Se urcă pe gard
și-ncep să ţipe ca păunii, e o libertate copilărească, pe care cu 10-15
ani în urmă nu și-ar ﬁ permis-o, dar care se oprește aici, pentru că
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acum e prea târziu. E deplasat pentru niște bărbaţi în toată ﬁrea să
se comporte ca niște puști de liceu. Din câteva elemente simple ca
pustiul din zorii zilei și liniștea în care răsună ţipetele lor, Muntean
compune o atmosferă intensă care înseamnă de o mie de ori mai mult
decât arată; o emoţie ”conţinută”, nu explicită.
„Boogie” e poate primul ﬁlm românesc care vorbește despre prezent,
despre relaţii care se schimbă în timp, despre cuplu și intimitate și
despre cât de mult contează distanţa de 10 ani dintre 20 și 30 de ani;
despre ce înseamnă să îmbătrânești și cât de greu este să accepţi acest
lucru. Sunt lucruri poate mărunte pentru un public care caută drame
intense, care să smulgă suspine, dar lucruri cu care absolut oricine ar
trebui să poată empatiza, dacă ar avea puţină răbdare.

Uneori contează mai mult filmele care
emoţionează direct și pe loc decât filmele
care schimbă cinematograful și lumea
Radu Muntean știe să scrie și are și echipa propice în acest sens Răzvan Rădulescu și Alexandru Baciu. Știe să ﬁlmeze (Tudor Lucaciu
nu a dat niciodată greș); să se apropie suﬁcient de personaje și
totuși să rămână la o distanţă la care spectatorului îi revine rolul
să descopere ceea ce regizorul a ascuns în cadru. Știe să își conducă
actorii în ﬁecare moment de la cel mai mare – Dragoș Bucur în cel
mai bun rol al lui de până acum – până la cel mai mic – prostituata
dată cu parfum ieftin din Medgidia și chiar și copilul de 4 ani (ﬁul
lui Muntean). Știe să ﬁe realist cu măsură: să surprindă totul cu o
oarecare distanţă, dar să găsească în acest “tot” nucleul de emoţie
pe care îl cunoaștem cu toţii, dar n-am ști să îl redăm prea bine în
cuvinte.
Poate par cuvinte prea mari și laude exagerate aduse unui cineast
care încă n-a luat vreun Palme d’Or, nici n-a stârnit vâlvă în presă
și nici ropote de aplauze în săli. Dar uneori contează mai mult
ﬁlmele care emoţionează direct și pe loc, decât ﬁlmele care schimbă
cinematograful și lumea. Dacă după ﬁlmele despre revoluţie și după
un sumbru „432” lucrurile păreau să n-o ﬁ apucat într-o direcţie prea
veselă, Muntean reușește cu Boogie să continue poate ce începuse
Cristi Puiu cu „Moartea domnului Lăzărescu” - drama personală,
deloc de neglijat într-un timp în care tot ce mai contează sunt
războaiele pe care le purtăm cu sine și cu ceilalţi; într-o lume în care
suntem lăsaţi singuri cu depresiile, fericirile și dezamăgirile noastre,
fără să ne înţelegem cu adevărat unii pe alţii.
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Discuţie-blitz cu

Tudor Voican
Tudor Voican este unul din puţinii (doi, poate trei?) scenariști get-beget
din România. Îl inspiră realitatea, dar trece dincolo de ea și spune
povești ale oamenilor, mai degrabă decât ale faptelor. Respectă
reţetele scenariștilor americani (“boy meets girl, boy gets girl”),
valorifică spiritul ‘românesc’, dar nu se încadrează în vreo categorie
anume pentru că emoţiile n-au nici ţară, nici reţetă.
de Miruna Vasilescu
1. De ce/Cum ai ajuns scenarist?
Eu n-am avut video până la vreo 22
de ani așa că a trebuit să îmi folosesc
imaginaţia mai des. Probabil m-a marcat
și “Întoarcearea cavalerilor Jedi” văzut din
rândul întâi al cinematografului Gloria.

2. Despre ce scrii ?
Despre oameni.

3. De ce mai toate poveștile
tale vorbesc despre dragoste și
adolescenţă?
Pentru că mă încăpăţânez să cred că încă mai
există dragoste, iar adolescenţa e vârsta ei.

4.Care e povestea cu “Schimb valutar”
și de ce crezi că n-a avut același
succes cu “California Dreamin’”?
“Schimb valutar” (scenariul meu de licenţă)
are 4 nominalizari la Gopo, un premiu la
Montpellier și un distribuitor străin. N-am
fost coleg de clasă cu dl Mărgineanu și
cred că se cam simte asta, dar o să ne luăm
revanșa la următorul proiect, pentru care
am obţinut ﬁnanţare la ultimul concurs
CNC și pe care vrem să-l ﬁlmăm în toamnă.

5. Despre ce e următorul
tău scenariu?
Despre o femeie care are 24 de ore la
dispoziţie să înceapă o viaţă nouă.

6. Care ţi-e cel mai drag scenariu
(din filmografia personală)?
Dar din cea universală?
“Marilena de la P7” e slăbiciunea mea
pentru că e un ﬁlm foarte frumos și delicat.
“Midnight Cowboy” și “Chungking Express”
sunt emoţiile mele, dar pe o insulă pustie
totuși aș lua o mașină de scris.

7. Cum ţi-ai descrie stilul? Ce te
deosebește de ceilalţi (regizori-)
scenariști români “în vogă”?
Daniela Crudu e în vogă [n.r. prezentatoarea
meteo din emisiunea matinală de la Antena
1]. Eu doar emulez realitatea folosind ceam văzut la Caragiale, Eugen Barbu, Lorca,
Bulgakov și Umberto Eco, că tot zice el că
dacă sunt 5 surse la o lucrare se poate vorbi
de originalitate deja.

8. De ce filmele românești câștigă la
Cannes, dar nu răzbat până la Oscar?
La Oscar se fac altfel jocurile decat la un
festival, e mai mult business decat show. La
Cannes ajung foarte puţine ﬁlme, românești
sau nu, și câteva dintre ele sunt premiate.
Probabil se întâmplă o dată în viaţă. Sau nu.

9. Crezi că există un “Nou Val
Românesc”? Ce este acest “nou val”?
Faci parte din el?
Critica știe cum e cu etichetele, eu sunt
doar membru în Asociaţia-cineaști-fărăfrontiere-care-se-chinuie-să-le-iasă-ﬁlmul.

10. Tu poţi trăi (doar) din film? Există
vreo alternativă decentă pentru un
scenarist, în România?
Aș putea trăi doar din scris dacă aș face
compromisuri artistice și morale prea mari.
Există TV (seriale, emisiuni) și publicitate
ca debușee, am sclavagit în tinereţe în
ambele direcţii.

11. Cum îţi găsești regizorii cu care
lucrezi? Cât lași de la tine în “lupta”
cu un regizor/producător care
gândește altfel?
Dacă nu mă agaţă ei pe mine, mai face Ada
Solomon pe cupidon. Lupta e cu ﬁlmul, nu cu

echipa și atunci las de la mine oricât e nevoie.

12. Ce crezi că îi lipsește cinemaului
românesc?
Nu îi lipsește nimic, avem chiar în plus:
maﬁe, indolenţă, invidie, prostie, oameni
lipiţi de scaune…

13. Ce-i înveţi pe studenţii care vor să
fie scenariști?
Nu prea vrea nimeni să ﬁe scenarist, sunt
doar câţiva, foarte puţini, care vor să scrie
un scenariu sau două.

14. Care este sursa ta de inspiraţie?
Cine și ce te-a influenţat de-a lungul
carierei?
Totul este subiect de ﬁlm, realitatea te
trage de mânecă și îţi spune“scrie despre
mine, scrie despre mine!”. “Nu-ţi ﬁe frică să
plonjezi în social, Voican” mi-a spus la un
moment dat domnul profesor Carabăţ. Nu
mi-e frică, don’ profesor.

15. Pentru cine faci filme (sau mai
nimerit ar fi scrii filme)? Care este
Publicul tău?
Fac ﬁlme pentru mine, pentru Cristi
Nemescu, Andrei Toncu și Cătălin Cocriș,
pentru familia și prietenii mei și pentru
orice persoană care are plăcerea de a
accepta cadoul meu.

16. Cum arată o zi relaxantă din viaţa
lui Tudor Voican?
Memoria n-a fost punctul meu forte
niciodată.

17. Cum arată o zi stresantă din viaţa
lui Tudor Voican?
Orarul este aﬁșat la avizier.
65
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Cristian
Mungiu
UN REGIZOR MAI GREU DE DIGERAT
Filmele lui Cristian Mungiu mi se par urâte. Sunt filme bune, ale unui regizor talentat. Dar sunt urâte.
Transpare din ele voluptatea de a povesti lucruri neplăcute, transpar familiaritatea și atașamentul sufletesc al
regizorului faţă de acea parte a vieţii în care intră momentele jenante, scabroase, greu de suportat.
de Cristiana Stroea
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Mungiu este eﬁcient cu subiectele și poveștile mohorâte. Într-atât
de eﬁcient încât cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” aduce Palme d’Or
– ul în România și provoacă o adevărată isterie în rândul criticilor și
spectatorilor din întreaga lume. Nu vreau să spun prin asta că „432” a
luat premiu pentru urâţenia sa, deși e și asta o performanţă notabilă
a ﬁlmului. Dar subiectul ales – un avort, epoca ceaușistă, societatea și
personajele s-au constituit într-o lume al cărei ritm Mungiu îl simte,
a cărei logică o intuiește și a cărei evoluţie știe cum să o urmărească
pentru a face un ﬁlm puternic și bun. Pentru generaţiile care au trăit
povești similare, care au simţit presiunile acelor timpuri, „432” a fost
terapie curată. Iar pentru restul e o poveste care atacă intelectul,
suﬂetul, nervii, stomacul, ﬁcatul etc. Am citit că s-a leșinat, s-a ieșit
din sală, s-a plâns sau s-a aplaudat minute întregi în multe săli de
cinema.

„Mungiu este un excelent
creator de atmosfere”
Aﬁrmând că Mungiu scoate ce e mai bun din astfel de subiecte, nu
mă bazez doar pe „4 luni..” Scurtmetrajele lui, precum și „Occident” lungmetrajul de debut, aveau în ele germenii unor lumi similare.
„Zapping” e o povestioară despre un om care se transformă în
telecomandă din cauză că abuza de serviciile TV și schimbă prea des
canalele. Sună a poantă absurdă. Dar cadrele înguste, întunecate,
muzica dramatică, situaţiile în care sunt puse personajele devin
ingredientele unui ﬁlmuleţ grotesc, a unei comedii negre care îţi lasă
o senzaţie nedeﬁnită de disconfort.
Mungiu este un excelent creator de atmosfere. Se simte asta în toate

ﬁlmele sale. Jonglează cu ele, comunică prin ele și le face să lucreze
împreună. În „Corul pompierilor” acţiunea se desfășoară în mai
multe camere ale aceluiași conac, cu ocazia unei înmormântări. Și
ﬁecare cameră are propriul suﬂu, propria atmosferă atât de puternic
conturată încât capătă senzorialitate. De altfel, forţa ﬁlmelor sale
mi se pare că rezidă în caracterul acaparator al acestor atmosfere.
Pornind de la situaţii de viaţă normale sau recognoscibile, cu care ne
simţim confortabil, Mungiu adaugă treptat detalii, situaţii mărunte,
replici–refren (ex. ”Partea bună cu Politehnica e că nu trebuie să te
duci la ţară” – replică din „432” spusă iniţial de Bebe și apoi reluată
de unul dintre invitaţii de la petrecerea părinţilor lui Adi, prietenul
Otiliei). Tensiunea se construiește fără să-ţi dai seama: elementele
și situaţiile alese devin treptat tot mai puternice, cu o capacitate de

evocare și sugerare crescută de la o secvenţă la alta. De pildă, clișeul
de epocă - despre avantajele de a urma Politehnica - s-a îmbogăţit
de la prima sa rostire până la a doua cu semniﬁcaţii noi. Poate că nici
nu realizezi unde ai mai auzit replica aia când e rostită la cină, dar îţi
sporește starea de neplăcere pe care ﬁlmul „4 luni, 3 săptămâni și 2
zile” o cultivă cu măiestrie.

„La sfârșitul filmelor sale îmi dau seama
că nu vreau să le revăd”
Mai mult decât atât, uneori Mungiu se lasă furat de propria voluptate
de a surprinde detalii sordide și momente jenante; uneori am
sentimentul ciudat, uitându-mă la ﬁlmele sale, că asist la un soi de
desfătare a regizorului care nu doar contemplă urâtul, ci își bagă
mâinile în el ca într-un aluat dospit.
Iar această propensiune a lui Cristian Mungiu pentru întunecimi,
pentru momente apăsătoare, jenante, diﬁcile devine și mai evidentă
în secvenţele din ﬁlmele sale care ar trebui să ﬁe frumoase, candide,
luminoase. Într-un fel, parcă îi scapă de sub control atunci când
reușesc să nu ﬁe clișee. În episodul „Curcanii nu zboară” din „Obiecte
pierdute” – o colecţie de scurtmetraje realizate de regizori din
Europa de Est – e această fată, Tatiana, care trebuie să-și sacriﬁce
prietenul – un curcan, pentru a-l da mită doctorului ce o tratează
pe mama sa. Filmul mi se pare valoros prin secvenţa în care Tatiana
scapă plasele cu lapte și alimente pe culoarul spitalului, în faţa
doctorului și personalului spitalicesc. E atât de bine pregătit acel
moment prin secvenţele anterioare în care tatăl și prietenul Tatianei
o învaţă cum să dea mită și totodată e atât de bine speculată o situaţie
familiară publicului românesc, încât ţi
se chircește stomacul de jenă, ai o reacţie
aproape ﬁzică de repulsie și milă privind
laptele, ouăle, curcanul tăiat, la picioarele
asistentei iritate de neîndemânarea fetei.
Dar în rest ﬁlmul e mediocru. Pierde în
momentele în care ar trebui să ﬁe frumos
sau cald. Secvenţa în care Tatiana încearcă
să ascundă curcanul în pădure, în care
încearcă să-l determine să facă trucuri
în faţa prietenului ei sau ﬁnalul în care
curcanul apare în faţa casei poporului și se
oprește să contemple o gaură în asfalt și un
capac de canalizare… sunt neconvingătoare,
lipsite de substanţă și jenante, dar într-un alt
fel decât cel speciﬁcat mai sus.
Cu „Occident” experienţa a fost similară.
La sfârșitul ﬁlmului mi-am dat seama că nu
vreau să-l revăd. De altfel, cu ﬁecare ﬁlm
al lui Mungiu ajung la același rezultat postvizionare. În „Occident” ceva e prea mult. Ca
și în „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, Mungiu
lucrează foarte mult cu detalii tipice societăţii pe care o descrie, dar
și cu o serie de coincidenţe care de data asta par șmechere și doar
atât. Nu au nici un rol în desfășurarea poveștii decât poate, cel mult,
să speculeze ideea de soartă care le aranjează pe toate. Iar asta e
plictisitor.
Una peste alta, Mungiu e un regizor greu de plăcut prin ﬁlmele sale
dar talentat, eﬁcient și… românesc. Citeam mai demult că există un
gen de turism care se practică și în România: al contemplării urâtului.
Cu alte cuvinte, sunt oameni din ţări străine care vin în ţările
postcomuniste pentru urâţenia exotică a orașelor infestate de blocuri,
mizerii, personaje și situaţii grotești. Și mă gândeam că ﬁlmele lui
Mungiu ar ﬁ tocmai bune pentru o strategie de atragere și sprijinire a
acestui gen de turiști.
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Corneliu
Porumboiu
Porumboiu a terminat UNATC-ul în 2003, mai recent decât ceilalţi cineaști ai noului val. Dintre filmele
de studenţie, cele mai cunoscute sunt „Pe aripile vinului“ și „Călătorie la oraș“, care obţin premii în ţară,
la „CineMAiubit“, „DaKINO“ și la „Anonimul“, dar și în afară. „Călătorie la oraș“, filmul de diplomă, obţine
premiul pentru scurt-metraj al festivalului de la Montpellier și premiul doi în cadrul „Cinéfondation“, la
Cannes. Aceste filme au mai mult aspectul de „poantă“, autorul lor părând a fi interesat să spună o poveste
amuzantă, foarte bogată în detalii și atmosferă, dar în care personajele și situaţiile nu ating profunzimea la
care se ajunge în lungmetrajul său.
de Gabriela Filippi
În 2004 realizează „Visul lui Liviu“, care se deosebește de scurtmetrajele de școală, dar și de lungmetraj, printr-o viziune sobră,
privată de umorul întâlnit în celelalte ﬁlme ale sale. Implicarea
autorului se simte prin povestea la persoana întâi, voce din off.
Liviu (cel cu visul) aparţine, ca și autorul, unei generaţii care
trăiește adesea sub semnul neîmplinirii, din cauza contradicţiilor
din jurul ei- sunt oameni care au copilărit în epoca comunistă
pentru a se găsi adulţi „aruncaţi“ într-o societate cu principii
schimbate. O altă tensiune este constituită de faptul că s-au născut
după decretul dat în 1966 împotriva avortului și trăiesc cu teama
că apariţia lor pe lume este întâmplătoare, că dacă nu ar ﬁ existat
decretul este posibil să nu ﬁ existat nici ei mai mult decât în stadiul
de fetus, de unde metafora „peștilor care nu se îneacă niciodată“. În
ciuda situaţiilor sumbre prezentate în ﬁlm, mesajul este optimist
și încurajator. Dacă pentru „Visul lui Liviu“, construirea platformei
de pe mare din scena de ﬁnal a necesitat o ﬁnanţare serioasă,
următorul său ﬁlm este realizat cu foarte puţine fonduri.
„A fost sau n-a fost?“ (2006) a câștigat, alături de alte premii,
„Camera d’Or“ la Cannes și premiul Label Europa Cinemas care îi
asigura distribuirea în cinematografele europene. M-am întrebat
însă cum poate înţelege un străin lungmetrajul lui Porumboiu,
cu un limbaj și o mentalitate atât de speciﬁce românilor. Bătrânii
de peste tot spun „am facut și noi revoluţie cum am putut“ sau
este doar realitatea românească a replicilor standardizate, a
„înţelepciunilor“ potrivite oricărei situaţii? Umorul replicii vine din
faptul că regizorul-scenarist combină o expresie ajunsă banală cu o
situaţie excepţională. Filmul lui Porumboiu mizează mult pe dialog,
pe expresiile familiare care ascund și un alt înţeles decât pe cel
imediat, scontat de emiţătorul lor – dorinţa de a da o sentinţă întrun subiect gândit doar pe jumătate, prin clișee.
Regizorii noului val, chiar atunci când privesc spre personaje și
evenimente grave, o fac cu umor. Personajele sunt adesea ridicole și
situaţiile absurde, dar nu dintr-o intenţie moralizatoare, ci din contră,
ca un mod sensibil de a vedea lumea, de a accepta ce e de neînţeles.
Cred că această privire umoristico-îngăduitoare este singurul lucru
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FOTO: ALEXANDRU VITZENTZATO

„REGIZORII NOULUI
VAL, CHIAR ATUNCI
CÂND PRIVESC
SPRE PERSONAJE ȘI
EVENIMENTE GRAVE,
O FAC CU UMOR”

care îi apropie stilistic pe regizorii adunaţi sub denumirea de „noul
val românesc“. Este un umor amar, care te face să percepi și mai tristă
realitatea din ﬁlme ca „Moartea domnului Lăzărescu“, în regia lui
Cristi Puiu, „Occident“ al lui Mungiu sau „A fost sau n-a fost?“.
În ﬁlmul lui Porumboiu, realitatea orășelului „din est“ (de București,
după varianta străină a titlului), prin aspectul străzilor din cartierele
ﬂancate de garaje improvizate, al apartamentelor de bloc, al emisiunii
TV realizate amatoricește, pare un moment din trecut în raport cu
realitatea capitalei (care se îndreaptă spre vest); un trecut care emană
nostalgie prin ritmul tihnit al vieţii și prin lentoarea și naivitatea
neprofesionalismului care îl marchează, un trecut pe care autorul
dorește să-l consemneze. Este o găselniţă foarte frumoasă ﬁlmic a
lui Porumboiu de a vorbi despre o lume prin intermediul imaginilor
care îi sunt speciﬁce. În „A fost sau n-a fost?“ se pretextează folosirea
ﬁlmărilor operatorului neprofesionist (stilizate în căutarea de
compunere a prozaicului), prin care ni se dezvăluie realitatea ﬁlmului.
Pare că în orașul acesta „nu a fost“ o revoluţie care să aducă
schimbări majore; ﬁrul dezbaterii trece de la disputa politică,
abstractă și depărtată, la o discuţie personală despre problemele
ﬁecăruia dintre invitaţi, despre preocupările adevărate ale oamenilor
care trăiesc zi cu zi și nu dintr-un eveniment într-altul. Iar din
acest punct de vedere, ﬁlmul lui Porumboiu are un discurs uman și
universal, care justiﬁcă de ce, în ciuda unor aspecte foarte speciﬁce,
ﬁlmul a putut ﬁ receptat în egală măsură peste tot în lume.
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Despre
cinema
cu
Radu Jude este, alături de Cristi Puiu, cineastul
român al cărui parcurs viitor mă interesează
în mod deosebit. A realizat până în prezent
trei scurtmetraje și a debutat de curând în
lungmetrajul de ficţiune.
de Andrei Rus

Radu
Jude
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„Lampa cu căciulă” din 2006 i-a adus consacrarea internaţională, ﬁlmul
câștigând un număr important de premii la diferite festivaluri (Sundance,
Los Angeles, San Francisco, Hamburg, Cottbus și altele). Timp de
douăzeci și ceva de minute, „Lampa” urmărește drumul parcurs de un
tată (interpretat de Gabriel Spahiu) și de ﬁul său (Marian Bratu) spre o
localitate apropiată pentru a repara un vechi televizor defect. „Dimineaţa”
din 2007 ne prilejuiește întâlnirea cu Andi Vasluianu în rolul unui șofer de
taxi care, în timpul serviciului, o are pasageră pe Oana Ioachim, o tânără
aﬂată într-un impas sentimental. În ﬁne, cel mai recent scurtmetraj al
lui Radu Jude, „Alexandra” din 2008, surprinde o relaţie tensionată între
doi foști soţi (Șerban Pavlu și Oana Ioachim) care se folosesc de ﬁica lor
Alexandra (Alexandra Pascu) pentru a se șantaja emoţional reciproc. „Cea
mai fericită fată din lume”, lungmetrajul de debut al regizorului, poate
ﬁ văzut pe ecranele din România în chiar aceste zile. Urmărește periplul
emoţional al unei familii venite din provincie în capitală pentru a participa
la realizarea unui spot publicitar pentru o marcă de sucuri carbogazoase, ca
urmare a câștigării unui autoturism de către ﬁica Delia (Andreea Boșneag)
într-o campanie a ﬁrmei respective.
Nu vom realiza aici o analiză estetică a ﬁlmelor lui Jude (deși ar ﬁ destule
lucruri de spus în acest sens), ci vom lăsa dialogul să demareze natural, ușor
haotic, conform structurii iniţiale, autentice imortalizate de reportofon.

„DACĂ AR FI
20 DE PAGINI AR
FI O GLUMĂ, DAR
EU VREAU SĂ
AJUNG ÎN ABISURILE
ÎNTUNECATE
ALE UNEI GLUME”

PARTEA 1.

Despre filmele lui Radu Jude
Andrei Rus: Vizionând cele 4 ﬁlme pe care le-ai realizat, am rămas
cu impresia că au o legătură puternică două câte două. Mi s-a părut
că „Lampa cu căciulă” și „Dimineaţa” se aseamănă stilistic în aceeași
măsură în care „Alexandra” și „Cea mai fericită fată din lume” par
să aparţină unui demers cinematograﬁc comun. Primele două
scurtmetraje par mult mai căutate plastic, personajele sunt vizibil
plasate în raport cu ambianţa. Sunt cumva mai picturale. În timp ce
celelalte două ﬁlme menţionate sunt mult mai axate pe personaje,
care sunt urmărite insistent și de aproape. Sigur că și aici au o mare
importanţă planul doi și trei, personajele episodice sau decorul, dar
sunt mult mai spontane, mai eliberate de mediu. Sunt mai puţin
închegate, ﬁnisate decât „Lampa cu căciulă”.
Radu Jude: Da, se poate. În cazul „Lămpii cu căciulă” s-ar putea să
ﬁe așa deoarece scenariul nu e al meu deloc. Sigur, l-am modiﬁcat
împreună cu Florin Lăzărescu și mi-a plăcut mult povestea, dar
scenariul rămâne în linii mari al altcuiva.
A.R.: Povestea exista deja, nu?
R.J.: Da, exista ca literatură. Florin a transformat-o într-un scenariu
pe care l-a trimis la un concurs HBO, unde a luat o menţiune parcă.
În contextul ăsta l-am citit eu. Tocmai terminasem școala prin
2002-3, eram foarte dezamăgit că îmi ratasem ﬁlmul de absolvire
și nu știam încotro să o iau ca cineast. L-am contactat eu pe Florin,
mi-a dat scenariul, l-am citit și mi-a plăcut foarte, foarte mult,
m-am întâlnit cu el la scurt timp deoarece tocmai urma să vină la
București la un târg de carte (el locuiește la Iași). A fost de acord să-l
realizăm împreună. Apoi am tot încercat să obţinem bani pentru
ﬁlm. Am fost respinși iniţial la CNC și abia în 2006, deci la trei ani
distanţă, am reușit să-l ﬁlmăm. „Dimineaţa” a început altfel. Andreea
Păduraru mi-a propus la un moment dat să facem împreună o serie
de ﬁlme scurte care aveau o legătură temporală (ﬁecare se petrecea
dimineaţa), un ﬁlm omnibus. Eu l-am scris pe ăsta, dar ea a renunţat
între timp deoarece tocmai câștigase ﬁnanţare de la CNC pentru
„Bricostory”. L-am cooptat pe Andrei Butică și ne-am imaginat o
poveste în două personaje, într-o singură locaţie (un taxi). La scurt
timp s-a născut copilul meu și nu am mai avut timp să mă ocup
de ﬁlm, însă a apărut o oportunitate care ne-a ușurat procesul de
producţie. TVR a lansat la un moment dat un concurs de ﬁnanţare a

câtorva scurtmetraje și ne-a oferit banii necesari realizării ﬁlmului.
A.R.: Dintre cele trei scurtmetraje pe care le-ai realizat, „Dimineaţa”
a fost cel mai puţin vizibil în festivaluri, nu?
R.J.: Da, la un moment dat chiar mă ambiţionasem și îmi creasem
un scop din a-l vedea selecţionat undeva. Fusese trimis la vreo 50 de
festivaluri, fără succes însă. Nu l-a selecţionat aproape nimeni.
Toate astea se petreceau după ce avusesei succes cu „Lampa cu
căciulă”?
R.J.: Da. De altfel, și cu „Lampa” păţisem același lucru. Majoritatea
festivalurilor l-au respins iniţial, după care a mers la Sundance și a
luat un premiu. Astfel s-a ajuns în situaţia ca până și persoanele care
îl respinseseră la început să-l dorească pentru proiecţii în festivalurile
pe care le reprezentau.
A.R.: Și „Cea mai fericită fată din lume” când l-ai început?
R.J.: În același timp în care făceam prospecţii cu Andrei pentru a
găsi locuri de ﬁlmare pentru „Dimineaţa”, i-am povestit o situaţie
reală care mi se întâmplase mie cu vreo doi ani în urmă. I-am redat-o
în două, trei cuvinte; de altfel mai povesteam chestia asta în stânga
și în dreapta ca o anecdotă. Și el mi-a zis: dar de ce nu transformi
povestea asta într-un scenariu? Mi-a rămas în cap ce mi-a zis și am
scris iniţial un scenariu de scurtmetraj care nu prea funcţiona, ﬁindcă
totul rămânea la un nivel de anecdotă. Totul era foarte concentrat,
erau extrem de multe lucruri aglomerate pentru 30 de minute. Nici
acum nu știu dacă are vreo adâncime, dar înghesuit atât de tare
chiar nu respira bine. Așa că am hotărât împreună cu Augustina
Stanciu, coscenarista ﬁlmului, să-l lungim, neștiind cât de mult; iniţial
voiam să aibă cam 60 de minute. M-am apucat să-l scriu înainte de
a concepe „Alexandra”. De la varianta scurtă până l-am realizat au
trecut trei ani și jumătate. Situaţia din „Alexandra” mi-o povestise
cineva și mi-a rămas în cap. Eu având copil și o situaţie destul de
complicată acasă era pe o zonă care mă interesa. Mi-a rămas situaţia
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aia în cap, am pornit de la ea și, completat de ce era în viaţa mea, a
Augustinei, a lui Andrei, cu ce mai știam eu, ce mai știau ei, cu ce
ne-am imaginat, am scris scenariul ăsta. Într-un anumit sens, a fost
cea mai plăcută experienţă a mea de până acum pentru că nu exista
niciun fel de presiune. Poate e o prostie ce spun, dar când iau bani
de la CNC am o strângere de inimă cumva, mă stresează. „Alexandra”
a fost ﬁnanţat cu bani provenind strict din diferite fonduri private la
care am aplicat împreună cu producătorul Ada Solomon și cu banii
câștigaţi cu „Lampa cu căciulă” la diferite festivaluri în care a fost
premiat. „Alexandra” a fost ﬁlmul pe care l-am realizat cel mai rapid.
Scenariul a fost scris prin mai 2007, iar ﬁlmarea am avut-o în august
și a durat cinci zile.
Eu am mai avut un proiect de lungmetraj înainte de „Cea mai fericită
fată din lume”. Era scris de Răzvan Rădulescu. Îl va regiza până la
urmă Constantin Popescu Jr. și se cheamă „Principii de viaţă”. Mi-am
dorit să lucrez cu Răzvan pe care îl apreciam, de altfel îl apreciez și
acum, ca scenarist. Cert e că scenariul ﬁnal era mai puţin aproape
de ce îmi doream eu să fac decât ﬁlmul pe care l-am făcut de fapt
și atunci am hotărât să renunţ la acel scenariu. L-am trimis o dată
la CNC, a fost respins, urma să îl trimit încă o dată, dar nu îmi mai
doream să-l realizez. Iar să faci un ﬁlm doar din politeţe nu are niciun
sens; mai ales că îmi doream foarte tare să mă concentrez pe „Cea
mai fericită fată din lume”, la al cărui scenariu începusem să lucrez.
Concursul CNC se tot amâna, eu câștigasem niște premii în bani
cu „Lampa cu căciulă”, așa că mi-am propus să îi investesc într-un
alt scurtmetraj. Îmi doream să mai fac un ﬁlm între timp. Astfel s-a
născut „Alexandra”.

CRED CĂ DACĂ FILMUL
ARE UN SCOP, POATE
SĂ FIE CEL MENŢIONAT
DE STERNE ȘI ANUME
SĂ DESCRIE FIREA
OMENEASCĂ
PARTEA 2.

Despre soarta scurtmetrajului în general
A. R.: Care e piaţa pentru scurtmetraje? În afara banilor pe care un
astfel de ﬁlm îi poate obţine în festivaluri există distribuitori care
cumpără în special scurtmetraje?
R.J.: Evident că mult mai puţin decât lungmetraj sau ﬁlm
documentar de lungmetraj. Pot să îţi spun cum au stat lucrurile cu
„Lampa cu căciulă” și, în mai mică măsură, cu „Alexandra”. Filmul a
fost vândut la o grămadă de televiziuni din diferite ţări. Mai există în
Franţa și Germania un fel de agenţii de scurtmetraj care le difuzează
ﬁe în deschiderea unor ﬁlme lungi la cinema, ﬁe în programe speciale
de scurtmetraje difuzate la cinema. Și în România s-a întâmplat ceva
asemănător cu „Alexandra”, care a fost proiectat în cinematografe
în vara lui 2008 alături de alte patru ﬁlme scurte, într-un calup care
se numea „5 succese mari pentru 5 ﬁlme mici”. Și mai există tot felul
de dvd-uri care se fac pentru tot felul de programe în diverse ţări.
De exemplu, „Lampa” a fost inclus pe un dvd scos în Spania, pe care
guvernul îl oferea elevilor de liceu.
A.R.: Percepţia multor oameni, inclusiv a mea, e că scurtmetrajele
reprezintă mai degrabă o etapă de tranziţie spre lungmetraj, sunt
simple exerciţii din toate punctele de vedere, nu numai ﬁnanciar, ci și
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estetic.
R.J.: E, într-o oarecare măsură, adevărat ce spui, dar cred că e o
pură idioţenie să le rezumi doar la atât. Mutând discuţia în zona
cea mai apropiată, spre literatură de exemplu, am auzit și eu de
multe ori: „ok, scurtmetraj, scurtmetraj, dar când faci și tu, domnule,
un lungmetraj?” sau cineva care mi-a zis „sper că nu mai faci
scurtmetraje după ăsta, gata”. Or, nu văd de ce lucrurile se judecă
în termeni de mărime, pentru că important e să ﬁe ﬁlmele bune, nu
contează dacă au un minut sau o mie de minute. Și în literatură sunt
foarte mulţi scriitori de proză scurtă geniali. Cehov mi se pare genial,
Raymond Carver, Hemingway, Saroyan mi se par extraordinari și mi
se pare o tâmpenie să-i desconsideri. Și în literatură vânzările sunt
mult mai mari pentru romane în comparaţie cu colecţiile de proză
scurtă, nu știu de ce. Mai ales că trăim într-o lume în care oamenii
au destul de puţin timp și de multe ori, dacă vreau să văd un ﬁlm, nu
văd nimic pentru că nu am două ore la dispoziţie, dar aș putea avea o
jumătate de oră.
A.R.: Și ar mai ﬁ un detaliu în acest sens. Sunt foarte puţine cazurile
în care oamenii enumeră scurtmetraje printre preferinţele lor
personale.
R.J.: Kieslowski, spre exemplu, a făcut asta. Între ﬁlmele lui
preferate, listă publicată în revista britanică „Sight and Sound”, există
un ﬁlm care se numește „Muzicanţii” („Muzykanci”) al lui Kazimierz
Karabasz. E un ﬁlm extraordinar de frumos; un fel de docu-dramă,
documentar, nu știu cum să-i spun, dar e foarte emoţionant. Începe
cu vreo 15 inși, toţi cu ochelari și mâini de muncitor, care lucrează
la fabrica de tramvaie din Varșovia și au o orchestră. Oamenii ăștia,
după ce își termină munca, se duc într-o sală nenorocită și acolo au
un dirijor bătrân cu mustăţi. Toţi se iau extrem de în serios, sunt
pasionaţi, preocupaţi, incredibil de implicaţi în treaba asta. Ultimul
cadru e cu fabrica de tramvaie pustie, ﬁlmată de departe; o singură
lumină e aprinsă într-o cameră și se aude de departe muzica lor.
Cumva te gândești că asta e valabil pentru orice activitate umană,
toate au un anumit derizoriu și o anumită insigniﬁanţă. E aproape o
chestie budistă: ai câţiva oameni care cântă de plăcere, fără orgolii,
fără a considera că fac mare artă, ci pur și simplu din pasiune.
PARTEA 3.

Despre filmele românești ale ultimilor ani
A.R.: Revenind la ﬁlmele tale, apreciez că în cele trei scurtmetraje
ai oferit câte un rol consistent unora dintre actorii cei mai buni ai
generaţiei lor: Gabriel Spahiu în „Lampa cu căciulă”, Andi Vasluianu
în „Dimineaţa” și Șerban Pavlu în „Alexandra”. Îi cunoșteai dinainte
sau ai apelat la varianta clasică, la probe de casting?
R.J.: Destul de tradiţional, am făcut casting. Mai puţin la „Alexandra”,
unde voiam să lucrez cu Șerban Pavlu, lucrasem cu el la niște reclame
și ne înţelegeam bine. În rest, pentru Oana Ioachim, cu care lucrasem
și în „Dimineaţa”, am făcut casting. Știu că sunt regizori care doar
se uită la un actor și spun: tu joci aia, tu faci aia. Costa-Gavras la
„Amen ” proceda astfel, adică nu dădea probe. Se întâlnea cu actorii,
discutau puţin și susţinea că doar din discuţiile astea își dă seama de
absolut tot. Și probabil că e posibil, nu neg. Doar că eu nu pot, nu am
asemenea abilităţi.
A.R.: Cum e să lucrezi cu copii? Bănuiesc că e diferit de la caz la caz.
Tu ai apelat la copii atât în „Lampa cu căciulă”, cât și în „Alexandra”.
R.J.: Pentru mine e foarte nasol, îţi dai seama. De exemplu, Marian
Bratu de la „Lampa cu căciulă” e un copil nu sensibil, ci hipersensibil. O vorbă spusă în vânt putea să-l facă să plângă o zi întreagă
ﬁindcă i se părea că cineva l-a jignit. Era foarte delicat. A fost singur
la ﬁlmare și din punct de vedere al profesionalismului a fost fără pată.
S-au ﬁlmat multe ore pe zi și i-a plăcut experienţa. În „Alexandra”

am făcut din nou casting prin grădiniţe ceea ce e destul de complicat
ﬁindcă, pe bună dreptate, părinţii sunt destul de sceptici, au tot
felul de spaime, încât pe foarte mulţi a fost greu să-i conving să-și
lase copiii să participe la probe. Și îi înţeleg foarte bine, ﬁindcă dacă
cineva ar veni la mine și mi-ar spune să îmi las băiatul să joace întrun ﬁlm aș ﬁ extrem de rezervat. La „Cea mai fericită fată din lume”
am făcut casting prin licee și astfel am ajuns la Andreea Boșneag
pentru rolul Deliei. De altfel, am colaborat cu mai mulţi actori
neprofesioniști de-a lungul timpului. Spre exemplu, în „Alexandra”,
rolul mamei casnice e interpretat de sora mai mare a producătoarei
Ada Solomon. Ea lucrează la Hi Film și a făcut un rol foarte bun. O
cheamă Cristina Ivan.
A.R.: În trei din patru ﬁlme („Lampa cu căciulă”, „Dimineaţa” și „Cea
mai fericită fată din lume”) surprinzi relaţii între părinţi și copii.
R.J.: Este adevărat, nu știu de ce, e inconștient. Probabil că e o temă
la care vibrez eu, nu știu ce să zic. Poate pentru că am un copil,
pentru că am relaţii complicate cu părinţii...
A.R.: În general cât de autobiograﬁc ești? Spre exemplu, când îţi
revezi ﬁlmele... paranteză: le revezi constant?
R.J.: Nu prea mă uit la ele pentru că le găsesc numai defecte. Cumva
defectele și prostiile le vezi mai ușor când te detașezi de ﬁlmele pe
care le-ai realizat, după un an sau doi. Parcă sunt ale altcuiva și le
poţi analiza. Spre exemplu, la „Lampa cu căciulă” sunt multe replici
care mi se pare că sună prost, situaţia mi se pare mult prea dramatică
și apăsată. Îmi pare rău că nu se vede din afară casa în care locuiesc
personajele; e o scăpare a mea ca regizor.
A.R.: Revenind de unde plecasem: cât de autobiograﬁc ţi se pare că
ești?
R.J.: Nu prea sunt, nici nu mi-am pus problema așa. Nu am încercat
niciodată să-mi propun să iau eu viaţa mea ca exemplu și să o arunc
pe ecran. Pe de altă parte, dacă există similarităţi între subiectul
scenariului și viaţa ta sau a celor apropiaţi, transpare pe ecran un
adevăr mai mare decât dacă ar ﬁ fost un simplu produs al imaginaţiei.
Sigur că se poate întâmpla și invers: să ﬁe lucruri în viaţa ta care
într-o ﬁcţiune să nu aibă nicio valoare. Tu poţi să spui că ai căzut de la
etajul zece și n-ai păţit nimic. Dar, când incluzi asta într-un ﬁlm, pare
cusută cu aţă albă, degeaba vii tu și spui că așa a fost. Legile ﬁcţiunii
diferă de cele ale vieţii.
A.R.: Între ﬁlmele pe care le-ai făcut în facultate și cele pe care le-am
discutat deja există diferenţe de stil? Sau se aseamănă?
R.J.: Cel de anul patru l-am ratat complet, nici nu l-am mai ﬁnalizat.
Era foarte realist, cu un tip deprimat din dragoste care se plimba pe
stradă. Nici nu mai ţin minte ce se mai întâmpla în el. Filmul dinainte
era un amestec, cu doi bătrâni care se băteau și toată chestia era dusă
înspre un soi de absurd, de exagerare nereușită. Problema în școală
de fapt era alta. Eu am făcut o școală particulară care nu avea bani să
susţină producţia de ﬁlm pe 35 de mm, dar noi ne doream să ne dăm
licenţa. Licenţa se putea da doar la UNATC, care îţi cerea să prezinţi
ﬁlm pe 35 mm, ceea ce mi se pare o idioţenie pentru că tu poţi dovedi
calităţi în direcţia regiei de ﬁlm sau a actoriei făcând un ﬁlmuleţ
cu telefonul mobil sau cu webcamul. Dacă știi să faci ﬁlm pe minidv e clar că poţi face și pe 35 mm. În ﬁne, la un moment dat mi s-a
părut că era o încercare a UNATC de a bloca facultăţile particulare
de a avea acces la treaba asta. Iar noi ca studenţi depuneam un efort
foarte, foarte mare în direcţia obţinerii fondurilor pentru realizarea
unor ﬁlme pe peliculă și ajungeam să pierdem din vedere ﬁlmul în
sine. Pentru ﬁlmul de anul trei i-am scris asistentului de producţie al
lui Costa Gavras. Lucrasem ca secund pentru el și a fost foarte drăguţ,
mi-a trimis vreo patru role de peliculă rămase de la un ﬁlm pe care îl
făcea în Franţa. Era o chestie îngrozitoare. Dacă ar ﬁ să refac școala
acuma nu m-ar mai interesa lucrul ăsta și aș face ﬁlme pe video
liniștit. De ce să ﬁi licenţiat în ﬁlm? Nu poţi să faci ﬁlm dacă nu ai o

diplomă care să ateste că ai urmat cursuri?
A.R.: Te-am întrebat despre stilul ﬁlmelor tale studenţești din două
motive. Unul e evident, celălalt are legătură cu ceea ce se întâmplă
în România în ultimii ani din punct de vedere cinematograﬁc. Se
vorbește foarte mult, și pe bună dreptate, despre ruptura provocată
de apariţia ﬁlmului „Marfa și banii” al lui Cristi Puiu. Foarte multe
ﬁlme dintre cele relevante realizate în ultima perioadă sunt într-o
cheie realistă, cel puţin intenţional.
R.J.: Eu am și lucrat cu Puiu ca regizor secund la „Lăzărescu”. În
ﬁne, Cristi Puiu oricum mi se pare cel mai important regizor român.
Și nu numai. Mi se pare că e la un nivel extraordinar de înalt. Cu
siguranţă că ﬁlmele lui au avut o inﬂuenţă în direcţia asta. Mai
ales că în România, deși există câteva excepţii, acest tip de realism
cinematograﬁc e o zonă neexplorată înainte, dincolo de inﬂuenţa
lui Puiu. Noi nu am avut neorealism, ca în Italia, de care oamenii să
se sature și să zică „gata lăsaţi- ne cu prostiile astea”. Și mai e ceva.
Ciudăţenia și rapiditatea cu care se schimbau și se schimbă lucrurile
în România, chiar la nivelul vieţii cotidiene, care e afectată de
schimbările sociale, dă naștere unor situaţii revelatoare pentru ﬁrea
omenească. Am fost recent în Germania, unde lucrurile par așezate
foarte bine, nu o să găsești situaţii atât de ciudate, de stranii la nivelul
realităţii încât să poată ﬁ preluate aproape în bloc și transferate în
ﬁcţiune.
A.R.: Eu am impresia că o parte dintre cei care au acceptat în scris,
oﬁcial, noul trend al cinemaului nostru au făcut-o și pentru că ﬁlmele
au fost premiate în diverse festivaluri importante. Pe de altă parte,
cred că publicul larg nu a acceptat niciodată acest tip de cinema.
Există cu siguranţă spectatori (să-i numim cineﬁli) care acceptă
mai multe tipuri de cinema, dar marea majoritate sunt capabili să
aprecieze un ﬁlm de prost gust precum „Nunta mută”, spre exemplu,
din simplul motiv că e altfel, că nu e realist (sau mizerabilist, cum i se
mai spune).
R.J.: Ca o paranteză îţi povestesc o întâmplare cu „Alexandra”.
Șerban Pavlu i-a dat ﬁlmul unui prieten care i-a spus după ce l-a
văzut: „tu ești ok, actorii joacă bine, dar pe bune că m-am săturat să
văd apartamente de bloc; altceva nu mai putem să vedem și noi?”
A.R.: Și eu am auzit reacţii de acest fel, uneori de la oameni foarte
inteligenţi care nu înţelegeau de ce trebuie să se uite la un ﬁlm care
le reconstituie realitatea în care trăiesc oricum. Sigur, răspunsul logic
la asemenea rezerve e simplu: nu există o singură realitate, ci una
transpusă prin ochii ﬁecărui individ în parte.
R.J.: Și oricum e stupid să spui că o proiecţie 2D e realitate. Eu
înţeleg rezervele astea și nu mă deranjează, mi se par oarecum
ﬁrești. Cred că pur și simplu problema apare pentru că tipul acesta
de cinema poartă același nume cu unul realizat la Bollywood, de
exemplu. Toate sunt numite ﬁlme. Mi se pare că în muzică sunt mult
mai așezate lucrurile. Adică, dacă ţie îţi plac manelele, nu te duci la
Ateneu. Dacă vrei să asculţi Mozart nu te duci la concertul Judas
Priest, ca după aia să spui: „băi, m-am dus acolo și, în loc să apară
unii cu viorile, au apărut unii în piele care au început să răcnească pe
scenă.” Dacă îţi place heavy-metal nu te duci la Madonna la concert și
așa mai departe. Problema apare în momentul în care ele se numesc
tot ﬁlm și se proiectează în același loc și atunci oamenii se duc fără
a ști ce-i așteaptă. Și din cauza asta se supără. E ca și când te duci la
Ateneu și îţi vine Guţă. Sau te duci la Polivalentă la un concert de
manele și vin unii și îţi cântă Bach. În momentul în care vor exista și
la noi cinematografe specializate (de ﬁlme horror, porno, de artă etc.)
nu ai mai auzi reacţiile pe care le auzi la noi: „băi, am intrat la ﬁlm
și după zece minute am ieșit și îmi venea să-l bat pe ăla care a făcu
ﬁlmul și să-l pun să-mi dea banii înapoi”. Dacă mergi haotic la ﬁlm,
apare problema asta, iar spectatorii care nu sunt pasionaţi de cinema
se duc la nimereală și evident că sunt dezamăgiţi dacă nu primesc ce
73

dosar | cineaști români
așteaptă. Și în literatură lucrurile sunt așezate.
Dacă intri într-o librărie să-ţi cumperi cărţi
există rafturi specializate pentru ﬁlosoﬁe,
pentru romane clasice, contemporane,
poliţiste etc.
A.R.: Apropo de librării. Dacă mergi în
majoritatea librăriilor de la noi, cărţile de
cinema, atâtea câte sunt, sunt puse la raftul
de hobby, alături de cărţile de bucate, de
grădinărit, de crescut animale. Nu au un raft
special amenajat, cum au cărţile și albumele
de pictură sau de muzică.
R.J.: Spunea Radu Cosașu despre marii
intelectuali români ai sec. XX că, în afara lui
Eugen Ionescu și a încă câtorva, scriitorii
importanţi nu erau pasionaţi de ﬁlm. Pe
undeva, cred că în lumea intelectuală există
încă o anumită reticenţă faţă de cinema
exact din motivul opus pentru care există la
publicul obișnuit. Oamenii spun: „lasă-ne,
domnule, cu realitatea asta, ne-am săturat de
ea”, iar intelectualii puri și duri sunt obișnuiţi
să perceapă cinemaul în cea mai mare parte ca pe o distracţie facilă.
Teatrul e mult mai bine privit de intelectualii români.
A.R.: Nu îmi dau seama dacă publicul român de vârsta mea se
regăsește în subiectele ﬁlmelor românești. În străinătate cred că
spectatorii tineri sunt interesaţi și de planul social, cu siguranţă
intervine și acest aspect. Pentru noi,care trăim aici și cu lucrurile
astea ne confruntăm zilnic, cumva cred că e ușor redundant. Mi se
pare foarte ciudat că sunt atât de mulţi cineaști din generaţia ta care
sunt interesaţi de planul social într-o atât de mare măsură. Aproape
toţi cei care contează (poate cu excepţia lui Caranﬁl în „Restul e
tăcere”) sunt în zona asta.
R.J.: Nu am un răspuns la asta. Cred că e, într-o oarecare măsură, și
un trend internaţional. Peste tot în lume există un mai mare interes
pentru realitate, pentru documente, decât în urmă cu zece ani,
de pildă. Habar n-am, nu știu. Dar cred că vine și din faptul că în
România nu au existat până acum lucrurile astea; dacă luăm ca model
Italia, unde a fost neorealismul o vreme, apoi lucrurile s-au așezat.
A.R.: Și eu cred că e o etapă de tranziţie. Totuși, toată această
manifestare cinematograﬁcă a debutat în urmă cu câţiva ani, deși
pare că durează de o veșnicie.
R.J.: Am regăsit ceva care îmi place enorm într-o carte a lui Milan
Kundera care se numește „Cortina”, unde pornea de la Laurence
Stern, unul dintre primii romancieri care spunea un lucru foarte clar:
„Scopul romanului e să sondeze ﬁrea omenească.” Acuma nu știu
exact care e scopul ﬁlmului și e oricum diﬁcil să găsești un scop întrun univers care oricum nu pare a avea vreun scop. Dar cred că dacă
ﬁlmul are un scop, poate să ﬁe cel menţionat de Sterne și anume să
descrie ﬁrea omenească. Acuma că e un context social sau nu, că e
un context politic sau nu, mi se pare că acesta ar trebui să ﬁe scopul
principal al unui cineast : să încerce să descrie condiţia omului pe
pământ sau în viaţă. Și cred că asta ar trebui să ﬁe mai important
decât redarea raporturilor din societate.
PARTEA 4.

Despre eliberarea de text a filmului
„Cea mai fericită fată din lume”
A.R.: „Cea mai fericită fată din lume” e un ﬁlm care cred că poate isca
în spectatori reacţii foarte variate. Poţi să îmi spui câteva reacţii care
te-au surprins?
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SPECTATORII
CARE NU SUNT
PASIONAŢI DE CINEMA
SE DUC LA NIMEREALĂ
ȘI EVIDENT CĂ
SUNT DEZAMĂGIŢI
DACĂ NU PRIMESC CE
AȘTEAPTĂ.
R.J.: Am avut într-adevăr reacţii extrem de variate, de la oameni
cărora le-a plăcut sincer până la oameni cărora le-a displăcut total,
dar total. Motivaţia principală, în general, a celor cărora le-a displăcut
și care, ﬁind colegi de breazlă, sunt destul de familiarizaţi cu poveștile
unor ﬁlmări, ar ﬁ de tipul: „stai un pic, domnule, că la o ﬁlmare nu
e așa, e altfel.” Ori aici intervine experienţa de viaţă a ﬁecăruia,
viziunea ﬁecăruia și un soi de subiectivism. Eu nu spun că în felul
lor nu au dreptate. Pot să înţeleg de ce li se par anumite momente
din ﬁlm îngroșate și neveridice, deși din punctul meu de vedere nu
e așa. Sunt oameni care au trăit situaţii similare cu cele din „4 luni, 3
săptămâni și 2 zile” și vin și spun „nu se întâmpla așa. Eu am fost la
ţară sau mai știu eu unde și venea cutare și cutare etc.” Or lucrul ăsta
nu cred că are importanţă. Important cred că e veridicul, verosimilul
unei situaţii și nu reconstrucţia acelui moment într-o formă în care
toată lumea să își regăsească propria experienţă întocmai. Am mai
trecut printr-o situaţie asemănătoare cu „Alexandra”, unde la un
moment dat mama femeii ia partea fostului soţ al acesteia, în cadrul
unei dispute între ei. Cineva mi-a zis: „Niciodată nu se întâmplă
așa, mama trebuie să ﬁe de partea ﬁicei”. Probabil că experienţele
persoanei respective erau de ordinul ăsta, dar asta nu înseamnă că
reacţiile oamenilor pot ﬁ atât de ușor încadrate în niște tipare. Or, ca
să revin la întrebarea ta, problema a fost o dată asta și apoi faptul că
încercarea mea a fost să reconstitui o întâmplare măruntă de viaţă
în modul cel mai precis și mai detaliat. Și din acest motiv personajul

care vine să ﬁlmeze pentru un clip publicitar e văzut făcând acţiunea
din ﬁlmare de vreo 15-20 de ori. Am avut reacţii de la oameni care au
spus : „ok, mi-o arăţi o dată în ipostaza aia, mi-o arăţi a treia, a patra
oară și gata, ajunge, pentru că deja am înţeles ideea”. E un roman al
lui Flaubert, „Bouvard și Pecuchet”, ultima lui carte, în care sunt doi
bătrâni care primesc o moștenire, se retrag undeva la ţară și hotărăsc
să facă ei ceva tare. Încep să se ocupe foarte serios de agricultură,
nu le iese, după care se apucă să facă matematică, literatură, politică
și ratează tot. Sunt niște mediocri perfecţi. Și, într-un mod straniu,
prostia lor esenţială e pusă în discuţie la Flaubert. Există o anecdotă
legată de roman. Flaubert i-ar ﬁ trimis o scrisoare lui Turgheniev în
care îi povestea că vrea să scrie o carte și îi spunea pe scurt subiectul
cărţii. Și a speciﬁcat că vrea să scrie un roman serios pe tema asta.
Turgheniev i-ar ﬁ răspuns: „ok, poţi să dezvolţi subiectul, dar ăsta
nu-i un subiect de roman, e o glumă, nu are sens să scrii atâtea pagini.
Poţi scrie o povestire, dar atât”. Și Flaubert i-ar ﬁ răspuns: „ok, dacă
ar ﬁ 20 de pagini ar ﬁ o glumă, dar eu vreau să ajung în abisurile
întunecate ale unei glume”. Și, păstrând evident proporţiile, cred că
într-un anumit fel asta am încercat să fac, să ajung în abisul unui fapt
mărunt de viaţă: ﬁlmarea unei reclame. Or, dacă ar ﬁ fost expediat
atât de repede, ar ﬁ rămas o glumă.
A.R.: „Cea mai fericită fată din lume” poate ﬁ rezumat ușor în câteva
propoziţii. Din acest motiv mă și aștept să existe reacţii adverse
din partea unei părţi a publicului. Pe mine m-a impresionat tocmai
ﬁindcă scenariul constituie un simplu pretext pentru altceva. Sigur,
mi s-a părut că în anumite momente devenea evidentă construcţia
dramaturgică, dar asta e o problemă foarte mică. Filmul nu s-a
eliberat total de text pentru a deveni doar un sondaj al ﬁrii umane,
dar, pe de altă parte, personajele nu sunt claustrate, pierdute în text,
în acţiune nicio clipă.
R.J.: Înţeleg ce vrei să spui. Se poate spune că nu am avut curajul de
a merge până la capăt în direcţia asta.
A.R.: Mie mi se pare că există o coerenţă între ﬁlmele tale, chiar dacă
primele două și ultimele două sunt mai apropiate stilistic. Cred că
demersul tău, bazându-mă pe ce ai realizat până acum în cinema,
merge în direcţia eliberării de poveste. Când aﬁrm asta nu mă refer la
faptul că ﬁlmele tale nu ar avea o poveste solidă; nu sunt în niciun caz
experimentale. Aș lua mai degrabă un exemplu de tipul lui „Vertigo”
al lui Hitchcock, deși sunt sute de exemple mult mai apropiate de
zona ta estetică la care aș putea apela. Și ﬁlmul lui Hitchcock are
un scenariu solid, dar permanent, secvenţă după secvenţă, are o
coerenţă vizuală care merge împotriva scenariului. Scenariul nu mai
contează, spectatorul rămâne în ﬁnal în primul rând cu senzaţii, nu
doar cu imagini. Dacă ar rămâne numai cu imagini, ar însemna că
cineastul doar a ilustrat scenariul și atât. În ﬁlmul tău, nu mi se pare
că personajele sunt nemaiîntâlnite și super construite. Eu cel puţin
nu am rămas cu personajele, nici cu o ﬁlosoﬁe sau o ideologie a ta,
nici cu un spectacol...
R.J.: Deci nu ai rămas cu nimic.
A.R.: Ba da. Am rămas cu ceva care e pur. Iar o să intru într-o zonă
diferită de a ﬁlmului tău. Dar să-l luăm pe Bresson: cu ce rămâi din
ﬁlmele lui? Sigur că și la el e un spectacol în sine ce se petrece pe
ecran din punct de vedere cinematograﬁc.
R.J.: Acuma și noţiunile de scenariu și de spectacol cinematograﬁc
pot ﬁ discutate la inﬁnit. Spre exemplu, „Sleep” al lui Andy Warhol,
care surprinde ore în șir un personaj dormind. Cineva poate să spună
că nu are o poveste. Apoi poate veni un altul și să spună că are o
poveste, că e despre un tip care doarme câteva ore. Sau ﬁlmele de
animaţie ale lui Norman McLaren, în care sunt pur și simplu dungi
care se mișcă pe ecran. Poţi să spui că nu au o poveste, dar povestea
aia e de fapt: niște dungi care se mișcă pe un ecran. Sigur că dacă
deﬁnești povestea în sensul clasic în care avem niște personaje cărora

li se întâmplă evenimente care le zguduie viaţa la un nivel profund,
atunci se poate spune că toate aceste ﬁlme nu au o poveste. Și cred
că aici devine problematică atitudinea celor care spun că anumite
ﬁlme nu au povești. Or pe mine nu mă interesează chestia asta. Nu
spun că nu mă interesează povestea, ﬁindcă mă interesează foarte
tare dramaturgia, deși nu știu cât de bine mă pricep eu la asta. Dar
e foarte delicat să aﬁrmi că Hou Hsiao hsien, spre exemplu, nu
are povești. Poţi spune asta doar dacă etalonul e Hollywoodul sau
dramaturgia clasică, a la Syd Field, care e foarte funcţională de altfel.
Dar din acest punct de vedere eu susţin că ﬁlmul pe care l-am făcut
are o poveste.
A.R.: Și mie mi se pare că are o poveste. Doar că dintre toate ﬁlmele
românești pe care le-am văzut până acum ăsta mi se pare că e cel
mai curajos din punctul de vedere al eliberării de povestea pe care o
spune. Mi se pare că, exceptând momentele de culminare emoţională,
ﬁlmul îţi menţine atenţia apelând la cea mai primară reacţie umană:
mirarea în faţa unor personaje care se perindă înaintea ta, în faţa
gesturilor lor, a tonului vocii lor, a mișcărilor.
R.J.: Eu mai cred și altceva. Eu, ca spectator, mă bucur la ﬁlme care
mă determină să ﬁu atent nu numai la lucruri care ţin de poveste, ci
și de detalii care să te atingă într-un mod pur cinematograﬁc; prin
pur cinematograﬁc înţelegând deﬁniţia clasică din dicţionar : imagini
în mișcare pe un ecran într-o durată limitată de timp. Or în felul
ăsta sunt și în ﬁlm lucruri care îmi plac, iar meritul nici măcar nu e
al meu. Adică faptul că trec niște mașini în planul doi și creează un
ritm, pur și simplu a fost camera acolo și a captat lucrurile astea. Iar
astea sunt momente care pe mine ca spectator mă ating. Felul în care
merge un om uneori mă emoţionează foarte tare. Spre exemplu fata
din ﬁlm are un mers foarte special, ușor legănat, greoi. Felul în care
e îmbrăcat un om îmi poate trezi mie ca spectator emoţii puternice.
Apoi durata unui plan sau a unei secvenţe, felul în care cade lumina
într-un plan, toate aceste lucruri sunt pur cinematograﬁce ; felul în
care vorbesc personajele. E un experiment care mi se pare perfect
ca obiect de studiu în toate cursurile de regie din lume. Paranteză: la
„Dimineaţa” sau la „Alexandra” au existat oameni care mi-au spus că
sunt ok, dar că nu au nimic cinematograﬁc, că ar trebui date la radio
mai degrabă decât la cinema, că nu au nimic cinematograﬁc. Există
un ﬁlm al lui Kiarostami care se numește „Ten” și un documentar al
lui Kiarostami despre el care se cheamă „Ten On Ten”. La un moment
dat, spune exact lucrul ăsta. Cineva i-a spus că ﬁlmul lui poate ﬁ dat
la radio ﬁindcă e bazat pe dialog. Și atunci el ia o scenă din „Ten”
și îi scoate complet sunetul și pur și simplu vezi un cadru destul de
lung, ﬁlmat în plan mediu, în care un copil vorbește, se strâmbă,
gesticulează, în planul doi se văd alte mașini care trec și Kiarostami
întreabă: „vi se pare că imaginile astea nu spun nimic? Vi se pare că
nu se transmite nimic prin intermediul lor?” Și cred că asta ar trebui
dat drept răspuns oricărui om care crede că cinematograful este fără
cuvinte, de exemplu. Cinematograf înseamnă pentru mulţi doar Gus
van Sant, unde nu se vorbește sau se vorbește foarte puţin.
A.R.: Și eu am aceeași problemă. Mulţi oameni tind să aprecieze mai
degrabă cineaști care compun cadre interesante, dar la care oamenii,
personajele sunt mai degrabă ﬁguranţi în decor. În același timp, există
cineaști care sunt mai apropiaţi de actori, de oameni, de personajele
lor. Acolo, de multe ori poţi să spui că nu e cinema. Dar când închizi
ochii, cu ce rămâi? Cu o poză frumoasă, cu un cadru dintr-un ﬁlm de
Kubrick sau cu un gest, o grimasă a unui personaj?
R.J.: Poţi să rămâi și cu asta. Cinematograful funcţionează în feluri
foarte diferite.
A.R.: Da, așa e. Aici intervine subiectivitatea ﬁecăruia probabil. Dar
pentru mine marile momente cinematograﬁce au o legătură cu un
om, cu un actor adică.
R.J.: Și pentru mine la fel.
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Dicţionar
de pescuit
sportiv și alte
moravuri
acvatice
ediţie îngrijită
de Adrian
Sitaru, debut
De Adrian Sitaru am auzit prima oară anul trecut, la
cea de-a doua ediţie a festivalului internaţional de
filme de scurt și mediu metraj NexT, festival ce are
printre obiectivele sale și promovarea noului film
românesc. În selecţia de scurtmetraje românești, cele
mai proaspete și premiate, am putut viziona și „Valuri”
de Adrian Sitaru, cu Adrian Titieni, Clara Vodă.
de Sorina Diaconu
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Acum, cum mă trag dintr-o familie de înotători, și cum înotul este pentru
mine vital, trăiesc o spaimă teribilă când văd/aud/citesc de oameni
care se îneacă. Ce să mai zic de intenţia bună, dar fatală, a unora, care
crezându-se „în stare” și stăpâni pe „tehnica” lor, sau pur și simplu din
cale afară de generoși, își permit să dea lecţii de înot chiar și în valurile și
curenţii mării. Adrian Sitaru plusează aici, arătând nu numai o astfel de
situaţie între personajul interpretat de Adrian Titieni, devenit profesor
spontan și o tânără ademenitoare, devenită elevă spontană, dar lărgește
prăpastia dintre aceștia: ea este eleveţiancă, el român, iar limbajul comun
abordat în scurta ședinţă între valuri este un mix între engleză, franceză
și ... trup—un amestec amuzant ce se transformă într-un experiment
macabru, soldat cu înecul tinerei.

„Valuri”, o poveste despre
egoism și generozitate
Pe fondul acestui accident clișeic, am putea spune, cum întâlnim pe
tot litoralul românesc—tărâm al tuturor posibilităţilor, putem zice
chiar al acestui pretext, regizorul–scenarist ne arată de fapt cum un
tânăr ţigan, ieșit la plajă (putem interpreta la furat—iarăși activitate
de bază pe plajele românești) empatizează cu enfant-ul enervant, ca
orice copil sub 6 ani, al tinerei elveţience subit dispărute.
Lucrurile se petrec ﬁresc, ţigănușul așezându-se la pândă cât mai
aproape de cearșaful străinilor, soarele arzător dogorind în tot
acest timp, tânăra lipsită de prejudecăţi și precauţii cerându-i (deja
copilul îi arătase atenţie, spre disconfortul acestuia) să aibă puţin
grijă de micuţ și de lucruri până se mai răcorește și ea în apa atât
de îmbietoare. În paralel, undeva în mulţimea de pe plajă, o familie
tipică de români, ajunși de vârsta a doua, este în mijlocul unui
conﬂict generat de (culmea și tocmai!!) trupurile expuse la soare
în vecinătatea proximă. Nevasta este geloasă, soţul încearcă inutil
să-i domolească văpaia, așa că își îndreaptă trupul molatec, ca de
urs, către mare, să-și stingă măcar sieși creierul încins de nevasta
cicălitoare. Refugiu așadar pentru cele mai ﬁrești stări de disconfort
(ﬁzice și psihice), marea devine un coșmar, atunci când cele două
personaje se întâlnesc și interacţionează. Șocul profesorului impro,
care-și pierde ademenitoarea pupilă, este atât de puternic, încât
ieșirea acestuia din apă, ca și când nimic nu s-ar ﬁ întâmplat,
întoarcerea la cearșaf și cicăleli, subliniez ca și când nimic nu s-ar ﬁ
întâmplat, ne dau senzaţia stranie a criminalului calculat, care zace
în ﬁecare dintre noi.
Între timp, observând că mama nu se mai întoarce și înţelegând și de
ce, ţigănușul se servește din geanta acesteia cu portofelul și ochelarii
de soare și se oprește să se răcorească la prima terasă, de unde
supraveghează întreaga plajă, lăsând puștiul singur, în soare, între
străini. Deodată ţigănușul are o revelaţie. Fie că ţine de o sinceră
remușcare și milă pentru puiul orfan, ﬁe că ţine de partea lucidpragmatică a perspectivei câștigului (căci ambiguitatea jucăușă cu
care autorul ne arată consecinţele acestei revelaţii este de manieră
să ne pună la încercare așteptările și prejudecăţile proprii), cert este
că acesta revine la cearșaful unde micuţul zace aproape răpus de
toropeală și îl îngrijește, adresându-i chiar câteva cuvinte în română,
cu toată compasiunea de care este în stare în situaţia dată.
Dacă spectatorul intră în jocul propus și intuiește ce anume are de
gând să facă ţigănușul cu puștiul, nu e vina minţii sale presupuspervertite; este o realitate pe care o vedem pe stradă zilnic, și pe
care o recunoaștem în cele mai ﬁne sugestii. Totuși, regizorul, poate
optimist, poate glumeţ-cinic, a preferat să rămânem în echivoc,
întrerupând urmărirea personajului, odată cu ieșirea acestuia de pe
plajă.
De fapt, privind mai departe de simpla și cruda înfăţișare a tragediei,
„Valuri” este o poveste despre egoism și generozitate, despre
ignoranţă și implicare, despre mișcarea de ﬂux-reﬂux, care mută în
permanenţă graniţa dintre bine și rău .
Dacă ar ﬁ să rezum scurtmetrajul într-o singură frază poate că aș
spune așa: într-o zi toridă de vară, pe o plajă la Marea Neagră, la
adăpostul învălmășelii și deci al anonimatului, întretăierea a trei
destine are repercusiuni tragice, ale căror unici martori își neagă sau
asumă participarea, după constrângeri și posibilităţi.

„Pescuit sportiv” ne descoperă deopotrivă
ca victime și călăi, în calitatea noastră
de simpli privitori
Și în lungmetrajul de debut, „Pescuit sportiv”, regizorul Adrian
Sitaru a ales numărul trei ca semn și pretext pentru expunerea unei

alte tragedii de acest tip: înecul anonimei prostituate (Ana/Violeta)
în și mai sinistrul context al bărbatului care o privește liniștit și
răbdător de pe malul lacului. Trecând peste impresia recunoașterii
personajului meﬁstofelic, căci bărbatul din „Pescuit” este interpretat
de același actor ca și cicălitul greoi din „Valuri” (Adrian Titieni), și
aici nu încape umbră de îndoială asupra intenţiei regizorului de a-și
dezvolta tema concis și teriﬁant expusă în scurtmetraj, prin apelarea
la același perfect distribuit actor, „Pescuit sportiv” ne aduce și două
prezenţe feminine de excepţie: Ioana Flora, în rolul lui Iubi/Miha,
și Maria Dinulescu în rolul prostituatei Ana/Violeta, care nu numai
că își aduc cu ele lumea lor, ci îl și motivează de această dată pe
bărbatul ajuns la capătul nervilor din cauza relaţiilor defectuoase pe
care le are cu femeile.
Aﬂat în permanenţă la mijloc, ﬁe între concepte etico-ﬁlozoﬁce, ﬁe
între cele două femei, bărbatul lucid—în mod ironic, profesor de
matematică—este depășit picătură cu picătură de situaţie. De unde
iniţial, hotărârea sa de a se opune sistemului (conﬂictul profesional
cu o directoare care își impune strategia, cel amoros, cu o iubită
adulterină care nu „funcţionează” conform planului, cel social, în
care un profesor și o prostituată nu ar avea nimic de împărţit) este
înverșunată și verboasă, atitudinea se transformă treptat-treptat
într-o chinuitoare oscilare tipică naturii umane, căreia bărbatul
i se lăsă pradă, până în ﬁnal, când hotărârea revine distorsionată
în sensul diametral opus, ca rezultat al disperării ajunse la cota
maximă.
Sfera semantică abil și ingenios utilizată de autorul care face o
paralelă între pescuit și relaţiile interumane, poezia rezultantă
de aici prin trecerea de la termeni tehnici la asocieri ﬁlozoﬁcospirituale, jonglarea precisă și meticuloasă cu punctul de vedere,
care, ca și personajul masculin, oscilează în permanenţă de la o
perspectivă la alta, curva înţeleaptă, terapia de cuplu, jocul dublu,
ménage à trois-ul luat și analizat doi câte doi, subiectele puternice
aduse în dialog deschis, dar în același timp sub vălul ﬂeacurilor:
morala, principiile, adulterul, banii, libertatea, prietenia, iubirea,
fericirea, ﬁdelitatea, compromisul, greșeala, minciuna, revanșa,
răzbunarea, credinţa, violenţa, plăcerea, sacriﬁciul, suferinţa—
toate acestea, alături de detaliile minuţioase și știinţa pregătirii
spectatorului pentru evenimentele ce vor urma (mă refer aici la
„cârligele/ancorele” plasate în prima parte a ﬁlmului, care au un
frumos ecou în ﬁnal: cele două fetiţe cu baloane roșii, în formă de
inimă, cele două curve de pe șosea, preţul ﬁx de 5 lei, ticul verbal
al lui Iubi/Miha...) funcţionează de minune în această poveste
acaparantă.
Finalul „Pescuitului” ne descoperă deopotrivă ca victime și călăi, în
calitatea noastră convenţională de simpli privitori, și ne pedepsește
pentru perversitatea de a urmări ﬁlmul până la capăt fără să ne
revoltăm. Mai concret, ne izbește. Evenimentele desfășurate și
personajele rigid încadrate în ambiguităţile lor până la ﬁnal dau
o conotaţie ﬁn-cinică ﬁnalului în care o Dacia papuc (!) izbește în
plin obiectivul (a.k.a. deţinătorul punctului de vedere, a.k.a. noi,
spectatorii).
Cum poţi explica lașitatea, micimea suﬂetească, panica de moment,
sângele rece împletit cu moralitatea și omorul din culpă?! Cu mult
ﬁresc, naturaleţe și simplitate, lăsând personajele să se denudeze în
faţa obiectivului/publicului, devenit, după vizionarea ﬁlmelor lui
Adrian Sitaru, judecător mut.
Ce face un om normal (adică înzestrat cu o doză de nebunie, ca toţi
oamenii, de altfel, cum spune personajul Mariei Dinulescu) pus
într-o astfel de situaţie limită, camuﬂată în cotidian?! Evident, se
comportă cu cea mai mare stăpânire de sine și cu cea mai neﬁrească
detașare. De ce? Pentru că el nu vrea altceva decât liniște și repaos.
Despre asta este vorba.
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De vorbă cu
Andrei Gorzo

despre NexT Film Fest 2009
Andrei Gorzo este unul dintre tinerii critici de film români a cărui implicare și influenţă
în ce se întâmplă în momentul de faţă la noi începe să dea roade. Pe lângă cronici
și analize de film, acesta face selecţii pentru festivaluri de film (dintre care cel mai
important este NexT), moderează discuţii la diferite proiecţii de cineclub, predă analiză
de film la UNATC și dă interviuri. Acesta de faţă i-a fost luat înainte de festivalul NexT
și include și niște pronosticuri în ceea ce privește posibilii câștigători. În ce măsură
acestea s-au adeverit, vom afla în continuare.
de Ela Duca
Ela Duca: Cum ţi s-a părut că au reacţionat invitaţii de anul trecut la NexT
și care crezi ca va ﬁ atmosfera anul acesta?
Andrei Gorzo: Atmosfera NexT a fost dintotdeauna fabuloasă. Nu știu
exact cu ce fel de idei au venit și vor veni invitaţii străini aici, dar sunt
oameni tineri, cu minţile deschise. În ciuda acestui fapt, e clar că e peste
așteptările lor ce se întamplă în aceste câteva zile de festival. Asta se vede
și din making-of-ul de anul trecut, de exemplu. Se vede că e un gen de
atmosferă care nu se poate truca. E acolo și sper să se repete.
ED: Cum se anunţă ﬁlmele din competiţie din acest an?
AG: Despre programul competiţiei pot să spun, în primul rând, că este
alcătuit din 25 de ﬁlme din 14 ţări. Apoi, una dintre direcţiile principale ale
acestei selecţii este că ﬁlmele emană o bucurie totală, sinceră și aproape
copilăroasă de a face cinema. O bună parte dintre ele intră în această
categorie, deși sunt în mod evident foarte diferite între ele.
ED: Cum crezi că va reacţiona publicul NexT la selecţia din acest an?
AG: Nu pretind că pot anticipa publicul. Nu mă preocupă la modul la
care aș căuta ﬁlme anume care să ﬁe iubite de acesta. Caut ﬁlme care îmi
plac mie, în care cred și evident că sper să placă. Ca selecţioner, caut să
împărtășesc ceva care mie mi s-a părut foarte bun. Ce pot sa zic despre
public? Sper că va ﬁ “every bit as responsive” ca în anii trecuţi. Îmi place
mult publicul NexT. E reactiv, implicat și sper să continue să comunice cu
cineaștii, să pună întrebări
ED: Ce părere ai despre împărţirea evenimentului pe două locaţii?
AG: Anul acesta am fost obligaţi să ne extindem în două săli, pentru
că anul trecut aglomeraţia creată la Eforie a însemnat o experienţă
incomodă. Sper însă ca avantajele evidente să nu aibă ca revers o pierdere
în atmosferă, în spirit. Dacă la Eforie publicul nu avea mari probleme să
se așeze chiar pe jos, într-o atmosferă de tabără, la un cinematograf mai
mare ca Scala nu cred că acesta va ﬁ la fel de în largul lui. Am speranţa
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că sala de la cinema Scala se va umple, dar, în același timp, îmi doresc ca
publicul să nu devină mai rigid din cauza faptului că e mai mare și mai
putin intimă.

„The Blindness of the Woods”, o bazaconie
foarte simpatică
ED: Ce prezenţe aștepţi cu entuziasm anul acesta?
AG: O sa vină un domn numit Tom Luddy, directorul unui festival de
ﬁlm foarte important în Statele Unite, Telluride. E o mare personalitate
a ﬁlmului independent, un fel de legendă. Îl știam.de mult timp: unul
dintre criticii mei preferaţi de ﬁlm, David Thompson, are o carte masivă,
un catastif, numită „The Biograﬁcal Dictionary of Film”, scrisă ca un
dicţionar, alfabetic, cu referinţe despre toate personalităţile din istoria
cinematograﬁei. Aici l-am găsit pe acest Tom Luddy, printre felurite
staruri de ﬁlm. Am avut șansa să îl cunosc ulterior prin Nae Caranﬁl, cu
care e prieten de ceva vreme. Povestea venirii lui aici provine din faptul că
este un mare admirator al scurtmetrajelor lui Cristian Nemescu, care, de
altfel, ar ﬁ trebuit să călătorească la Telluride cu „Marilena de la P7”, dacă
nu ar ﬁ fost acel accident. Tom Luddy este, deci, un om pe care îl aștept cu
ceva din entuziasmul cu care îl așteptam anul trecut pe Jamie Travis. Pe
de altă parte, aștept cu nerăbdare regizorii ﬁlmelor, pentru că sunt câteva
ﬁlme în competiţie care într-adevăr m-au făcut să plutesc. Sunt foarte
curios să stau de vorbă cu autorii lor.
ED: Care sunt aceste ﬁlme?
AG: Unul ar ﬁ „The Blindness of the Woods”. Are șanse foarte mari să
placă publicului pentru că e o bazaconie foarte simpatică. E un ﬁlm
argentinian, narat în suedeză cu o voce foarte adâncă și gravă, iar ce
vedem pe ecran e o parodie de ﬁlm porno din anii ’70, ușor psihedelic, în
care toate personajele sunt păpuși tricotate. Nu e animaţie, sunt de fapt

oameni îmbrăcaţi să arate ca niște păpuși tricotate și ce e acolo... Nu știi ce
te-a lovit. Presuspun că o parte din public va zice: “Stai puţin, ce prostie e
asta?” Dar așa cum îi știu eu pe spectatorii NexT, care tind să ﬁe oameni
tineri și cool, cred că îi va gâdila foarte tare. Filmul e făcut cu mare, mare
graţie și are un farmec real. Nu vezi în ﬁecare zi așa ceva. Acesta ar ﬁ unul
dintre cele mai out there, unul dintre cele mai bizare ﬁlme din această
ediţie de festival.
Un alt ﬁlm la fel de bizar e “Martians go home!”. Dacă ne gândim la
recenta noastră încercare locală de ﬁlm cu zombie („Zombie Infectors
3”), e cam aceeași chestie, numai că mult mai elaborată. E un minicompendiu de plăceri vinovate. Are o atmosferă de ﬁlm de serie B din
anii ’80, genul de ﬁlm care nici măcar nu era lansat în cinematografe, ci
mergea straight to video. Și în cele 20 de minute cât durează, reușește să
aglomereze și zombie și extratereștrii și heavy metal și tot ce vrei. E făcut
cu foarte mult spirit.

“Le mort n’entend pas sonner les cloches”,
între Dreyer și Bergman
ED: Și din cealaltă zonă în care merge selecţia, ﬁlme serioase, diﬁcile,
sobre, care ţi se pare cel mai relevant?
AG: Există în cealaltă extremă câteva ﬁlme, într-adevăr, extraordinar
de sobre. Asta ca demers cinematograﬁc. Unul dintre lucrurile de care
sunt convins în privinţa acestei selecţii este că ﬁecare ﬁlm își realizează
ambiţiile. Autorii au o anumită concepţie despre cinema pe care și-o
urmăresc până la capăt. Fiecare dintre aceștia e consistent în proprii lui
termeni.
Sunt câteva ﬁlme care mie îmi plac enorm și în privinţa cărora am mici
emoţii. Nu au nicio șansă să placă în unanimitate tuturor spectatorilor, dar
sper să trăznească sau să perplexeze măcar o parte a publicului.
Unul dintre favoritele mele este poate unul dintre cele mai diﬁcile ﬁlme
din festival, “Le mort n’entend pas sonner les cloches”. Povestea e plasată în
Evul Mediu, și e cu un cămătar care, îmbolnăvindu-se, se sperie foarte tare
de moarte și își dă toată averea bisericii. Ce-mi place foarte mult la aceasta
sunt două lucruri: unu- că e o viziune convingătoare a Evului Mediu făcută
cu un minimum de resurse și doi- că este de o obiectivitate perfectă.
Atmosfera de Ev Mediu e, de obicei, construită din mai multe elemente:
vezi molimi, vezi noroaie, vezi cavaleri... evident, aici nu poate ﬁ
vorba despre o super-producţie. Deci e o viziune esenţializată asupra
Evului Mediu, construită pe două-trei elemente. Pe de altă parte, nu
te manipulează în nicio direcţie. Nu-ţi sugerează nici că nu există
Dumnezeu, că preoţii sunt niște escroci care iau banii oamenilor ăstora
băgându-i în sperieţi, nici că acest om are o iluminare spirituală și-și
salvează suﬂetul, dându-și toată averea. Mi se pare foarte corect. Vezi
exact că omul e mort de frică, cu inima strânsă total și că, la sfârșit, după
ce își cedează averea, simte o ușurare. În rest, nu e nimic psihologizat, nu
are absolut nicio teză, nu vrea să te convingă de nimic religios sau antireligios. Mă poţi întreba: OK, dar cu ce rămâi? Ei bine, n-am mai avut
sentimentul acesta la multe ﬁlme despre Evul Mediu, în niciun caz la cele
de tip hollywoodian, extrem de încărcate, făţoase și spectaculoase. Cu
niște resurse foarte modeste reușește să aibă ceva din puritatea ﬁlmelor
lui Dreyer sau din “A șaptea pecete” al lui Bergman. Îţi dă mai multe decât
alte ﬁlme despre Evul Mediu: sentimentul că raiul, iadul, Dumnezeu
și diavolul erau prezenţi în vieţile oamenilor de atunci. Mi se pare o
performanţă ca în 29 minute și fără să te înghesuie sau să te pună să
înghiţi vreo teză, să te aducă atât de aproape de a înţelege ce e în mintea
unui om de pe vrema aia care simţea umbra morţii asupra lui și se gândea
ce se va întâmpla cu suﬂetul lui. Fără s-o comenteze - nici că există, nici că
nu există - mi-a dat credinţă- asta e performanţa lui.

“La neige au village”,
preferatul absolut din 2009
ED: Care este preferatul absolut de anul acesta?
AG: Este un ﬁlm în privinţa căruia iar am serioase emoţii, în primul

rând pentru că are o lungime incomodă, 49 de minute. Un pricipiu al
festivalului NexT este că, dacă alte festivaluri de scurtmetraj tind să se
sperie de mediu-metraje care merg spre o oră, noi încercăm totuși să le
găsim un loc. Încercăm să riscăm cu asemenea ﬁlme tocmai pentru că se
știu problemele care apar când ai un mediumetraj ca “Marilena de la P7”,
de exemplu. Revenind la ﬁlm, “La neige au village” este preferatul meu,
una peste alta. Am speranţa că va plăcea și juriului, pe el mizez să ia un
premiu pentru sunet. În esenţă, e un ﬁlm de suspans cu trei personaje
care se urmăresc pe jos, pe străzile unui orășel universitar franţuzesc,
undeva pe la sfârșitul școlii. E o atmosferă de siestă și de toropeală peste
tot și o fată e urmărită pe străduţele înguste și umbroase ale acestui orășel
pustiit de un băiat care pare a ﬁ un obsedat sexual, urmărit la rândul lui de
un alt bărbat, un cetăţean de treabă care a vazut scena, i s-a părut dubios
și se ţine după ei. Și din curioziate, și din dorinţa de a o proteja pe fată să
nu i se întâmple ceva. Practic asta fac, se învârt pe străduţele alea, până
când, printr-o serie de răsturnări, încep să se schimbe sensurile în care se
urmăresc. La un moment dat, fata începe să-l urmărească pe băiat, care
începe să-l urmărească pe celălat. Devine un fel de joc aproape coregraﬁc,
un joc enigmatic cu trei personaje făcând diverse trasee. Rămâne tot
timpul un sentiment de suspans, de pericol că unul dintre ei ar putea să
facă ceva rău. Are un sound design absolut fabulos, cu zgomote de pași,
vântul bătând în copaci... Îmi plac ﬁlmele care îmi intensiﬁcă simţurile.
Îmi place, după ce văd un astfel de ﬁlm, să revin la lumea reală și să o
percep mai clar.

Odată cu trecerea anilor, datoria păstrării și
celebrării memoriei lui Cristian Nemescu și
a lui Andrei Toncu trece tot mai mult la noi
ED: Crezi că publicul român nu are aﬁnitate pentru astfel de ﬁlme, mai
greoaie?
AG: Nu, nu cred că este un ﬁlm chiar greoi. Într-adevăr, orice public tinde
să ﬁe ușor tradiţionalist. Vrea să vadă genul de lucruri pe care le-a mai
văzut. Există o tendinţă spre lene, să nu trebuiască să muncești, să faci
eforturi prea mari să deslușești ceva. Asta e valabil pentru ﬁlme cu povești
clare, genul de ﬁlme care sunt frumoase într-un fel care sare în ochi și
a căror frumuseţe provine ﬁe din culori frumoase, muzică frumoasă,
scenograﬁe frumoasă, etc. Dar există și frumuseţi mai ascunse, care se
prefac că sunt urâţenii sau banalităţi.
De aceea, există și ţelul de a-i educa din punct de vedere cinematograﬁc
pe cei care vin la festival. Oricum, un public care vine să vadă niște
ﬁlme de scurtmetraj e din start considerat mai special. Efortul de a
vedea un calup de scurtmetraje e de la început peste efortul pe care e
dispus să-l depună un spectator de mall, de exemplu. Tocmai pentru
că, spre deosebire de un lungmetraj de două ore, calupul de scurtmetraj
presupune o adaptabilitate mai mare. Publicul acceptă experienţa
de a trece de la un autor la altul, de la o lume la alta, de la un ritm la
altul, șamd. Și anul acesta, din acest punct de vedere, mi se pare mai
îndrăzneaţă selecţia. O bună parte din ﬁlme e neobișnuită, îţi ia ceva mai
mult timp să-ţi găsești coordonatele. Chiar dacă unele dintre acestea vor
dezorienta publicul, sper să-l dezorienteze într-un sens bun. E cel mai bun
public din București, format din studenţi la ﬁlm dar și de la alte facultăţi
ca Arte sau SNSPA. Mie îmi place foarte mult publicul NexT pentru că
acceptă provocări de genul ăsta.
ED: Odată cu trecerea timpului de la moartea lui Cristian Nemescu si
Andrei Toncu, cum crezi că va evolua festivalul? Cât de grea va deveni
reamintirea?
AG: Pe măsură ce trece timpul, într-adevăr, misiunea NexT în acest sens
devine din ce în ce mai importantă, mai stringentă. Încă nu s-a epuizat
valul “Calfornia Dreamin’’” în afara ţării, dar, odată cu trecerea anilor,
datoria păstrării și celebrării memoriei lor trece tot mai mult la noi.
Evident că festivalul, atâta vreme cât va exista, va avea acel moment
în care se vor proiecta ﬁlmele lor. E important să perpetuăm această
speranţă de a face cinema.
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Festivalul filmului de dragoste
de la Mons reţeta belgiană
Nu toate festivalurile de film sunt Cannes, dar cu siguranţă un premiu obţinut într-un festival devine un soi de
recunoaștere internaţională și e demn de fluturat în faţa presei la întoarcerea în ţară. Până la urmă, indiferent
de amploarea lor, festivalurile se străduiesc să selecteze membri ai juriului al cărui palmares să aibă un
oarecare ecou, dovedind cel puţin teoretic experienţa lor vastă în domeniul cinematografiei.
de Mirona Nicola
Poate nu mulţi au auzit de Festivalul Filmului de Dragoste de la Mons. Eu cu siguranţă
nu știam nici măcar de existenţa orașului respectiv din Belgia până să îl cunosc
pe unul dintre organizatori în timp ce eram voluntar la un festival de film autohton.
Nici nu m-a interesat prea tare până la momentul în care am primit un telefon prin
care eram anunţată că sunt invitată împreună cu încă o persoană să particip la a
25a ediţie a Festivalul Filmului de Dragoste. Iniţial credeam că va fi vorba tot de
voluntariat, dar invitaţia oficială mă plasa în „Juriul Tinerilor Europeni”.
Așa că pe 13 februarie am plecat cu Tudor, membru al „Clasei de Cinema” , spre
Mons. Curiozitatea era la cote maxime. După experienţa destul de confuză a
voluntariatului la un festival de la noi eram curioși să vedem cum se desfășoară
unul asemănător în altă ţară. Și am văzut. N-aș spune că Festivalul de la Mons este
întruchiparea reţetei succesului în materie de festivaluri de film, dar merită o privire
mai de aproape.
În primul rând, președintele festivalului este fost ministru al Audiovizualului în Belgia,
deci etichetei de cinefil i se adaugă cea de foarte bun cunoscător al industriei. Nu cred
că el a fost implicat în organizarea fiecărui detaliu al festivalului, dar cu siguranţă a știut
să își aleagă o echipă de oameni destul de tineri în marea lor majoritate și care au mai
mult sau mai puţin de a face cu filmul, nu sunt complet în afara domeniului. Cred că
cea mai mare contribuţie a președintelului au fost relaţiile sale la nivel naţional, care
i-au permis obţinerea unui sprijin financiar important pentru festival. Numai în juriul de
tineret și în „Clasa de cinema” am fost aproape 30 de tineri din toată Europa și chiar
din Liban, pentru care festivalul a asigurat transportul și cazarea.
Juriul tinerilor europeni a fost format din 7 persoane din Italia, Elveţia, Franţa, Belgia,
Spania și România. Am urmărit o selecţie de 11 filme europene și i-am oferit unuia
premiul în valoare de 10000 euro, constând într-o copie subtitrată în limba franceză
și distribuirea în reţeaua de televiziuni în Belgia și Franţa. Alegerea noastră a fost
„Back Soon”, în regia lui Sólveig Anspach. Filmul fusese deja prezentat la Festivalul
de la Locarno, unde a câștigat premiul „Variety Piazza Grande”. Acolo, ca și aici,
s-a remarcat printr-o poveste originală presărată cu personaje și situaţii pe alocuri
suprarealiste, dar pline de umor. Un alt plus al filmului este jocul actorilor, cei mai
mulţi dintre ei neprofesioniști, dar foarte potriviţi cu subiectul.
„Back Soon” este povestea Annei, cel mai cunoscut dealer de marijuana din
Reykjavick, care decide să își vândă „afacerea”. De aici se declanșează o serie de
întâmplări care frizează limita dintre real și imaginar, reușind să contureze destinul
ciudat al personajului principal. Alegerea filmului a creat o mică polemică între
membrii juriului din cauza temei abordate. Dăm drepturi de difuzare televizată unui
film care vorbește despre droguri fără a le incrimina? În final răspunsul a fost da,
pentru că Sólveig Anspach a creat o poveste în care marijuana nu este scopul, ci
mijlocul în raport cu care Anna evoluează până în final.
Cealaltă opţiune ar fi fost un film francez, „Aide-toi et le ciel t’aidera” (povestea unei
familii de africani care trăiește în suburbiile Parisului), dar alegerea noastră a fost
determinată și de faptul că cinematograful islandez nu este foarte bine cunoscut. În
plus, deși este o poveste extrem de ancorată în real și foarte bine construită, nu este
un subiect foarte inedit, în special în filmul francez. Aș recomanda totuși „Aide-toi”
ca o reţetă de subiect bine construit care deţine umor și dramă în dozele potrivite.
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De asemenea e un film care rămâne bine fixat pe retină, căci culorile foarte bine
strecurate nu doar ca prezenţă, ci și ca simnificaţie, te fac să uiţi că personajele
trăiesc în Paris și te duc invariabil cu gândul la Africa.
În afara filmelor din selecţie aș recomanda altele câteva pe care am apucat să le
vizionez: „Somers Town” (regia Shane Meadows, câștigătorul de anul trecut al
premiului Juriului Tinerilor Europeni pentru „This is England”) sau „Surveillance”
(regizat de Jennifer Chambers Lynch și produs de tatăl ei). „Somers Town” este o
poveste despre adolescenţi foarte diferită în abordare faţă de obișnuitele teenage
movies și cu un mesaj mult mai puternic. Unele situaţii sunt poate neexplicate pe
deplin, dar pe ecran vedem o prietenie reală și cu o doză binevenită de sinceritate
din partea regizorului. „Somers Town” e un film destul de greu de încadrat într-un
gen, dar poate cu siguranţă să stârnească interesul pe viitor în ceea ce îl privește pe
Shane Meadows.
„Surveillance” este un cu totul alt gen de film. În mod ciudat, este un thirller (că doar
vorbim de fiica lui David Lynch) și singurul despre care am vorbit până acum care
poate fi pe drept inclus în categoria „film de/ despre dragoste”. E foarte greu să
vorbesc despre el fără a dezvălui deznodământul așa că mă voi limita la a dezvălui
că este vorba despre 2 agenţi FBI care ajung într-un mic orășel pentru a ancheta o
crimă ai cărei martori sunt o fetiţă de 8-9 ani, o tânără dependentă de droguri și un
poliţist corupt. Nu la mult timp după ce începe, spectatorul poate bănui despre ce e
vorba, dar suspansul te ţine bine ancorat în scaun: chiar dacă știi ce se întâmplă, vrei
să afli cum.
Participanţii la Clasa de Cinema au avut parte de vizionări de film urmate de discuţii
cu realizatorii și „master-classes”. Una dintre aceste „lecţii de cinema” a fost ţinută
de Jean Claude Brisseau și a avut ca temă filmele lui Alfred Hitchcock. În cadrul
discuţiilor cu realizatorii, tinerii au avut ocazia să discute și cu regizori români- Nicolae
Mărgineanu și Adrian Sitaru- „Schimb valutar” și „Pescuit sportiv” fiind destul de
apreciate de publicul festivalului. Filmul lui Adrian Sitaru a fost chiar recompensat de
juriul festivalului cu premiul pentru cel mai bun scenariu.
Vorbind despre public, trebuie să spun că am fost surprinsă de numărul mare de
oameni prezenţi la proiecţii. Cred că a fost și rezultatul unei campanii de promovare a
festivalului foarte bine făcută. Probabil că această campanie a devenit eficientă de-a
lungul timpului; festivalul era la a 25a ediţie, iar Mons e un oraș destul de mic. În plus,
cei care vizionau ultimul film al zilei puteau intra la petrecerea tematică organizată în
fiecare seară. În afară de asta, cinematograful este privit altfel, oamenii îl văd ca pe o
componentă culturală și nu doar ca entertainment. Nu spun că nu au existat filme la
care a fost prezent doar juriul, dar acestea au constituit cu adevărat excepţii.
Festivalul Filmului de Dragoste de la Mons n-a avut numai filme de dragoste; mai
bine zis, filmele vorbeau despre feluri foarte diferite de dragoste. Dar cred că ar
oferi o lecţie importantă în ceea ce privește organizarea și popularizarea unui astfel
de eveniment. E o lecţie pe care chiar și ei au învăţat-o în timp și nu o cunosc pe
de rost, pentru că probleme de organizare apar inevitabil, având în vedere numărul
mare de invitaţi. Cu toate acestea, e o experienţă cel puţin interesantă în primul rând
din prisma oportunităţii de a vedea atâtea filme, dar și ca ocazie de a vedea un alt
„model” de organizare a unui asemenea eveniment.

