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review

AL CINCILEA NUMĂR FILM MENU
În ultimii ani, în toiul perioadei de maximă glorie internaţională a cinematografiei române, pot fi auzite din ce în ce mai multe voci nemulţumite
de spaţiul restrâns de mişcare stilistică a realizatorilor noştri, interesaţi fie de zona realistă, preferată, se pare, de festivalurile importante, fie de
cea a comediei vulgare, preferată de publicul autohton profan. Dacă cinefilii pot găsi surse de satisfacţie în câteva dintre filmele aparţinând primei
categorii, iar spectatorii ocazionali empatizează cu cele aparţinând celeilalte zone, există un număr important de spectatori care nu se regăsesc în
nicio propunere cinematografică românească.
O mare parte a „vinei” pentru relativa lipsă de imaginaţie creatoare a cineaştilor români poate fi atribuită criticilor de cinema şi distribuitorilor.
Constrânşi, în general, să scrie despre filmele prezentate publicului de casele de distribuţie, criticii ajung, de cele mai multe ori, să îşi uzeze spiritul
analitic pe seama unor opere insignifiante şi, în cazul în care îşi limitează orizontul de cunoaştere la titlurile lansate pe piaţa internă, riscă să tragă
concluzii pripite despre situaţia mondială a cinemaului, mai divers şi, deci, mai fascinant de urmărit decât oricând în trecut. Într-o eră propice
informaţiei, aproape orice film putând fi achiziţionat în format digital de pe site-urile de profil, lipsa de curaj a distribuitorilor noştri, scuzată de o
aşa-zisă inexistenţă a unui public interesat de vizionarea filmelor aparte, induce automat o cramponare a presei în zona comercială a industriei
cinematografice.
Tocmai fiindcă avem acces la filme variate, care îşi găsesc dificil, de altfel, un public în ţări mai cinefile decât România, ne dorim să le facem
cunoscute în paginile „Film Menu”. Ştim că vor fi greu (şi scump) de procurat, fapt care ar putea să-i frustreze, pe bună dreptate, pe unii
cititori, dar refuzăm să ne limităm discursul critic la normele impuse de programul sălilor de cinema autohtone. Procedând altfel, am fi nevoiţi
să restrângem numărul de pagini al revistei, să alocăm spaţiu unor filme hollywoodiene de duzină şi să jubilăm foarte rar la apariţia vreunei
capodopere pe ecranele noastre.
Cinemaul mondial traversează o perioadă fantastică din punct de vedere artistic, în fiecare an interacţionând cu întunericul sălilor de proiecţie
zeci de opere entuziasmante. Îi invităm pe colegii noştri mai experimentaţi din presa mainstream să încerce popularizarea cât mai multor filme
nedisponibile la noi şi îi provocăm pe tinerii pasionaţi de cinema să ia o cameră de filmat în mâini şi să se folosească de ea conform propriilor
fantezii şi impulsuri. Nu calitatea tehnică primează în cinema, ci forţa ideilor şi a imaginaţiei transpuse pe marele ecran. De la protagoniştii
dosarului acestui număr putem învăţa că un artist nu are nevoie de o avere pentru a demara un proiect şi nici nu trebuie să fie recunoscut în
festivaluri prestigioase pentru a-şi crea un renume; şi, mai ales, învăţăm că cinemaul nu se reduce la reţete aplicate mai mult sau mai puţin abil,
ci el necesită o repunere constantă în discuţie a propriilor temeiuri de existenţă. Considerăm că o mişcare underground în România, alăturată
unei ofensive a criticilor, vor impulsiona distribuitorii să ofere o mai mare varietate spectatorilor, iar pe aceştia din urmă îi va motiva să-şi rafineze
gusturile şi să-şi ascută simţurile cinematografice. În desfăşurarea procesului, cineaştii vor avea ultimul cuvânt, îndreptându-şi, sperăm, atenţia şi
spre alte tipuri de experimente şi experienţe cinematografice şi începând să funcţioneze în sfârşit precum o breaslă creativă, încheind astfel etapa
prolifică, şi necesară până acum, de jucători în struna selecţionerilor de festivaluri de film ai lumii.
de Andrei Rus
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36 vues du
Pic Saint Loup

36 de vederi de pe vârful Saint Loup

Franța - Italia 2009
regie Jacques Rivette
scenariu Jacques Rivette, Pascal Bonitzer, Christine Laurent
imagine Irina Lubtchansky, William Lubtchansky
montaj Nicole Lubtchansky
muzică Pierre Allio
sunet Georges-Henri Mauchant
costume Laurence Struz
cu Jane Birkin, Sergio Castellitto
de Irina Trocan
„36 vues du Pic Saint Loup”, cea mai recentă
operă a lui Jacques Rivette, este un film despre
circ. Până aici, nimic nou. Circul e folosit ca
simbol al creației artistice, în general. Până
aici, nimic nou – l-au folosit în același fel și
Charles Chaplin („The Circus” / „Circul”,
1928), Ingmar Bergman („Gycklarnas afton”/
„Noaptea saltimbancilor”, 1953), Max Ophüls
(„Lola Montès”, 1955 – un film pe care l-a
apărat însuși Rivette când a avut nevoie de
susținători), Woody Allen („Shadows and
Fog” / „Umbre şi ceaţă”, 1991) și, recent,
Terry Gilliam („The Imaginarium of Doctor
Parnassus”, 2009). Dacă filmul lui Rivette ar
avea numai doi protagoniști, aceștia ar fi Kate
(Jane Birkin) - reprezentanta Artistului - și
Vittorio (Sergio Castellitto) - Criticul.
Numai că Rivette, spre deosebire de ceilalți
cineaști enumerați, e mai puțin preocupat
să-și transmită ideile despre lume, viață și
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artă. „36 vues du Pic Saint Loup” este, în
primul rând, o (altă) joacă a lui cu forma
cinematografică. „36 vues...” e primul lui film
despre circ, dar, înainte, autorul a făcut multe
filme despre teatru și se pot vedea aici urmele
lor. Mișcările personajelor în cadru - în toate
cadrele - simulează spațiul scenic. Actorii nu
se îndepărtează cu mai mult de câțiva pași
de primul plan, nici măcar în secvențele de
exterior, și, la un moment dat, una dintre
actrițe dispare „în culise” (se ascunde într-un
tufiș) chiar înainte să intre în cadru cineva
care o caută. Filmul e presărat cu aparteuri
mai mult sau mai puțin justificate de nevoile
narațiunii, și există o secvență (de exterior!) în
care lumina reflectorului se mută de câteva ori
de pe planul subiectului pe fundal.
Trimiterile inserate de Rivette nu se limitează
la teatru; titlul filmului amintește de stampele
lui Katsushika Hokusai - „36 de înfățișări ale

Muntelui Fuji” - care i-au influențat pe pictorii
impresioniști. Tot filmul are prospețimea
unei picturi impresioniste – e compus din
cadre largi, iar de pe coloana sonoră nu dispar
niciodată vântul și ciripitul păsărilor. Vârful
Saint-Loup are, într-adevăr, multe apariții în
cadru (vă invit să le numărați) - de fiecare dată
în altă lumină. Și merită observat că pe fiecare
masă din film se află câte un coș cu fructe.
Nu în ultimul rând, e ușor de ghicit că „36 vues...”
e poetica unui cineast – dacă publicul nu e cu
totul absent de la reprezentațiile trupei de circ,
e cel puțin ascuns în întuneric. Filmul exprimă
ludic credința lui Jacques Rivette (cineast
și critic reputat) în film ca operă colectivă,
născută mai degrabă în ciuda creatorilor, decât
datorită lor. Circarii (autoproclamați „ultimii
clasici”) își îmbunătățesc numărul ținând cont
de sugestiile de spectator ale lui Vittorio, dar
spectacolul pe care acesta l-a „teoretizat” se
transformă complet atunci când Vittorio se
implică în realizarea lui. Loialitatea lui Rivette
față de artă transformă filmul într-un portret
al omului ca artist – nu al artistului ca om,
cum sunt majoritatea poeticilor. Pe Rivette îl
interesează mai puțin limitările umane decât
elanul creator, și cele mai frumoase relații care
se leagă între personaje (aici și în celelalte
filme ale lui) sunt colaborările. Muntele în
jurul căruia se plimbă trupa de circ – care e
omniprezent în fundal, dar pe care nici unul
din personaje nu-l bagă în seamă - constituie
o vizualizare ingenioasă a temei unice în jurul
căreia se învârte, instinctiv, un artist, temă care
se manifestă în toate operele lui.
„36 vues du Pic Saint Loup” e opera senină a
unui cineast matur; n-are nimic din patetismul
unei victimizări sau aroganța unei concluzii
care șubrezesc multe dintre poeticile târzii
ale autorilor. Jacques Rivette caută mereu
modalități noi prin care să ecranizeze raportul
artei cu realitatea, pe care îl explorează de
cinci decenii, de la primul lui film, „Paris nous
appartient” („Parisul ne aparţine”, 1961), și nu
vrea să renunțe la spiritul ludic în schimbul
unui ton autoritar insipid. „36 vues...” are, spre
sfârșit, o secvență în care protagoniștii fac o
plecăciune și ies din scenă; unul dintre ei trage
concluzia că totul e bine când se termină cu
bine, dar e repede contrazis. Jacques Rivette
știe că totul e bine când conținutul e distractiv.
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Shutter Island

SUA 2010
regie Martin Scorsese
scenariu Laeta Kalogridis
imagine Robert Richardson
montaj Thelma Schoonmaker
sunet Eugene Gearty
design producţie Dante Ferretti
costume Sandy Powell
cu Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow, Michelle Williams
de Mirona Nicola
Filmele lui Martin Scorsese aduc pe ecrane un
amestec foarte interesant și în mare măsură
reușit între artă și comercial, motiv pentru
care ele reușesc să satisfacă în egală măsură
publicul fiecăreia din cele două categorii.
Ultimul său film, „Shutter Island”, a scindat
opiniile între „adorație” și „dezamăgire totală”
atât în ce privește publicul, cât și în rândul
criticilor. Filmul nu este cea mai bună realizare
a lui Scorsese, dar fără îndoială dovedește că
filmul „clasic” este în continuare o sursă de
divertisment cinematografic de bună calitate.
Filmul este ecranizarea romanului omonim
al lui Dennis Lehane, acțiunea fiind situată
în 1954, când șeriful federal Teddy Daniels
(Leonardo DiCaprio) și noul său partener,
Chuck (Mark Ruffalo) merg la sanatoriul de
pe insula Shutter pentru a investiga dispariția
unei paciente din sanatoriul pentru criminali
bolnavi mintal aflat pe insulă. Dar aici nimic
nu este ceea ce pare a fi, la fel cum intențiile
personajului principal se dovedesc a fi (și)
altele: pe de o parte găsirea lui Andrew Laeddis,
presupusul declanșator al incendiului în care a
murit soția sa și, pe de altă parte, demascarea
experiențelor îngrozitoare pe care Daniels
crede că doctorii le fac asupra pacienților din
acest sanatoriu. Povestea îl poartă pe spectator
după bunul plac al regizorului care, uzând de
rețetarul thrillerului și al filmelor de suspans,
îi încearcă toate simțurile și instinctele.

Tocmai din cauza acestor răsturnări și
schimbări permanente ale noțiunilor de
„adevăr” și „real”, jocul actorilor trebuie să se
adapteze în mod constant la noi coordonate,
lăsând uneori impresia de nesiguranță/
superficialitate (în cazul lui Mark Ruffalo)
sau, din contră, de exagerare (la Leonardo
DiCaprio). Aici, însă, este rareori vorba despre
ezitări reale în interpretare, ci mai degrabă
de o formă de complicitate a actorilor cu
spectatorii, cărora încearcă se le semnaleze
„măștile” pe care le poartă, fără însă a trăda
surprizele atent și abil plănuite de regizor.
Martin Scorsese aduce în „Shutter Island”
foarte mult din filmele anilor ’40 -’50, epocă
în care s-au conturat și individualizat genurile
cinematografice. La nivel vizual cromatica ne
duce cu gândul la această perioadă, care, la
rândul ei a preluat mult din filmul expresionist
(în special în thriller, film de suspans), acesta
fiind foarte bine reprezentat în „Shutter
Island”, atât prin tipul de personaj, cât și prin
modul de iluminare și de construire a cadrului
(ca în secvența în care Teddy Daniels trece
pe coridoarele întunecate ale pavilionului C,
din loc în loc „inundate” de lumină). Plasarea
acțiunii în contextul post-război permite
exploatarea acestei perioade marcate de frici
de toate felurile şi de o predilecție pentru
teorii conspiraționale. Astfel, în „Shutter
Island” avem menționat televizorul ca un

obiect straniu, diabolic, dar și frica generală
de bomba atomică. Nu în ultimul rând, însuși
Teddy Daniels vine la Shutter Island și pentru
că bănuiește că acest spital este finanțat
de autoritățile americane pentru a realiza
experimente pe pacienți.
Dar, în primul rând contextul social și politic
în care se desfășoară acțiunea se află la baza
backstory-ului personajului în care regăsim
motivele alienării sale dezvăluite treptat. La
acest nivel, povestea tinde să devină încărcată și,
deși este adevărat că al Doilea Război Mondial
și Holocaustul sunt evenimente majore ce nu
puteau fi omise, modul de abordare pare mai
degrabă facil. Ideea principală este că avem de
a face cu un personaj a cărui viață personală
se prăbușește din cauza traumelor suferite
în cea profesională. Viața profesională, la
rândul ei, stă sub semnul influenței negative
a participării în război, marcată de episodul
eliberării lagărului de concentrare de la
Dachau, din care în mintea lui Teddy Daniels se
individualizează pregnant imaginea trupurilor
unei femei și al unei fetițe. Influența acestor
evenimente este resimțită asupra personajului
care, în ciuda carapacei dure afișate la exterior,
suferă foarte mult după pierderea soției. Acest
lucru îl aflăm din seria de vise/halucinații pe
care Daniels le are și care, deși sunt foarte
spectaculoase vizual, trădează un efort de a
sugera prin simboluri adevărul despre acesta,
riscând uneori să compromită surpriza pe care
povestea o oferă la final.
În aceeași tradiție a filmului polițist, a filmului
noir, a filmelor de suspans de serie B din
perioada de aur a Hollywoodului, muzica
este un element cheie al filmului „Shutter
Island”, contribuind la construirea atmosferei
şi confirmând fără urmă de îndoială trăirea
așteptată din partea spectatorului în puncte
cheie. Un exemplu concludent pentru rolul
muzicii este finalul filmului, unde completează
imaginea farului misterios astfel încât produce
un nou val de ezitări în conștiința spectatorului
- care e realitatea?
Dacă orice film presupune o suspendare a
bănuielii, a neîncrederii spectatorului, Martin
Scorsese propune în „Shutter Island” mai mult
decât atât: o suspendare a realității care în
ultimă instanță poate plăcea mai mult sau mai
puțin, dar nu îți dă șansa de a nu te lăsa „prins”.
Dar toate întrebările care pot interveni după
vizionare nu au nimic de a face cu plăcerea de
a fi stat în întunericul unei săli de cinema și de
a fi vizionat încercarea unui regizor consacrat
de a surprinde și impresiona fiecare spectator
în parte.
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Béla Tarr
și tangoul său
prin cinema

Aristotel, în încercarea sa de a descrie retorica,
drept „acea abilitate, particulară pentru fiecare
caz, de a folosi modalitățile disponibile de
persuasiune”, recunoaște trei metode de
convingere a audienței: ethos, pathos și logos.
Acești trei termeni fac referire, grosso modo, la:
1) cui ne adresăm? (ethos); 2) cum ne adresăm?
(pathos); 3) ce transmitem? (logos). În viziunea
lui Aristotel, pe primul loc în ordinea importanței,
se situează cum spunem, iar pe ultimul loc ceea
ce spunem. Arta cinematografică lucrează cu
aceleași concepte transferate termenilor de
public spectator, viziune cinematografică și
poveste/mesaj.
de Andreea Borțun
Când un film încetează să fie o simplă sursă de entertainment și devine
un exponent al unui nou fel de a privi lumea, atunci el este creația unui
autor. Béla Tarr este cu siguranță un creator-autor, supus propriei sale
arte, care nu s-a temut să întoarcă spatele unei cinematografii de masă.
Este astăzi una dintre vocile care, prin filmele sale, creează influențe și
direcții.
Regizorul de teatru și film Peter Brook, în cartea sa „There Are No
Secrets” („Nu există secrete”) afirma că principala diferență între teatru
și film este că, în film, o persoană se află întotdeauna într-un context
spațial și niciodată în afara lui, așa cum se poate întampla în teatru,
atunci când spectatorul este lăsat să construiască cu ajutorul imaginației
sale, al atenției și al gândului contextul (fără ca pe scenă să fie altceva
decât un spațiu gol, fără decor). În această accepțiune, filmul devine o
artă care dezbracă spectatorul de imaginație.
Prin filmele sale, însă, Béla Tarr contrazice într-o anumită măsură acestă
teorie a lui Brook: în ciuda spațialității definite, care, da, accentuează
trăirile, spectatorului îi este lăsată libertatea de a-și imagina ceva mult
mai puternic decât exteriorul – ceea ce pe scenă ne-ar plictisi teribil, și
anume zece minute cu un om care fumează, face acțiuni insignifiante,
dar trăiește foarte multe. Durata și lentoarea cadrelor regizorului
maghiar, numeroasele prim-planuri, staticul, toate acestea fac ca
încărcătura emoțională să fie de nereprodus pe o scenă de teatru. De
asemenea, dimensiunea temporală în care ne cufundăm în filmele lui
Tarr, ca și atemporalitatea pe care o resimțim în multe din scene, sunt
la fel de unice.
Béla Tarr nu omoară imaginația spectatorului, ci din contră, o invită să se
manifeste. Pe măsură ce își dezvoltă propria viziune, regizorul maghiar
trece cu mult curaj de la zona filmului documentar (atât de specific
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școlii de film de la Budapesta în perioada anilor ’70), la povești încărcate
de metafore și aproape sufocate de tezism și ultra-intelectualism, și
ajunge ca în ultimele sale filme, „Werckmaister Harmoniak” (2000)
și „A Londoni férfi” („Omul din Londra”, 2007) – film nominalizat de
altfel la Cannes pentru „Palme d`Or”, să-și susțină concepția pe baze
mai puțin metafazice și mai apropiate de realismul existenței. Acest
lucru nu înseamnă însă că stranietatea vizuală și dramaturgică, atât de
dragă acestui regizor, este ignorată. Din contră: ea se fundamentează pe
cârjele realității, găsindu-și principalul pilon în mijloacele de expresie
cinematografică și în structura narativă a poveștii.
Béla Tarr declară că idolul său și, totodată, principala sa sursă de
inspirație este regizorul Rainer Werner Fassbinder. De aici poate și
„Sátántangó” (1994), curajosul său film de șapte ore, care se înscrie în
seria filmelor epice care modifică viziunea asupra timpului, alături de
„Berlin Alexanderplatz” (1980), al aceluiași Fassbinder. (cincisprezece
ore și jumătate)
Regizorul maghiar manifestă o recurență în utilizarea cadrelor dezolante,
a spațiilor exterioare pustii, fie cu puține personaje (ca în „Kárhozat”
(„Damnare”, 1987), fie cu animale (câini, vaci), fie cu personaje colective
neindividualizate (oameni dansând, spectatori). În filmele lui Béla Tarr
natura trebuie să fie în acord cu stările interioare ale personajelor: plouă
sau sunt temperaturi de minus 20 de grade. Spațiul nu e niciodată unul
al metropolei: nu se depărtează de lumea micilor orașe de provincie, și
chiar de cea rurală izolată (cooperativa agricolă din „Sátántangó”). În
aceste spații umede, noroioase, murdare, dramele eroilor prind rădăcini
mult mai adânci. Totodată, dinamica temporală e una apropiată realității
– crede în așteptare și în tăcere, utilizează cadre fixe (de regulă foarte
lungi, de aproape zece minute multe dintre ele) sau panoramări lente,
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multe prim-planuri sau planuri medii. Camera rămâne nemișcată și
tocmai atunci când avem senzația că suntem pironiți pe scaun ca la un
spectacol de teatru, Tarr lasă aparatul să „alunence” ușor. Astfel pornim
noi înșine în căutare și descoperim povestea împreună, cu încetineala
unei priviri obosite și timide. Tarr însuși, în calitatea sa de creator, e
înarmat cu multă răbdare, pentru filmarea unui cadru de zece minute
fiind necesară chiar și o săptămână de filmare.
În estetica vizuală, regizorul se apropie de poezia imaginii tarkovskiene,
însă nu-i lipsește apropierea de teatrul absurdului, apropiere pe care
reușește să o adapteze perfect cinematografiei. „Kárhozat” („Damnare”),
filmul cu care Béla Tarr se instituie ca unul dintre regizorii europeni
importanți, este, poate, dintre filmele sale cele mai cunoscute, cel care
explorează cel mai mult zona realismului, cutremurător prin absurdul
situațiilor. Povestea nu e însă dublată de umor negru – așa cum se
întamplă în „Sátántangó” – ci e adusă până în cele mai profunde și mai
încărcate zone emoționale. Karrer, eroul filmului, putea fi doar un bărbat
care iubește o femeie ce nu îi e soție. Acest lucru nu e suficient pentru
Tarr și pentru bunul său prieten László Krasznahorkai (scenaristul său):
personajul devine exponentul omului afectat de exterior care vede în
schimbare, în noutate, răul; modificarea apare ca un păcat, pentru că ea
duce la metamorfozarea situației de până atunci. Singura scenă animată
din întreg filmul este cea din bar, atunci când locuitorii orașului dansează
(sau mai degrabă țopăie haotic) pe pardoseala udă și noroioasă, sub aburi
de alcool și extaz. De neuitat rămâne ultima secvență, cu un Karrer în
splendoarea incapacității sale, lătrând și dând târcoale unui câine, printre
dâmburile de pământ și pietre. După cele două ore de vizionare realizezi
că această întreagă „tărăgăneală” nu a fost decât modalitatea prin care
Tarr ne îndeamnă să înțelegem sentimentul dragostei și al trădării (temă
pe care regizorul însuși o descrie ca fiind simplă și chiar primitivă).
A doua colaborare a regizorului cu scriitorul László Krasznahorkai va da
naștere adaptării cinematografice a romanului „Sátántangó”. Filmul este,
atât prin întindere cât și prin manieră, de neuitat. El spune povestea (din
prisma unui narator – doctorul - dar și a altor personaje) unei cooperative
agricole pe parcursul a câteva zile ploioase de toamnă. „Inspirată din
pașii de tango - șase înainte, șase înapoi - structura romanului se reflectă
și în film, în suprapunerile sale temporale, prezența celor 12 secțiuni și
coregrafia remarcabilă a camerei”. (Jonathan Rosenbaum) Béla Tarr
ne determină pe parcursul acestui film, să ajungem să fim aproape, să
înțelegem și chiar să ne fie dragi, niște personaje care în mod normal
ne-ar provoca repulsie și ne-ar indigna. Această mare reușită e datorată
în principal cadrului intim în care ajungem să intrăm de îndată ce am
început vizionarea acestui film. Obișnuința, cele șapte ore, umorul

negru, fluiditatea coregrafică a mișcărilor de aparat, fac ca acest „tango al
Satanei” să fie un ritual în sine, veritabil creator de interacțiune și empatie,
de periculoasă implicare și falsă apartenență la poveste. „Sátántangó”
rămâne unul dintre cele mai impresionate filme ale anilor ’90, poate la
fel de important ca „Pulp Fiction” - ul lui Tarantino, servind ca o majoră
sursă de influență pentru noua mișcare remodernistă din cinematografie
(mișcare care cere reîntoarcerea cinema-ului la emoțional și spiritual).
La opt ani distanţă de acest film epic, Tarr revine în 2000, cu „Werckmaister
Harmoniak”, o adaptare a romanului „Melancolia rezistenței”, a aceluiași
Krasznahorkai. Povestea este una cu iz apocaliptic, un fel de „Paparazzi
sau cronica unui răsărit de soare avortat”, piesa scrisă de dramaturgul
român Matei Vișniec. Într-o comunitate izolată, o trupă de circ își
face apariția și ajunge să disturbe armonia orașului. Principalul punct
de atracție, o balenă împăiată, aduce după sine o figură enigmatică –
„prințul” - care atrage violență și dezastre. Acest film e poate cel mai „de
acțiune” al lui Béla Tarr, în aceeași măsură în care păstrează cel mai bine
un echilibru rațional între simbol, absurd și realism.
„A Londoni férfi” (2007) e un film cu recunoaștere din partea criticilor
europeni, un film mai apropiat de zona introspectivă din „Kárhozat”,
însă cu spații mai complexe, mai variate și chiar mai populate. E poate
cel mai puțin metafizic film al regizorului maghiar, evitând o direcție
tezistă. Apelează la situații banale de viață, la discuții naturale și decide
să inducă stranietatea din atmosferă, unghiulație și mișcări de aparat.
Povestea este simplă: Maloin, paznic de noapte la un port, e martorul
pierderii unei valize furate, pe care decide să o recupereze, păstrând
cele 60.000 de lire. Ceea ce face captivantă această situație este zona
realismului psihologic, aproape dostoievskian, în care se avântă de
această dată Béla Tarr.
În trei din filmele regizorului maghiar, „A Londoni férfi”, „Werckmaister
Harmoniak” și „Kárhozat”, întâlnim un personaj enigmatic, recurent
prin actorul care îl interpretează (Gyula Pauer) și prin rolul său –
barman. Sub diverse nume (Tapster, Mr. Hagelmayer, Willarsky) acest
personaj își face loc în cinematografia lui Tarr, acționând poate ca un
fir roșu, menit să-i reamintească realizatorului care sunt paradigmele în
care își permite să creeze nebunește.
Béla Tarr explorează în filmele sale zonele întunecate ale spiritualității
umane, trăirile intense și încărcate de tensiune și de așteptare. După
două (sau şapte ore, pentru cei mai curajoși), ai toate șansele să devii un
spectator frustrat. Regizorul afirmă că nu vrea să spună povestea, ci vrea
să ajungă aproape de oameni, vrea să înțeleagă viața, așa cum se scurge
ea în fiecare zi. Pentru cei care sunt dispuși să trăiască asta și în film, Béla
Tarr e de neocolit.
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Shirin

Iran 2008
regie Abbas Kiarostami
imagine Mahmoud Kalari
montaj Abbas Kiarostami, Arash Sadeghi
sunet Mohammad Reza Delpak
cu Mahnaz Afshar, Taraneh Alidoosti, Juliette Binoche

„Shirin”, ultima creaţie a regizorului iranian Abbas Kiarostami, se
înscrie în categoria ultimelor sale filme, foarte experimentale. Astfel,
cred că cel mai bun mod de a vorbi despre film este prin descrierea
senzaţiilor și proceselor prin care trece spectatorul (care nu știe la
ce să se aștepte) în cadrul vizionării.
de Tudor Buican
Ultima operă a lui Kiarostami se foloseşte
de povestea persană „Khosrow şi Shirin”, o
poveste de dragoste, pentru a-şi fixa bazele,
reinterpretând-o pentru a-şi lansa propriile
mesaje, sub forma unui experiment. De la a
încerca identificarea personajului principal,
la a urmări povestea filmului la care femeile
se uită, spectatorul caută să găsească firul
pe care trebuie să îl urmeze pentru a
descifra filmul. La un moment dat, trece
peste întrebările iniţiale: cine sunt femeile?
unde sunt ele? ce caută acolo? şi ajunge să
descompună „Shirin” în planuri din ce în
ce mai multe: acele femei văd acelaşi film a
cărui coloană sonoră noi o auzim? care e cu
adevărat filmul pe care spectatorul îl priveşte,
povestea persană în felul în care femeile
o receptează sau o compoziţie din reacţii
acompaniate de o coloană sonoră? O parte
din răspunsuri vin la finalul filmului, o dată
cu monologul lui Shirin la corpul bărbatului
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iubit. Totuşi, spectatorul redefineşte
permanent ceea ce vede, filmul există cu
adevărat în interiorul său, în analiza pe care
o face şi în felul în care se raportează la ceea
ce vede şi ce se ascunde în spatele cadrelor.
Şi totul porneşte de la imagini-şoc pentru
omul care se află în scaun la proiecţia lui
„Shirin” şi anume alţi oameni aflaţi în
aceeaşi poziţie, de a vedea un film. Întreaga
construcţie pe care spectatorul şi-o face în
cap se bazează pe studierea amănunţită a
tuturor detaliilor acestei lumi în care el se
află în acel moment, dar în alt loc. Şi, fără
să vrei, ca spectator empatizezi cu femeile
pe care le priveşti, fără să îţi dai seama ai
aceleaşi reacţii pe care le vezi. Te bucuri când
femeia din faţa ta zâmbeşte, te întristezi când
o vezi plângând etc.
„Shirin” e un imn adresat femeii. Personajele
acestui film capătă acelaşi statut ca
personajele de basm, ele devin eroine care

întruchipează lupta fantastică a femeii
Shirin, pentru putere, fericire. Pentru cei care
au văzut vreun film iranian contemporan,
câteva feţe ar putea părea cunoscute; e
normal, un film iranian cu actriţe cu origini
iraniene. Abia apoi, documentându-te,
poţi afla că toate feţele aparţin unor femei
(peste 100), figuri importante ale teatrului
şi filmului iranian. Printre ele se strecoară,
aproape nevăzută, şi Juliette Binoche. Una
dintre cheile descifrării dintr-un anumit
punct de vedere al intenţiilor regizorului stă
în monologul de final, care vorbeşte despre
statutului femeii din Iran, dar nu numai.
În cadrul acestuia, Shirin se adresează
bocitoarelor (şi femeilor din sala din film, şi
celor din sala în care se proiectează „Shirin”),
vorbind despre nefericirea ei, despre lipsa ei
de putere în lumea bărbaţilor, despre statutul
neprivilegiat, de fiinţă obligată să sufere,
mesaje sprijinite de anumite replici de-a
lungul întregului film.
Monologul lui Shirin la picioarele lui
Khosrow începe la debutul coloanei sonore
şi se încheie la finalul ei, dar acest lucru nu
iese foarte tare în evidenţă, fiindcă întreaga
poveste persană, descrisă în coloana sonoră
a filmului, e construită prin flashback-uri.
Opţiunea aceasta aranjează povestea pe
momente diferite din punct de vedere al
tematicii, al factorului emoţional implicat,
oferind o organizare minuţioasă a reacţiilor
femeilor din film. Prin succesiunea de primplanuri, spectatorul e invitat să construiască
un puzzle. Şi totuşi „Shirin” rezistă ca
film, fiindcă mai mult sau mai puţin orice
spectator îşi duce la bun sfârşit munca,
oferă el însuşi un sens întregului spectacol
la care a fost martor, fiindcă are suficiente
piese la îndemână ţinând cont de faptul că
lucrează pe atâtea planuri, vizualul oferit de
chipurile femeilor, coloana sonoră, propriile
idei, respectiv elementele fiecărui plan,
semnificaţiile întretăierii lor.
Interesant mai e faptul că actriţele din
„Shirin” priveau un ecran gol în timpul
filmărilor, iar filmul propriu-zis pe care
avem impresia că ele îl văd a fost realizat mai
apoi, prin coloana lui sonoră. Acelaşi lucru
se întâmplă şi cu spectatorul, care privind
ecranul, nu poate rămâne pasiv, trebuie să se
implice, să găsească un sens, să vadă lucrurile
altfel. Astfel el devine creator activ în
„Shirin”, descoperind prin acest experiment
câte ceva despre cultura iraniană, dar şi
despre el însuşi.
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Julia

Franţa - SUA - Mexic - Belgia 2008
regie Erick Zonca
scenariu Roger Bohbot, Michael Collins, Aude Py, Erick Zonca
imagine Yorick Le Saux
montaj Philippe Kotlarski
sunet Gert Janssen
costume April Napier
cu Tilda Swinton, Saul Rubinek, Aidan Gould, Kate del Castillo
de Andrei Ciorică
Când Cassavetes a întâlnit-o pe Gena
Rowlands în 1980 a rezultat unul din cele mai
frumoase studii caracteriologice, evident
în cheia esteticii cinemaului independent.
„Gloria” (1980) poate sta alături de „À nos
amours” („Iubirilor noastre”, 1983, r. Maurice
Pialat) sau „Conte d’hiver” („Poveste de
iarnă”, 1992, r. Eric Rohmer) sau de „The
Cement Garden” („Grădina de ciment”, 1993,
r. Andrew Birkin) după romanul omonim al
lui Ian McEwan. Legat de estetică, există o
categorie aparte de artiști care își asumă „Big
bang-ul” cinemaului, respectiv fotografii, iar
„Julia” certifică teoria - Erick Zonca a scris
scenariul după ce a văzut o poză de Helmut
Newton. Arta fotografică a australianului,
pionieră în zona „New Objectivity”, are
influențe din zona fashion - roșcate cu alură
etilică conducând haotic decapotabile prin
Los Angeles, spre exemplu. Și încă o sursă

de inspirație - debutul lui Lance Hammer,
„Ballast”. Și încă o muză - Tilda Swinton. Și
nevoia regizorală de a confrunta imaginea
Americii „glamorous” cu ceva violență (de
unde și adevărul mult căutat) - degradarea
cauzată de alcool, minciună, recurență,
relații de la 6 la 7 dimineața într-un Lincoln
din anii ’60 - per total, dezumanizare.
Când filmul a fost prezentat la Berlin în
2008, Tilda Swinton a făcut furori, dar se
pare că în topul preferințelor rămâne femeia
puternică distrusă de propria lăcomie - în
fond asta apreciază Hollywood-ul, teoria
minimală - să ne căutăm pe noi înșine. În
fine, față de „Michael Clayton” (2007, r. Tony
Gilroy), aici joacă o femeie între două vârste
ale cărei căutări în viață se rezumă la alcool,
tutun și bărbăți generatori de dimineți
amnezice. Ca în orice studiu de personaj, se
chestionează evoluția și pentru asta avem

nevoie ca Julia să intre în situații în care să
își devoaleze frustrările acumulate și nevoia
de a ieși din propria captivitate. Cu alte
cuvinte, într-o zi trage perdelele și merge să
audă vestita replică: Hi, Julia! Între păhărele
de vodcă și nopți ce necesită multă mișcare
de cameră, Julia își pierde slujba, propria
singurătate și ultima urmă de considerație
din partea unicului prieten Mitch. Cu toatea
acestea, e din ce în ce mai convinsă că nu
ea e de vină pentru situația sa, ci un adevăr
necunoscut, inexplicabil, un soi de destin
grecesc. La întâlnirile cu cei ce împărtășesc
optimismul său virtual, o întâlnește pe Elena,
o mexicancă al cărei diagnostic oscilează
între schizofrenie și demență, care vede în
Julia partenerul perfect pentru a-și recupera
copilul luat de socrul influent, mai conștient
în orice caz de nevoia de o educație stabilă
(talentul lui Erick Zonca se poate simți și în
felul în care a ales vocea pentru bătrân - nu-l
vedem niciodată, dar putem intui ce ceas
poartă la mână).
În ciuda faptului că eroina e în fond o
epavă pe care bărbații o mai frecventează
doar pentru lascivitate, are în instinct o
inteligență anume, un fel de basquiatism
pe care nu-l poate controla decât în situații
cheie - și acum e vorba de bani, plus că viața
nu poate trece fără a o gusta din plin - știm
ce ar face cu banii, dar câștigul ar însemna
ceva în plus, un pseudostatut. Așadar, decide
să ia calea violenței și se pierde. În loc să-i
ia câteva ore, ajunge până în Mexic, să-l
îndrăgească pe puști și chiar să-şi privească
îndoielnic propria moralitate. Termină
prin a renunța la bani, și nu din oboseală,
ci pentru că metaforic alege viața. Și parcă
Tilda Swinton e făcută pentru rolul acesta.
Mulți l-au considerat thriller, important e că
regizorul excelează și la acest capitol. Poate
că se pierde narativ pentru că nu e la fel de
compact precum Cassavetes, dar călătoria
e suculentă și scăpările nu perturbă ritmul.
Vizual amintește de Iňárritu și Akin, și asta
pentru că demersul regizoral e o îmbinare
de idei care își au miezul în granițe. Helmut
Newman credea atât de tare în adevărul
fotografiilor sale, încât a murit într-un
accident în timp ce conducea flamboiant,
așa că și Tilda Swinton a trebuit să consume
alcool pentru a cădea în abis. Iar din abis
te recuperezi cu dificultate. După 150 de
minute de peripeții de tip New Beat, Julia
refuză un mexican - nu din raționamente
politice, ci morale.
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Cinema-ul elvețienilor
de Andrei Ciorică

Home, 2008

Despre entuziasmul lor frenetic
Cei mai mulți dintre noi cred că un psihanalist poate face faţă
oricărei situații pentru că e antrenat să discearnă, mai degrabă decât
să judece. Da, dar nu și când trebuie să-și regleze comportamentul
diurn în funcție de habitatul elvețian. Și asta pentru că sunt
rigizi precum nemții și boemi precum francezii. Se trezesc disde-dimineață cu o agendă de neclintit, întrerup centrala termică
pentru un apetit erotic sporit și cer permisiunea vecinului pentru
a-și tunde iarba. Așadar, nu e de mirare că cel mai de succes film
elvețian e o comedie din ’78 („Die Schweizermacher” / „Creatorii
de elveţieni”) a lui Rolf Lyssy despre străini care încearcă să
obțină naționalitatea elveţiană înfruntând metehnele birocrației.
Și pentru că alături de nume precum Claude Goretta, Leopold
Lindtberg, Franz Schnyder, Alain Tanner figurează și un domn
pe nume Jean-Luc Godard, nu e de mirare că există și un site
dedicat filmelor elvețiene. În plus, filmul din ’78 a avut 900000
de spectatori din 6,5 milioane de locuitori și a avut cele mai mari
încasări până la „Titanic”. Deci au și un public cinefil.
Dovedindu-şi astfel pasiunea lor nestăpânită pentru cinema,
regizorii au făcut din aceasta o temă: aşa cum Woody Allen
întreprinde o incursiune în lumea afrodisiacelor, luând în derâdere
frenezia contemporană, la fel procedează şi Jean-François
Amiguet în „Le film du cinema suisse” („Filmul cinematografiei
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elveţiene”, 1991) - de notat performanța acestuia de a o avea pe
Kristin Scott Thomas în distribuția filmului „La meridienne”
(1988) aflat în competiția „Un Certain Regard” de la Cannes.
Pentru fotografi, în general, e mai ușor să plece și să caute
subiecte în altă parte - nu știu dacă e nevoia de a explora sau
fascinația americană în cazul lui Edo Bertoglio. După ce și-a
luat diploma de la „Conservatoire Libre du Cinema Français” la
Paris în 1975 a și zburat pentru a lucra alături de Andy Warhol la
„Interview”, dar și la Vogue-ul italian. Influența hipnotizantă a lui
Warhol l-a condus la a surprinde un fel de rara avis: cultura postpunk a Manhattanului de la începutul anilor ’80. Astfel a rezultat
„Downtown 81” (1981), un basm eliptico-bizar în care apar JeanMichel Basquiat și artiștii „Village” James Chance, Amos Poe și
Tav Falco. Glenn O’Brien, co-scenarist și creatorul Mudd Club
spunea despre film că e o versiune exagerată a vieții, întrucât știa
prea bine ce făcea Basquiat și cum încerca să reziste. Dar asta nu
e o noutate - elvețienii sunt din când în când exagerați. Oricum,
filmul rămâne un ciné-verité aparte, în plus și datorită muzicii
- John Lurie, the Plastics, Gray, DNA - o alternativă la „24 Hour
Party People” (2002, r. Michael Winterbottom).
Evident este și faptul că cinemaul elvețian nu poate fi supus unei
categorisiri istorice - nu există primul val, al doilea val și asta
pentru că ei în fond constituie un val. Și, din când în când, se nasc

REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

review
cineaști promițători precum Ursula Meier. Cel mai recent film
al său intitulat „Home” („Acasă”, 2008) (din distribuție fac parte
Isabelle Huppert și Olivier Gourmet) prezintă viața unei familii
care este amenințată pe măsură ce o autostradă se construiește
aproape de locuința lor. După 10 ani de viață petrecuți acolo,
mama, care nu poate ieși în public, tatăl claustrofobic, fiica cea
mare mereu pe fugă şi fiica cea mică îndragostită de statistică,
se simt amenințați. E un film întortocheat care prezintă una
din temerile acestei nații: nu știm ce să facem când o linie de
demarcație ne zdruncină atmosfera boemă. Ursula Meier a
început ca asistent de regie la Alain Tanner, regizând apoi filme
scurte multi-premiate: „À corps perdu” (1994), „Des heures
sans sommeil” („Ore fără somn”, 1999), și „Tous à table” („Toţi la
masă”, 2001). Merită văzut și documentarul acesteia „Autour de
Pinget” (2000) despre avangardistul Robert Pinget, cel care făcea
comparații între Beckett și mișcarea „nouveau roman”.
Plecând probabil de la „Bananas” al lui Woody Allen, un alt regizor
talentat, Daniel Schmid, spune în „Beresina oder Die letzten
Tage der Schweiz” („Beresina sau ultimele zile ale Elveţiei”,
1999) povestea Irinei, o rusoaică venită în Elveția pentru a trăi
pe picior mare și care ajunge să conducă mișcarea patriotică
Berezina River, reușind o lovitură de stat; o comedie neagră în
care viața este spusă în anecdote și în care Yelena Panova are
de-a face cu perverși sexuali și ofițeri P-26, o parte din ariergarda
societății. Caricaturizând identitatea națională și istoria modernă
a societății, filmul culminează cu încoronarea Irinei drept regină
a Elveției. Şi filmul acesta a fost în competiția „Un Certain Regard”
de la Cannes.
Anxietatea generală a elvețienilor e o constantă în filmele lui
Markus Imhoof, cu predilecție în „Das Boot ist voll” („Barca este
plină”, 1981). Elvețienii nu-și pun prea des întrebări pentru că
sunt harnici, dar în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial,
în Siblingen, canton al Scaffusiei, aproape de granița germană,
oamenii se temeau de posibilitatea înghițirii de către Reichul tangent. Încă o dată istoria este tratată cu cinism, întrucât
confuzia lor e considerată o enigmă în carțile de istorie - se pare
că eroul național este Wilhelm Tell, iar soldații elvețieni s-au
luptat cu armata habsburgică în bătălii ce nu pot fi localizate pe
hartă.

Discuţia lui Lindtberg pe marginea efectelor războiului continuă
într-un film deloc cunoscut, dar considerat de obicei mai bun
decât „The Third Man” („Al treilea om”, 1949) al lui Carol Reed.
În „Die Vier im Jeep” („Patru într-un jeep”, 1951) povestea se
roteşte în jurul a patru soldaţi, un american, un rus, un englez şi
un francez, care patrulează Viena postbelică şi interacţionează cu
o femeie care încearcă sa fugă din zona rusească. Americanul este
interpretat de marele Ralph Meeker („Kiss Me Deadly” / „Sărutămă mortal”, 1955, r. Robert Aldrich) care are o relaţie plină de
contradicţii cu personajul pivot al filmului, Voroshenko.
Alain Tanner are un traseu foarte „elveţian” - a început în domeniul
economic până când l-a întâlnit pe Claude Goretta, şi de acolo a
ajuns să fie comparat cu Jean-Luc Godard şi Robert Bresson. În
poate cel mai celebru film al său, „Jonas qui aura 25 ans en l’an
2000” („Jonas care va avea 25 de ani în anul 2000”, 1976), scris
împreună cu John Berger, spune povestea unor cupluri în ajunul
tumultului politic şi social din ’mai 68. Jean Bideau (Max) apare şi
în celebrul „Mr. Freedom” (1969) al lui William Klein, fotograf la
origine. Potrivit celebrei Pauline Kael sunt opt personaje prinse
în toiul tinereţii şi în pline evenimente generatoare de o nouă
conştiinţă. Niciunul nu se simte comfortabil în propria burghezie,
motiv pentru care se refugiază în imaginaţie, fantezie şi libertate
revoluţionară. Utopia îi invadează pe toţi, cu excepţia activistului
deziluzionat, Max. Autonomia fiecăruia dă naştere unui Jonas
care trebuie să unească toate viziunile. Miou-Miou e un personaj
delicios care fantasmează alături de Old Charles (Raymond
Bussieres), un muncitor al căilor ferate care din când în când
fură zarzavat. „Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000” este un film
construit ingenios şi care poate sta alături de filmele de început
ale lui Jean Renoir.
Ar mai fi un film de adăugat pentru a completa utopia elveţiană
(nu e chiar o coincidenţă faptul că „Jonas” e un film atât de reuşit)
– „Si le soleil ne revenait pas” („Dacă soarele nu se mai întoarce”,
1987), după romanul omonim al lui Charles Ferdinand Ramuz, şi
cel mai bun film al lui Claude Goretta - un film emblemă. Dacă
soarele nu mai vine decât pe 13 aprilie, el merită aşteptat. Cinemaul elveţian se poate rezuma astfel. Dintr-o vale înceţoşată mai
răsare câte un utopist desprins din ’68. Şi nu trebuie să disperăm,
dacă merită aşteptat.

Și totuși...niște maeștri

Nevinovăţia elveţiană

Totul a început în 1944, când Leopold Lindtberg a primit primul
„Oscar” decernat unui film străin pentru scenariu original (filmul
se numea „Marie-Louise”); apoi, în 1946 „Palme d’Or” pentru
„Die letze Chance” („Ultima şansă”, 1945). Lindtberg a crescut
în Austria până când fascismul l-a împins spre ţara imposibil de
atacat - evident pentru că era mult prea apărată. Bazat pe o poveste
plauzibilă în contextul geografic-istoric, filmul se petrece în Alpii
controlaţi de Mussolini. Doi soldaţi, un englez şi un american,
evadează dintr-un transport de prizonieri pentru a se refugia
în Elveţia. Călătoria aminteşte de „La grande illusion” („Marea
iluzie”, 1937), fără să critice profund războiul prin intermediul
lumii descoperite (şi neexplorate de alte filme din acea perioadă),
ci descriind în tonuri realiste valoarea unei umanităţi timide în
expansiunea nebuniei colective. Fără a avea parte de Jean Gabin
(John Hoy şi Ray Reagan nu au mai făcut niciodată alt film),
filmul este impecabil, atrăgând atenţia lui Hitchcock, care l-a
ridicat chiar la rangul de capodoperă.

Minimalismul românesc recent a generat în rândul intelighenţiei
aprige dileme: vor duce filmele la o maturizare socială? Scopul lor
ultim este de a reflecta prăbuşirea democratică; îşi va revendica
cineva revoluţia? Va fi un singur centru de votare? Dacă ar fi să
ne luăm după Kundera, le-a ieşit ironia din „The Unbearable
Lightness of Being”, prezentul istoric înconjurător este menit să
fie numai matca pe care se aşază intenţia artistică. Aşadar, cineaştii
elveţieni nu pot fi acuzaţi de monocromie sau de o cantonare fără
de scăpare: dovadă stau Lindber şi Meier din garda nouă. Peste
utopie se mai aşază ceva: poveşti personale, aşa cum în Italia
fascistă Fellini construia fascinaţie autentică. Din punctul acesta
de vedere, cei 40 şi ceva de regizori străbat cinema-ul sub o egidă
unică – ei nu documentează realitatea, ci o amplifică. Şi ar mai fi
ceva – insuccesul lor internaţional, anonimatul autentic ar putea
fi depăşite, dacă publicul receptor nu ar mai fi monocromatic,
dacă nu ar mai interpreta habotnic, ci s-ar bucura mai degrabă de
lumina particulară a ecranului.
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David Mamet

sau regizorul ca o continuare a scenaristului
David Mamet nu este regizor; gândește ca un scenarist –
regia este pentru el doar o reprezentare vizuală a textului,
iar universul său devine recognoscibil prin caracteristicile
dramaturgice. Gândirea sa cinematografică pornește de la
construcţia scenariului și a poveștii, iar aceasta are întotdeauna
un mesaj social sau politic. Prin „construcţia scenariului” mă
refer la structura narativă a textului, nu la cea cinematografică
și la valoarea pe care autorul o dă ideilor exprimate prin film.
Intenţia se simte în replici, în acţiunile personajelor, și nu în
spatele vreunui cadru atent gândit să arate prin imagine mai
mult decât replicile. Și totuși filmele lui sunt cinematografice.
de Andra Petrescu
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A debutat în teatru, ca dramaturg şi regizor,
cu piesa „Sexual Perversion in Chicago”
(„Perversiune sexuală în Chicago”), jucată
la Goddard College în Plainfield, Vermont.
După debut, şi-a făcut o mică trupă de teatru,
pe care a mutat-o parţial în Chicago. Actorii
cu care lucrează în teatru sunt şi cei pe care
îi distribuie în filmele sale. Ca dramaturg,
a fost încadrat în influenţele lui Samuel
Becket, Arthur Miller şi Harold Pinter, pe
acesta din urmă el însuşi recunoscându-l
ca fiind unul dintre cei mai importanţi
dramaturgi în formarea sa profesională.
Scenariile lui sunt întotdeauna cu – şi nu
despre – „con artists” şi capcanele pe care
aceştia şi le întind reciproc, provocând
răsturnări de situaţie comic-absurde;
se găsesc într-o antagonie constantă şi
amuzantă, încât, chiar dacă eşti obişnuit
cu filmele sale, ştii ce se va întâmpla, dar
niciodată cum. Mamet are o atitudine
vehementă faţă de politica practicată
şi de consumismul american, pe care le
condamnă cu cinism în opera proprie,
iar în filme critică problemele rasiale şi
antisemitismul societăţii americane.
Elizabeth Klaver propune în eseul „David
Mamet’s „House of Games” and the Allegory
of Perfomance” (publicat în volumul „The
Art of Crime: The Plays and Films of
Harold Pinter and David Mamet”, editat
de Leslie Kane) o interpretare alegorică
a personajelor sale şi a elementelor care
apar în film. Ea porneşte de la faptul că
dramaturgul îşi însuşeşte personajele
cu abilităţile unui „con artist” (persoană
care exploatează încrederea altora pentru
a-i escroca), meserie ce simbolizează,
sau cel puţin facilitează, o legătură
între iluzia personajului de pe scenă
sau a falsei realităţi, şi iluzia/înşelătoria
unui „con artist”. De exemplu, Klaver
analizează semnificaţia pistolului în film;
Margaret Ford (interpretată de Lindsay
Crouse), psihanalistă specializată pe
comportamente obsesiv-compulsive, este
ademenită într-un bar care organizează
jocuri ilegale de poker, unde unul dintre
parteneri încearcă să o escrocheze cu 6000
de dolari, ameninţând-o cu un pistol plin cu
apă, jucărie care îi şi dă de gol pe pungaşi
la finalul înşelătoriei. Discuţia dintre Mike
şi Joey, doi dintre membrii formaţiei de
„con artists”, despre ce pistol ar fi fost mai
real (unul de apă sau unul neîncărcat?),
reprezintă statutul de înşelătorie/iluzie
a unei „performance”, mai ales că poanta
„pistolului fals” se mai repetă o dată,
provocând răsturnari la fel de „înşelătoare”.
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Deci, susţine autoarea eseului, filmul
trebuie citit ca un joc de cuvinte (dialog)
şi acţiuni care nu păstrează un echilibru
al poveştii, ci vorbesc despre condiţia
(i)realităţii în teatru sau film. Ea scrie:
„pistolul era plin cu apă pentru că bărbatul
din Vegas avea o noţiune naivă despre
realism sau pentru că realismul era menit
să se prăbuşească „Afaceristul „răspunde”,
pentru asta plăteşti, este realism, un
comentariu care sugerează două variante
alternative şi incompatibile de interpretare:
ori realismul înseamnă că pistolul cu apă
trebuia să fie plin din moment ce natura lui
este văzută ca dictând conţinutul semnului
sau deconstrucţia realismului era realismul
pe care îl urmăriseră”.
Eseul analizează doar filmul de debut
al regizorului, „House of Games” („Casa
jocurilor”, 1987), ale cărui caracteristici
sunt reprezentative pentru stilul lui
Mamet, majoritatea răsturnărilor de
situaţie şi a plot-pointurilor sale fiind fie
replici care creează iluzia unui adevăr, fie
acţiuni false, ce vor fi descoperite ulterior.
Chiar dacă este vorba despre un om de
afaceri şi un fizician de geniu în „The
Spanish Prisoner” („Prizonierul spaniol”,
1997), despre o bandă de hoţi în „Heist”
(„Jaful”, 2001), despre eroi americani în
„Spartan” („Spartanul”, 2004) ş.a.m.d,
toate au la bază o acţiune care nu este
ceea ce pretinde a fi. Mamet se joacă cu
capacitatea cinematografului de a crea
iluzii, descriind acţiuni ce sunt dezminţite
la următoarea răsturnare de situaţie.
Scenariile sale sunt construite pe iluzie,
nimic nu este ceea ce naraţiunea arată,
iar motorul acesteia sunt banii. Toate
personajele sale provin din definiţia unui
„con artist”, iar personalitatea lor dezvăluie
păcatele consumismului şi avaritatea
oamenilor. Totuşi, escrocheriile lor par să
fie cele mai pline de viaţă acţiuni din film,
privite parcă cu o oarecare admiraţie. Nu e
vorba de erou sau antagonist, ci de starea
molcomă, pasivă a celorlalte personaje
care se simt atrase în afara monotoniei lor
de strălucirea acestora; „the con artist” are
abilitatea aventurierului, poftă de viaţă şi
experienţă.
David Mamet vorbeşte în interviul luat
de Richard Covington pentru „Salon
Magazin” despre deosebirea dintre teatru
şi film, cel din urmă fiind un mediu doar
melodramatic: „Şi una dintre superbele
categorii de melodramă este „confidence
thriller”. Apoi îşi explică conceptul de
„light thriller” prin care îşi clasează

filmul „The Spanish Prisoner”, dar în care
se încadrează toate filmele sale. „Light
thriller” sau thrillerul hitchcockian este,
în opoziţie cu filmul noir, un gen apropiat
comediei şi, prin urmare, diferit de tragedie.
Se poate ca Mamet să fi învăţat regie din
filmele lui Alfred Hitchcock, care aveau
elemente comice, dar regizorul britanic se
juca cu emoţiile şi cu trăirile spectatorilor
şi oferea un deliciu vizual în ordinea şi
succesiunea cadrelor cinematografice.
Filmele lui Hitchcock au dimensiunea lor
comică, ironică, dar pentru aceasta cel
mai important este spectatorul şi limbajul
cinematografic care să-l suscite pe acesta.
David Mamet nu se joacă cu spectatorul
prin răsturnări de situaţie, ci discută la
nivel intelectual şi propune o satiră a
societăţii americane. Pe el îl interesează ca
limbajul cinematografic să ofere concreteţe
replicilor sale savuroase, şi nu să surprindă
prin spectaculozitatea acţiunilor.
Mamet şi-a regizat mai multe dintre
piese, dar mai are câteva adaptate pentru
film de el şi regizate de altcineva, precum
„Glengarry Glen Ross” (1992, r. James
Foley), „American Buffallo” (1996, r.
Michael Corrente) sau „Edmond” (2005,
r. Stuart Gordon), între acestea existând
numeroase diferenţe de gen şi interpretare.
Dramaturgul are simţ de cineast, dar
camera este aservită scenariului şi ideilor;
nu stilizează vizual şi nu caută metafore
vizuale, fără a fi nici realist, dar oferă
scenariilor simţul cinic ce lipseşte din
ecranizările pieselor sale realizate de alţi
regizori.
Dialogul lui David Mamet este cinic,
crud şi în acelaşi timp comic. Regizând
adaptările pieselor scrise de el însuşi,
accentuează latura absurdă şi hilară a unor
cuvinte sau replici, a lipsei de comunicare
şi a aberaţiilor ce îşi găsesc loc într-o
conversaţie în care cuvintele parcă se luptă
cu cel ce le pronunţă pentru a nu-i permite
o legătură umană sinceră. Regizorii
care i-au ecranizat piesele au pierdut
din spontaneitatea şi din prospeţimea
dialogului. „American Buffalo” conţine
situaţii absurde, surprinzând tâmpenia şi
idioţenia umană generată de frustrare şi de
teama de interacţiune umană. Personajul
lui Dustin Hoffman, Teach, este amuzant
şi conţine o nuanţă fină de parodiere,
atingând un anumit tip de hilaritate – se
văicăreşte ca un copil dat la o parte de
colegii săi de joacă, se ţine după Danny şi
pârăşte fără răsuflare răutăţile prietenilor.
Dar filmul tratează aceste elemente cu

sobrietate, crescând gradat conflictul
pentru a pregăti scena de final precum
într-o tragedie. Cumva, genul pe care David
Mamet îl numeşte „light thriller” nu se
potriveşte în acest stil regizoral, „American
Buffalo” fiind un film ratat, şi nu pentru
că este prea static şi teatral, ci datorită
sobrietăţii regiei ce nu se potriveşte cu
uşurătatea scenariului. Pentru un regizor
de film, dialogul lui Mamet poate constitui
o sursă perfectă de interpretări actoriceşti
fabuloase (cum încearcă „American
Buffalo”), dar, de cele mai multe ori,
şi una înşelătoare, riscând să-l ducă la
„pierzanie”, deoarece acest „mametspeak”
cinic cu replici tăioase una după alta nu
se potrivesc pentru orice tip de regie.
Un scenariu clasic, închis, are nevoie să
avanseze prin plusuri şi minusuri, negativpozitiv, dar Mamet plusează constant, ceea
ce poate deveni filmic, dar nu susţinut prin
realism.
Mamet declara într-un interviu că vede
regizorul ca pe o continuare a scenaristului.
Regia lui este lineară, corectă şi de cele
mai multe ori oferă actorilor libertate de
exprimare, lâsând cadrele lungi pentru ca
aceştia să aibă spaţiu pentru expresivitate
şi gestică. Planurile apropiate sunt folosite
când mimica sau privirea sunt importante.
Regia este invizibilă. Actorii devin cei mai
importanţi, ei dictând tonul atmosferei
filmelor americanului. Acest tip de actorie
completează ca o mănuşă partiturile
dramaturgiei lui Mamet, inspirând un
joc actoricesc senin, liniştit şi oferind
impresia că oamenii de pe ecran se simt
bine şi chiar se joacă. Nu interpretează la
nivel psihologic, vocile lor au intonaţie
pe anumite vocale sau grupuri de sunete
dintr-un cuvânt, iar expresivitatea feţei
lor contează pentru privire sau locul spre
care privesc ca indiciu. Ludicul din filmele
sale este conferit de această combinaţie de
actori senini şi jucăuşi cu un decor aproape
teatral şi replici cinice.
Atmosfera de mister a filmelor lui Mamet
este rezultatul unei scenografii aproape
teatrale, redusă la necesar, dar luminată
potrivit, precum scena în care psihanalista
intră în barul „House of Games” şi
încăperea este în semiobscuritate, cu
figuranţi aşezaţi în locuri anume, creând
impresia de scenă de teatru. Această
scenografie teatrală sterilă nu strică cu
nimic calitatea filmică, ci se potriveşte cu
tonul ridicat al vocii actorilor şi cu misterul
din jurul acestor „con artists” despre care
autorul scrie mereu.
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Alice in Wonderland
Alice în Țara Minunilor

SUA 2010
regie Tim Burton
scenariu Linda Woolverton
imagine Dariusz Wolski
montaj Chris Lebenzon
muzică Danny Elfman
sunet Steve Boeddeker
costume Colleen Atwood
cu Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway
de Irina Trocan
Recunosc că mă așteptam să nu îmi placă
„Alice in Wonderland”, așa cum o percepe
Tim Burton și o cenzurează Disney, și
recunosc că scepticismul meu are (și)
cauze subiective. Pe la șapte-opt ani, când
o descopeream pe Alice -așa cum a scris-o
Lewis Carroll-, mi-o imaginam cum se
revoltă că i se spune să mai bea ceai înainte
să fi băut vreo ceașcă, și mă bucuram că nu
am numai eu astfel de probleme. Dacă e întradevăr imposibil, cum mi se părea atunci,
să răzbești la șapte-opt ani fără tovarăș de
suferință, înseamnă că Alice a lui Lewis
Carroll mi-a salvat copilăria. Eram sigură că
„Alice” cea nouă nu va semăna deloc cu ea,
și, din păcate, bănuielile mi s-au adeverit.
Protagonista e o întruchipare lipsită de
surprize a victimizării feminine. Are 19
ani și mama ei vrea să o mărite înainte
să i se adâncească ridurile, dar ea nu
vrea să renunțe la visul de a duce mai
departe planurile romantic-nebunești ale
tatălui răposat; în ziua în care un individ
profund antipatic îi cere mâna (în fața
unei mulțimi enorme de oameni îmbrăcați
foarte elegant), descoperă tunelul spre
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tărâmul vrăjit pe care îl tot visase și, în
urma peripețiilor Alicei în Țara Minunilor,
adolescenta reintră în contact cu copilul
rebel din ea. Vă asigur că rezumatul de mai
sus nu reduce prea mult din complexitatea
poveștii, și nici clișeele cuprinse în el nu
sunt nuanțate în film – ba dimpotrivă, unele
sunt îngroșate. Iar dacă prima copertă pare
naivă, a doua e o barbarie: explică fiecare
element fantastic printr-o asociere cu un
personaj sau o angoasă din realitate (să nu
cumva să ne simțim vinovați că ne-am lăsat
entuziasmați de imaginație pură) și sfârșește
cu o concluzie moralizatoare.
Și totuși, Tim Burton merită lăudat: efortul
de adaptare a unei capodopere a literaturii la
film e destul de rar. Majoritatea ecranizărilor
eșuează pentru că, decupată din textul
literar care îi analizează atent reacțiile, Alice
rămâne pierdută într-o lume care ar putea
foarte bine să existe fără ea, și care o lasă
relativ neschimbată. O excepție ilustră de la
regulă e „Neco z Alenky” (1988), ecranizarea
lui Jan Švankmajer. Acolo, Țara Minunilor e
fabricată din obiectele care s-ar găsi în mod
normal într-o debara, iar Alice se distinge de

ele prin simplul fapt că e o ființă vie; în aceste
condiții, regizorul găsește soluția vizuală
să o apropie de universul nou-descoperit:
când Alice mușcă din prăjitura care o face
să se micșoreze, se transformă în păpușă.
Găselnița lui Tim Burton e, și ea, destul
de ingenioasă: protagonista trebuie să-și
adecveze garderoba la repetatele creșteri și
descreșteri și împrumută de nevoie haine
croite după gustul reginelor pe care le
întâlnește pentru ca, în final, să se simtă cel
mai comod în armură. Călătoria lui Alice în
Țara Minunilor e mai puțin detașată –mai
antrenantă- decât plimbarea lui Charlie prin
fabrica de ciocolată.
În Wonderland (sau Underland) se găsesc
destule dovezi că a trecut Tim Burton pe
acolo. Monstruozitățile cordiforme cu care
e ticsit palatul reginei de cupă (inclusiv zale
în formă de inimioară) spune ceva despre
spiritul ei posesiv; sora ei mai gospodină
are o paloare sinistră care amintește mai
degrabă de Moby Dick (cromatic, nu
caloric!) decât de Albă-ca-Zăpada, iar albul
imaculat al locuinței ei o îndepărtează și
mai mult de clișeul de gazdă primitoare a
unui călător rătăcit. În filmul lui Burton,
Pălărierul nebun devine un locțiitor al
tatălui fetei (figura-paternă-laitmotiv în
opera regizorului), și dacă personalitatea lui
e destul de vagă, înfățișarea (părul și ochii
în culori complementare) e memorabilă.
Imaginația regizorului iese la suprafață și
aici, numai că majoritatea creaturilor pe
care le naște nu sunt lăsate să facă nimic
altceva decât să traverseze cadrul. Între
timp, Alice are de îndeplinit o misiune
convențională, care se încheie printr-o
luptă cu un monstru scos dintr-un sertar al
studiourilor Disney prin care Tim Burton
n-a apucat să scotocească.
Țin să vă reamintesc (altfel, e posibil să
uitați) că „Alice in Wonderland” e un film
3D. Îi lipsesc compozițiile tridimensionale
spectaculoase din „Avatar”, dar, în schimb, e
ticsit cu „efecte de film 3D”... Mi-aș dori ca
măcar o parte din cineaștii care folosesc noua
tehnologie să nu încerce să încadreze orice
obiect în mișcare în același fel în care frații
Lumière au încadrat trenul intrând în gară...
Nu prea e onest din partea producătorilor că
au îmblânzit Wonderland-ul, să nu cumva să
le scape din mână, dar speră, totuși, că ni se
va părea fioros dacă îl dresează să vină spre
noi...
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The Lovely Bones
Din Raiul meu

SUA - Marea Britanie - Noua Zeeleandă 2009
regie Peter Jackson
scenariu Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson
imagine Andrew Lesnie
montaj Jabez Olssen
sunet Brent Burge
muzică Brian Eno
costume Nancy Steiner
cu Rachel Weisz, Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Saoirse Ronan, Susan Sarandon
de Emilian Floareș
Bărbatul ochelarist (și misterios!) desena
liniștit în caiețelul său, când… deodată băgă
fierăstrăul în lemn și începu a tăia, apoi puse
mâna pe borcanul cu holșuruburi și începu
a le bate (inspăimântător!) în scândură.
Nu termină încă scara, când deodată sună
ceasul și începu a urca scările… și iar le urcă.
Ajuns în sufragerie… trase perdeaua! Aceasta
reprezintă prima secvență din film, în care
ne este prezentat criminalul în bârlogul său,
montată în paralel cu secvența în care tatăl
protagonistei o învață cum să introducă
barca-n sticlă. Și nu mă înțelegeți greșit,
„a introduce barca-n sticlă” nu este un
eufemism, ci chiar o învață pe fiica sa cum
se introduc machetele de corăbii în sticlele
de lapte, ca mai apoi să vedem cum le sparge.
Una dintre cele mai mari probleme ale
filmului este faptul că are prea multe
personaje secundare (tatăl, mama, surioara,
frățiorul, bunica, prietenul și prietena cea
nouă a prietenului), iar regizorul schimbă
punctul de vedere dintr-o parte într-alta în
repetate rânduri, astfel încât nu avem timp
să relaționăm cu nimeni. Pelicula este bazată

pe romanul omonim scris de Alice Sebold
și, în comparație cu acesta, scenariștii (Fran
Walsh, Philippa Boyens și Peter Jackson
însuși) au conceput povestea în așa fel încât
personajele au devenit lipsite de umanitate și
complexitate. În ciuda lungimii sale de două
ore, ne sunt prezentate doar schițe. George
este criminal pentru că așa vrea regizorul,
Jack o iubește mai mult pe Suzie, doar
fiindcă așa vrea regizorul, iar aceasta trece
prin lanul de porumb, ca să agațe criminali,
firește. La începutul filmului ni se spune că
pe atunci, prin anii ’70, nu se obișnuia să se
meargă cu răpitul pe coclauri, aflăm asta tot
din voice-over, de la fetița cu nume de pește,
Suzi Somon.
Acțiunea se petrece în două locații total
diferite: „pre-Raiul” cel kitsch-os și
Pământul. După ce fetița a fost ademenită
de către criminal în groapa cea fermecată
(aflată chiar pe proprietatea lui, lucru pe
care poliția îl cam omite) prin metoda „come
to the dark side, we have cookies”, aceasta
ajunge într-un fel de purgatoriu, de unde
veghează asupra lucrurilor ce se petrec pe

Pământ și de unde narează cât poate ea de
iritant lucruri care nici măcar nu au legătură
cu povestea filmului. Spre exemplu, de ce
trebuie noi să știm cum se numesc fetițele
omorâte în trecut de criminal, unde au locuit
și cum au fost ucise?
Multe dintre secvențe se repetă obsesiv, fără
un anumit scop dramaturgic. Un exemplu
ar fi momentul în care fetița îi face poze
viitorului ei criminal, ce apare de cel putin
cinci-șase ori. Peisajul prin care călătorește
protagonista se schimbă de la o zi la alta, fără
nicio explicație logică și fără vreun obiectiv
narativ. Ni se spune la început că este un
loc dinainte de Rai și atât. Apoi grafica
computerizată este folosită într-o varietate
de kitsch-uri duse la extrem, pentru că așa
vrea regizorul.
Singurul motiv pentru care această peliculă
ar trebui vizionată este simplu: la filmele
slabe, greșelile sunt evidente, iar acest
atribut le transformă în produse didactice,
care pot fi studiate foarte ușor, într-un timp
scurt, despre cum nu ar trebui să fie realizat
un film.
Rachel Weisz și Mark Wahlberg interpretează
modest rolul părinților, Saoirse Ronan
este creața blondă cu ochii albaștri (cam la
aspectul fizic se oprește și interpretarea ei),
care este prinsă de un criminal jucat bine de
Stanley Tucci, cu toate că ar fi ajutat un pic
de subtilitate.
Finalul este dat de mama Gaia, asemănătoare
cu justiția salopetelor murdare din „Răsună
valea” (1949, r. Paul Călinescu): George cel
făr’-de-lege se află într-o parcare, punând
ochii pe următoarea victimă. Aceasta îl refuză,
întorcându-i spatele. Un țurțure îl țintește
ameninţător și se abate asupra criminalului,
căzând direct pe umărul lui. Ochelaristul
supraviețuiește tentativei, dar încă nu s-a
terminat! George se dezechilibrează și cade
în prăpastie. Care prăpastie? Eh, una de peacolo. Cea în care filmul se prăvălește o dată
cu tot CGI-ul din el. Iar în finalul sfârșitului
de final, protagonista ne urează, voice-overind din Rai: „o viață lungă și fericită”, de unde
putem conchide că singura șansă de revenire
a regizorului ar fi să se întoarcă la filme de
acțiune, acolo unde CGI-ul poate înlocui cât
de cât o poveste spusă prost.
Dacă un cinefil ar ajunge în Iad, atunci acesta
este filmul care i-ar fi pus să-l vizioneze la
nesfârșit, drept pedeapsă că a avut încredere
în Sir Peter Jackson.
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The Imaginarium of
Doctor Parnassus
Dr. Parnassus

Marea Britanie - Canada - Franţa 2009
regie Terry Gilliam
scenariu Terry Gilliam, Charles McKeown
imagine Nicola Pecorini
montaj Mick Audsley
sunet André Jacquemin
costume Monique Prudhomme
cu Christopher Plummer, Heath Ledger, Lily Cole, Andrew Garfield, Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law, Tom Waits
de Emilian Floareș
La 35 de ani de la lansarea „Monty Python and the Holy Grail”
(1975, r. Terry Gilliam, Terry Jones), în „The Imaginarium of Dr.
Parnassus” legendarul Gilliam ne demonstrează că imaginația lui a
rămas la fel de vioaie și de îndrăzneață. În Londra zilelor noastre,
trupa de spectacol a doctorului Parnassus promite spectatorilor o
călătorie în „Imaginarium”, o lume imaginară stăpânită cu ajutorul
minții doctorului Parnassus unde visele devin realitate. În poveștile
pe care dr. Parnassus le spune fiicei lui, Valentina, piticului Percy și
asistentului său, Anton, acesta pretinde că are peste o mie de ani,
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iar atunci când s-a îndrăgostit de o muritoare a făcut un alt pact
(primul fiind cel în care și-a câştigat imortalitatea) cu diavolul,
Mr. Nick, pentru a câștiga tinerețe și putere de seducție. Ca parte
din înțelegere, dr. Parnassus se obligă să-și cedeze copilul lui Mr.
Nick, atunci când acesta va împlini 16 ani. Valentina se află acum în
apropierea vârstei fatale, iar dr. Parnassus se vede nevoit să parieze
din nou cu diavolul, primul care ajunge să seducă cinci suflete în
interiorului Imaginariumului urmând a o câştiga pe Valentina ca
premiu. Între timp, trupa acestuia îl salvează pe Tony, care fusese
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spânzurat de un pod de către niște mafioți ruși, și astfel se alătură
trupei lui Parnassus. Tony și Valentina se îndrăgostesc unul de
celălalt, iar gelosul Anton descoperă faptul că Tony este un impostor.
Terry Gilliam se dovedește a fi unul dintre cei mai constanți regizori
contemporani, în ceea ce privește calitatea filmelor sale. În cele 15
filme apărute pe parcursul a patru decenii de carieră, Gilliam a reuşit
să ne ofere exact ceea ce și-a propus încă din scenariu (majoritatea
filmelor sale fiind co-scenarizate de el), și anume să ne transporte
într-o cu totul altă direcție față de lumea în care trăim, într-un vis ce
nu ne aparține, dar la care luăm parte la fel de mult ca personajele
din el (căci Terry Gilliam este un maestru în a ne face să trăim
intens fiecare emoție) timp de două ore. Acesta rămâne printre
puținii cineaști născuți în America care au mers întotdeauna contra
curentului cinematografiei americane, având o concepție regizorală
ce a îndrăznit să ofere mai mult decât se aștepta publicul, adică peste
limitele impuse de Hollywood.
Gilliam se numără printre puținii regizori care nu au uitat că filmul
trebuie să aibă ceva mai mult decât o idee, și anume o poveste. Ideile
din „The Imaginarium of Doctor Parnassus” sunt de o intensitate
deosebită (câteva dintre ele fiind: pactul cu diavolul, explorarea
sufletului uman, lumea viselor, misticismul și imortalitatea), niciuna
dintre acestea nefiind exploatată artificial, făcând povestea atât
de fermecătoare, încât toate ideile din ea se pierd în desfășurarea
acțiunii și în toate personajele sale. Gilliam a creat, în fiecare film al
său, personaje memorabile, nu doar prin personalitatea lor adâncpătrunzatoare, dar și prin înfățișarea lor fizică, întotdeauna reflectând
minuțios tipul caracterului uman interpretat. Pentru a fi cu adevărat
credibile, personajele din „Dr. Parnassus” sunt interpretate atât de
actori experimentați, care pot duce un rol în toată evoluția lui, cât
și de actori necunoscuți (printre ei numărându-se și românul Emil
Hoştină, interpretând un rol de mafiot rus), dar la fel de credibili.
În rolul doctorului Parnassus, Christopher Plummer (în cel de-al
nouăzecilea și ceva rol din carieră, excluzând celelalte optzeci și
ceva de roluri din televiziune) interpretează, cum nu se poate mai
bine, un bătrân ce și-a dobândit înțelepciunea pe parcursul a sute de
ani (având chiar unele trimiteri ce-l pot asemăna cu un Dumnezeu
obosit, deprimat, refugiat pe Pământul pe care s-a săturat să-l tot ţină
în ordine) hrănindu-și sufletul spunând povești „fără de care lumea
ar înceta să mai existe”. Lily Cole, în cel de-al treilea film din carieră,
interpretează rolul Valentinei, o fată cuminte, care-și respectă tatăl,
dar care ar dori să renunțe la lumea spectacolelor ambulante, iar
Andrew Garfield pe al băiatului îndrăgostit, dar prea timid să poată
face ceva cu adevărat în legătură cu asta. Verne Troyer este cum nu
se poate mai credibil în rolul piticului batjocorit de toată societatea,
iar Tom Waits oferă una dintre cele mai ironice personalizări ale
diavolului din istoria cinematografiei contemporane.
Pentru a vorbi despre interpretarea personajului Tony, găsesc
ca fiind destul de necesar să menționez câteva dintre cele mai
bune roluri ale lui Heath Ledger, roluri care vor rămâne în istorie
drept modele pentru viitoarele generații de actori. Ledger nu și-a
urmat niciodată cariera în funcție de bani, așa cum o fac mai toți
actorii din zilele noastre. Și-a ales întotdeauna rolurile pe care
le-a considerat a fi cele mai provocatoare și cele din care a avut ce
învăța. De asemenea, acesta spunea că în ziua în care nu i se va mai
părea distractiv, se va opri din jucat; o mentalitate pe care ar trebui
să o aplice nu numai actorii, ci toţi cineaștii, căci fără entuziasm și
pasiune meseria aceasta nu se poate simți. Într-un interviu, actorul
mărturisea că erau luni de zile în care telefonul nu suna, sau suna,
dar erau roluri lipsite de chemare și prefera să se înfometeze,

aşteptând rolul provocator, care-i va face mintea să nu doarmă zi
și noapte, până când filmările se vor fi terminat. Unul din talentele
pe care el le deținea era versatilitatea. Amintesc câteva dintre cele
mai remarcabile personaje: Dan, un poet dependent de heroină, care
se îndrăgostește de o studentă (interpretată de Abbie Cornish), iar
împreună încep să experimenteze numeroase stări de disperare,
autodistrugere și uitare, în drama romantică australiană „Candy”
(2006, r. Neil Armfield), roluri pentru care ambii actori au studiat
aprofundat comportamentul dependenților de droguri; Ennis Del
Mar, un cowboy ce se îndrăgostește de un coleg de muncă (Jake
Gyllenhaal) cu care își petrece o vară în munții Wyoming, ca după
finalul sezonului de păstorit să se întoarcă la soția sa (Michelle
Williams), față de care nu mai simte o iubire la fel de sinceră, în
oscarizatul „Brokeback Mountain” (2005) în regia maestrului în
prezentarea poetic-imagistică a relațiilor interumane, Ang Lee; și
nu în ultimul rând, rolul Jokerului, din „The Dark Knight” (2008,
r. Christopher Nolan), unde a dat viață celui mai halucinant ucigaș
psihopatic (care reușește să ademenească adepți în ciuda nebuniei
sale maniacale) văzut vreodată pe marile ecrane. Revenind la
versatilitatea rolurilor sale, cel al lui Tony a necesitat o interpretare
pe cât de credibilă față de acțiunile la care acesta ia parte, pe atât
de sarcastică, pentru că personajul lui Ledger ia parte la spectacolul
bogat fantezist, creat de concepția inepuizabil de fermecătoare a lui
Gilliam, asemenea spectatorilor din sala de cinema, neștiind cu ce
anume urmează a se confrunta sau dacă lumea din Imaginarium este
cu adevărat vie.
Cu sau fără Imaginarium, filmul intră în mintea personajelor,
explorându-le cele mai arzătoare visuri, o metodă foarte bună de a
caracteriza personajele și de a duce acțiunea mai departe. Totodată,
datorită ingeniozității artistice a lui Gilliam, în Imaginarium ne
întalnim și cu celelalte fețe ale lui Tony, interpretate de Johnny Depp,
Jude Law și Colin Farrell, pe care soarta i-a împins să încerce a egala
nivelul de interpretare al regretatului Heath Ledger. Aproape fiecare
personaj din film își dorește să scape de locul în care se află, iar asta îi
face interesanţi de privit. Lumea din interiorul oglinzii lui Parnassus
este într-adevăr un kitsch, dar unul care își găsește justificarea prin
faptul că fiecare călătorie aparține imaginației cuiva, de cele mai
multe ori oamenii dorindu-şi să ajungă în astfel de locuri, unde
peisajele sunt la superlativ absolut, tocmai din dorința arzătoare de a
scăpa complet de lumea gri și plictisitoare în care trăiesc.
În contextul cinematografiei mondiale, se poate admite faptul
că autorul s-a inspirat din cineaşti imenşi ai trecutului, dar doar
la nivelul motivelor, nu și al felului în care sunt întrebuințate ele.
Cu toate că aportul lui Fellini, Bergman şi Murnau își face simțită
prezența în repetate rânduri pe parcursul filmului, Gilliam se
folosește de motive într-o manieră cât se poate de personală, cu o
viziune proprie și unică. Spre exemplu, caravana halucinantă a lui
Parnassus, în contextul epocii contemporane, pare de-a dreptul
bizară, ciudățenie pe care autorul o transformă într-o ironie față de
propriile lui personaje, adresată prin intermediul societății actuale,
plină de prejudecăți.
Prin „The Imaginarium of Doctor Parnassus”, realizatorul american
ne dovește încă o dată faptul că cinematografia rămâne cea mai
spectaculoasă formă de artă, cu care te poți juca doar dacă știi
să-i mânuiești sforile. Ne arată din nou că forma cu fondul se pot
armoniza într-o reprezentație spectaculos-fantezistă, făcând ca
ecranul de cinema să funcționeze asemenea unei oglinzi precum cea
din film, o oglindă care ne poartă spre imaginarul legendarului Terry
Gilliam.
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The Hurt Locker

SUA 2008
regie Kathryn Bigelow
scenariu Mark Boal
imagine Barry Ackroyd
montaj Chris Innis, Bob Murawski
sunet Ryan Juggler
muzică Marco Beltrami, Buck Sanders
cu Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty
de Rodica Dominteanu
„The Hurt Locker” va ramâne cunoscut în
istorie drept filmul care i-a suflat „Avatar”ului mai toate „Oscar”-urile. Nici tema sau
acţiunea, nici faptul că pentru prima dată
premiul pentru cea mai bună regie a mers
către o femeie nu au stârnit atâtea discuţii
precum a stârnit surclasarea peliculei lui
James Cameron. Mulţi s-au întrebat cum
de acest film a ajuns să fie nominalizat la
atâtea categorii; bună întrebare, având
în vedere că filmul (lansat în 2008 la
Festivalul de la Veneţia) nu a beneficiat de
o promovare intensă nici măcar la el acasă,
cu atât mai puţin peste hotare. Ba chiar este
pelicula câştigătoare a „Oscar”-ului pentru
cel mai bun film cu cele mai mici încasări
din toate timpurile - 19 milioane de dolari.
Acţiunea are loc în anul 2004 în Irak. După
ce liderul unei echipe de genişti din cadrul
trupelor americane moare în timpul unei
misiuni, acesta este înlocuit cu sergentul

18

Aprilie 2010

William James (Jeremy Renner). Mult
mai experimentatul James ajunge să-şi
transforme partenerul de dezamorsări,
pe JT Sanborn (Anthony Mackie), în cel
mai mare duşman din cauza pericolelor
la care supune întreaga echipă. Modul său
de operare pare în unele cazuri aproape
lipsit de discernământ, ambiţionându-se să
împingă limitele (relevante fiind momentul
în care îşi dezbracă echipamentul şi
intră în maşina împânzită de bombe sau
chiar secvenţa cu bărbatul încorsetat în
explozibil, pe care încearcă să-l salveze
până în ultimele secunde).
Deşi acţiunea este puternic ancorată în
realitatea războiului, adevăratul conflict
exploatat aici este cel interior. Cu toate
că William nu vorbeşte prea mult despre
sine, iar din puţinele discuţii cu Sanborn şi
Eldridge (Brian Geraghty) spectatorul îşi
poate da seama că acesta nu şi-a găsit încă

drumul, el nu încalcă legile pentru a-şi pune
viaţa lui sau pe a celorlalţi, voit, în pericol,
ci pentru că, în subconştient, nu a ajuns să
o aprecieze la gradul la care o apreciază cei
doi - dintre care Eldridge se învinovăţeşte
pentru moartea fostului coleg. Abia în final
William îşi dă seama cât de importantă este
viaţa sa pentru cei din jur.
Filmul, alcătuit din secvenţe riguros
construite şi asamblate, prezintă şi o
gradaţie foarte bună. După fiecare misiune,
care funcţionează ca o probă pentru
William şi echipa sa, cei trei se dezbină
sau se apropie în funcţie de momentul
în care este plasată. Desigur, momentele
de intimitate precum cel în care William
prezintă cutia cu „amintiri” şi cu lucruri
care aproape că l-au ucis, printre care se
află şi verigheta sau scena cu sucurile de
la sfârşitul luptei din deşert, îl apropie
pe protagonist de momentul maturizării,
însă nu sunt definitorii, reprezentând
picături care, treptat, se adună. Pentru
că, de obicei, deciziile importante nu se
iau peste noapte, ci reprezintă suma unor
evenimente, gânduri, emoţii, William
decide să-şi continue meseria nu pentru că
nu îşi iubeşte copilul îndeajuns sau pentru
că în sânul familiei s-ar simţi în plus, ci
pentru că în interiorul societăţii americane
nu are ce să aducă în plus, nu are cum să
ajute. Abia după ce pleacă din Irak îşi dă
seama că locul lui este acolo, ajutând la
evitarea unor tragedii de tipul morţii lui
Beckham.
Atât stilul de filmare, cât şi scenografia
contribuie la susţinerea atmosferei, iar
fiecare misiune (verosimilă sau nu în
realitate) aduce ceva nou ce sporeşte
atenţia spectatorului. Cu toate că
distribuţia este relativ restrânsă, nu este
creată impresia că lumea de pe câmpul de
luptă este formată doar din soldaţi de tipul
eroului principal. William s-a întors, dar
asta nu înseamnă că şi ceilalţi vor face la
fel. Sanborn, de exemplu, este cel care vrea
o familie acum, dar Eldridge, după trauma
pe care a suferit-o, este greu de presupus
că va mai dori să continue această muncă.
Filmul este ceva mai inteligent decât vrea
să pară. Porneşte de la premisa din citatul
de început : „Agitaţia luptei constituie un
viciu puternic şi deseori letal, războiul fiind
în fapt un drog”, dar se dovedeşte mult mai
analitic, pentru niciun personaj războiul
nereprezentând un drog, ci o opţiune.
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Eu când vreau
să fluier, fluier

România – Suedia 2010
regie Florin Șerban
scenariu Cătălin Mitulescu, Florin Șerban
imagine Marius Panduru
montaj Sorin Baican, Cătălin Cristuţiu
editare sunet Florin Tăbăcaru
costume Augustina Stanciu
cu George Piștereanu, Ada Condeescu, Clara Vodă, Mihai Constantin
de Andrei Rus
Prima treime a lui „Eu când vreau să fluier,
fluier” reușește să ofere spectatorilor o
experienţă cinematografică decentă, deşi
nu excepţională. Camera dirijată de Marius
Panduru îl urmăreşte în tăcere pe George
Piştereanu, interpretul lui Silviu, îi stă în
ceafă la propriu de cele mai multe ori, creând
un tip de suspans pe care Jean-Pierre şi Luc
Dardenne l-au dus la un rafinament absolut
în „Le fils” („Fiul”, 2002), oferind astfel
epigonilor un teren de tatonări stilistice
suficient de generos. Florin Şerban debutează
în regia de lungmetraj cu „Eu când vreau
să fluier, fluier”, aşa că era normal, deşi
nu neapărat lăudabil, să încerce piste deja
bătătorite, menite a-i facilita în viitor găsirea
unei identităţi cinematografice proprii. Iar, în
acest sens, cadrele în care personajul principal
masculin e surprins în mişcare, mizanscena
imitând-o pe cea din filmul fraţilor Dardenne
menţionat adineauri, reuşesc să inducă o
stare de expectativă, fără a fi încă justificate
din punct de vedere dramaturgic. Spun asta
deoarece, precum în „Le Fils”, o stilistică atât
de extremă îşi devoalează funcţionalitatea pe
măsură ce traiectoria personajului urmărit
astfel capătă consistenţă. În „Eu când vreau
să fluier, fluier” acest tip de opţiune stilistică
este, însă, banalizată de apelarea la un montaj

sacadat, cadrele de urmărire fiind întrerupte
de scurte interludii statice ilustrând habitatul
protagonistului. Interpretările modeste ale
personajelor episodice sau secundare din
prima parte a filmului (poliţişti, puşcăriaşi,
fratele mai mic al lui Silviu interpretat de
Marian Bratu, de regăsit şi în „Lampa cu
căciulă” al lui Radu Jude, directorul închisorii
interpretat de Mihai Constantin, studenta
Ana, interpretată de Ada Condeescu) pot fi
trecute pe moment cu vederea, apariţia lui
George Piştereanu fiind atât de electrizantă
(scena primei întâlniri cu Ana e, de altfel, şi
singura unde acesta, preţ de câteva minute
bune, imprimă graţie filmului) încât,
singură, pare capabilă să distragă atenţia de
la stângăciile colegilor de distribuţie și ale
regizorului.
Momentul din care filmul îşi pierde orice fel
de coerenţă, alunecând înspre un derizoriu
din care nu reuşeşte să mai iasă până în
final, îl constituie secvenţa întâlnirii dintre
protagonist şi mama sa în timpul unei vizite
a acesteia la închisoare. Neconvingătoare e,
din păcate, prestaţia Clarei Vodă (excelentă în
trecut în regia lui Cristi Puiu şi satisfăcătoare
în cea a lui Adrian Sitaru) în rolul mamei
băiatului. Piştereanu, de asemenea, devine
repetitiv în grimase şi în gesturi, intrând într-o

zonă clişeică a interpretării unui moment
lipsit de complexitate şi dus prea mult înspre
melodramă încă din faza de scenariu. De altfel,
eşecul lui „Eu când vreau să fluier, fluier” se
datorează în primul rând scenariului găunos
scris de Cătălin Mitulescu şi de Florin Şerban
după piesa de teatru omonimă a Andreei
Vălean. Incapabili să ofere consistenţă
unei scene dificile precum cea a reuniunii
protagonistului lor cu cea care pare a-i fi cauzat
ajungerea la închisoare, scenariştii încearcă să
se salveze din penibilul dramaturgic apelând
la mici glumiţe, considerând probabil că o
scenă rivalizând cu toate telenovelele de
doi lei, în care personajele îşi destăinuie
monocord reciproc exact ceea ce gândesc,
ajustându-şi tonul gravităţii momentului,
poate căpăta natureleţe prin inserarea unor
replici dezinvolte de tipul „M-am făcut că am
mâncat”, dată de Silviu drept răspuns uneia
a mamei: „Doamne, ce mare te-ai făcut!”
Scenele care frizează ridicolul sunt două la
număr; una dintre ele extrem de importantă şi
de lungă în economia filmului, cealaltă scurtă,
dar dorindu-se încărcată de emoţie. Revolta
lui Silviu, contorizând aproape o treime din
durata lui „Eu când vreau să fluier, fluier” şi
constituind punctul său culminant, e ilogic
scrisă şi realizată, sfidând inteligenţa şi bunul
simţ al privitorilor. Niciunul dintre personaje
nu îi opune rezistenţă protagonistului, nici
poliţiştii, folosiţi pe toată durata filmului mai
degrabă ca un detaliu de recuzită, nici colegii
de celulă, mai mulţi la număr, care, la o simplă
somaţie a acestuia părăsesc încăperea, nici
directorul închisorii, nici captiva Ana, nici
mama, absolut nimeni. Timp de 30 de minute
suntem invitaţi să asistăm la prăbuşirea
unui film, culminând cu scena de final în
care opresorul şi victima schimbă la o masă
dintr-o benzinărie câteva vorbe drăgălaşe
de tipul „E o zi frumoasă (el)”, „Îţi place? (n.
mea. cafeaua) (ea)”, „Da, e foarte bună” (el)
„Îmi mai comanzi şi mie o cafea până mă
întorc? (el) etc. Fără dubii, „Eu când vreau să
fluier, fluier” a fost realizat fără un prea mare
discernământ dramaturgic sau regizoral şi
constituie un debut modest pentru un cineast
care a fost în mod inexplicabil aureolat cu
două premii importante la un festival de
film mediatizat, dar a cărui reputaţie păleşte
din ce în ce mai tare în ultimii ani din cauza
palmaresului său dubios.
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Filmele lui
Park Chan-wook
de Sorana Borhină

Una dintre cele mai interesante şi distinctive caracteristici
ale cinematografiei coreene o reprezintă strânsa legătură pe
care aceasta o are cu politica. De fapt, de la introducerea lui în
1903, nu există film în Coreea care să nu se fi aflat sub cenzură
guvernamentală. Astfel, de la ocupaţia japoneză la războiul civil şi
până la haosul politic din anii ’70 şi ’80, cinematografia coreeană s-a
aflat sub jurisdicţia statală. Codul de cenzură al filmelor coreene din
a doua jumătate a secolului al XX-lea era atât de sever, încât putea
fi comparat cu cel din Coreea de Nord sau alte state comuniste.
Orice notă aparent procomunistă era sancţionată şi aproape toate
formele de senzualitate erau catalogate drept obscene. În perioada
de „revitalizare guvernamentală” a generalului Park Chung-hee
producţiile cinematografice aveau datoria de a ilustra drepturile,
obligaţiile şi aspiraţiile naţionale.
Coreenii – mai puţin zeloşi decât şi-ar fi dorit conducătorul lor au început să ignore filmele autohtone în favoarea producţiilor
hollywoodiene. La sfârşitul anilor ’90, o dată cu stabilizarea
democraţiei, Seul ia locul Hong Kong-ului şi devine noul oraşcheie al Renaşterii cinematografiei asiatice. Acest fapt se datorează
în parte crash-ului din ’97 – aşa cum se întâmplă adesea în
perioadele de criză, cinematografia este una din puţinele industrii
care înregistrează creştere economică. Uriaşul succes de boxoffice
al filmului „Shiri” (1999, r. Kang Je-gyu) încurajează companiile
coreene să aibe încredere în noua generaţie de regizori şi să
investească în proiectele lor, ducând astfel la încheierea supremaţiei
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societăţilor-conglomerat asupra cinematografiei naţionale.
O dată cu democratizarea cinemaului, tinerii regizori coreeni
sunt încurajaţi să se întoarcă în ţară şi să pună în practică
tehnicile preluate din afară. Interesul regizorilor faţă de cerinţele
publicului creşte, iar satisfacerea lui căpăta o importanţă de primă
mână. Fragilitatea succesului dobândit de „Shiri” sau „Yuryeong”
(„Fantoma, submarinul”, 1999, r. Min Byung-Chun) i-au făcut
pe regizori să fie mai interesaţi de puterea comercială a unui
proiect, decât de valoarea sa artistică. Lipsa de creativitate şi
de originalitate este sancţionată de critică, în timp ce publicul
îmbrăţişează exclusiv producţiile „senzaţionale” de tip blockbuster,
ignorându-le pe celelalte. Există însă o serie de regizori care
decid să experimenteze cu o gamă variată de genuri – uneori
amestecându-le pe parcursul unui singur film. Exemplu: comedia
se împleteşte cu melodrama, apoi melodrama se încrucişează cu
acţiunea, în cea mai bine vândută producţie coreeană din istorie:
comedia romantică „Yeopgijeogin geunyeo” („My Sassy Girl”, 2001,
r. Kwak Jae-yong) .

„Gongdong gyeongbi guyeok JSA”
(„Joint Security Area”) - 2000
Park Chan-wook studiază în tinereţe filosofia la Universitatea
Sogang din Seul. Decide să devină regizor după ce vede pentru
prima oară „Vertigo” al lui Hitchcock. În această perioadă, deşi
frecventează cursurile unei facultăţi iezuite, renunţă la credinţa
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catolică în care a fost crescut şi devine ateu. În 2000 apare „Joint
Security Area”, iar Park devine unul dintre cei mai apreciaţi cineaşti
ai Noului Val Coreean.
Sub voalul unei detective-story, „JSA” tratează un subiect sensibil:
prietenia dintre doi ofiţeri de frontieră comunişti şi doi stagiari
capitalişti. După unificarea Yemenului şi a Germaniei, Coreea a
rămas singura ţară din lume împărţită în două. Unificarea, atât de
mult dezbătută, nu reprezintă decât o aspiraţie, având în vedere
starea de fapt a lucrurilor: teoretic, coreenii sunt încă în stare de
război - cu excepţia unei înţelegeri de încetare a focului, nici un
tratat de pace nu a fost semnat între cele două ţări. Această situaţie
a dus la fixarea unor ilustrări stereotipice ale nordicilor. Astfel, cu
„JSA” Park începe să facă ceea ce se pricepe el mai bine: să distrugă
stereotipurile şi ideile preconcepute din mintea publicului. Şi cum
adesea se întâmplă în filmele regizorului coreean, spectatorilor
le este aproape imposibil să identifice „antagonistul” poveştii în
rândul personajelor ilustrate, pentru simplu motiv că nu acolo
trebuie să-l caute.
Filmul începe cu o bufniţă care-şi îndreaptă atenţia spre punctul de
control al vămii dintre cele două ţări. Auzim un foc de armă, apoi
vedem o lumină ieşind prin gaură făcută de un glonte în peretele
cabanei. Astfel, „Joint Security Area” începe ca orice crime-movie
respectabil - iar spectatorul tocmai asta se aşteaptă să vadă: doi
ofiţeri nordici sunt găsiţi morţi şi unul este grav rănit, iar principalul
suspect este soldatul sud-coreean Lee Soo-hyuk. Declaraţiile celor
doi militari rămaşi în viaţa diferă: ofiţerul nord-coreean Oh Kyungpil denunţă gestul ca un act de terorism din partea Sudului, în
vreme ce Lee Soo-hyuk mărturiseşte că a fost răpit de către cei
doi comunişti şi că focurile de armă s-au declanşat în momentul
în care acesta a încercat să fugă. Când conflictul riscă să iasă de
sub control, o echipă de agenţi elveţieni este chemată pentru a
elucida misterul. Până aici filmul pare să oscileze între detective
story şi thriller politic, iar această fluctuaţie este atent orchestrată
de către Park. O dată cu începerea flashbackurilor, însă, situaţia se
schimbă: personajele sunt umanizate, iar spaţiul în care se mişcă
capătă profunzime şi culoare. Din aspru, scorţos şi sobru, filmul
devine deosebit de plăcut. În a doua jumătate, „JSA” spulberă toate
aşteptările şi se transformă într-o meditaţie asupra umanismului,
ce poate lua naştere până şi în cele mai inumane situaţii.
O secvenţă de la începutul filmului care poate cu uşurinţă fi trecută
cu vederea capătă o însemnătate cutremurătoare la final: în zona
demilitarizată de la graniţa dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud
vedem un grup de turişti străini făcând poze. La un moment dat,
unei doamne îi zboară pălăria din cap şi aterizează peste linia albă
care delimitează cele două ţări. Sergentul nord-coreean OH Kyungpil ridică pălăria de culoare roşie şi i-o întinde ofiţerului ONU care
conduce grupul de turişti: „Dacă aş fi fost un cetăţean coreean aş fi
putut fi executat pentru violarea legii de Securitate Naţională” zice
ofiţerul, referindu-se la pălărie. Pe lângă importanţa pe care-o va
căpăta în epilog, această secvenţă ilustrează absurditatea situaţiei
în care se află cele două Coree din perspectiva unei persoane
neimplicate direct în conflict.

„Boksuneun naui geot”
(„Sympathy for Mr. Vengeance”) - 2002
Apărut în 2002, acesta este primul film din ceea ce avea să fie
cunoscută ca „Trilogia Răzbunării” a lui Park Chan-wook. „…Mr.
Vengeance” este, în acelaşi timp, cel mai intim, visceral şi violent
film al regizorului. Deşi există numeroase opere - fie ele literare sau

cinematografice - ce tratează teme precum perioada de colonizare
japoneză sau războiul civil, până la apariţia regizorului Park Chanwook cultura coreeană era aproape în exclusivitate lipsită de
ilustrări grafice ale violenţei. Furia pe care coreeni au acumulat-o
pe parcursul mai multor ani de dictatură militară şi instabilitate
politică nu a fost niciodată transpusă într-o formă estetică
concretă. Într-o lume în care tortura, sinuciderile şi asasinatele
politice ajunseseră mici tragedii cotidiene, coreenii preferau să-şi
inhibe mânia şi să evite orice formă violentă de protest. Această
frustrare izvorâtă din neputinţa acţiunii stă adesea la baza naşterii
sentimentului de răzbunare în personajele lui Park.
În Seulul aniilor ’90, Ryu, un tânăr surdo-mut, se luptă pentru a-i
găsi surorii bolnave de insuficienţă renală banii necesari pentru
transplant. Presat de facturile de spitalizare, renunţă la Facultatea
de Arte Plastice şi se angajează într-o fabrică. Disperat, ajunge să
apeleze la un grup de traficanţi de organe pentru a-i găsi surorii
sale un rinichi compatibil. Membrii acestuia, însă, ajung să-i fure
nu numai banii pe care-i strânsese până în acel moment pentru
transplant, ci şi un rinichi. Când este dat afară de la locul de
muncă, prietena lui Ryu – o tânără anarhistă de extremă stânga – îi
propune să o răpească împreună pe fiica fostului său angajator. Este
clar faptul că Park îşi duce personajele la extrem pentru a le face să
acţioneze iraţional, însă niciodată atitudinile lor nu par forţate în
contextul dramatic al filmului. Astfel, Ryu întâlneşte pe parcursul
aventurii sale o serie de personaje-simbol ale societăţii moderne –
o lume în care umanitatea pare să nu-şi mai găsească locul.
Acest prim „episod” al „Trilogiei Răzbunării” este singurul în care
regizorul adoptă o notă moralizatoare evidentă la adresa societăţii
contemporane şi a implacabilei sale ierarhizări. Filmul tratează o
serie de teme ce aveau să devină recurente în opera sa: recluziunea
emoţională, întemniţarea socială, incapabilitatea comunicării,
lipsa înţelegerii între semeni şi, desigur, răzbunarea. Decizia de a
păstra o atitudine minimalistă din punct de vedere cinematografic
ajută la crearea unei atmosfere rarefiate si apăsătoare. Ritmul
lent, puţinele mişcări de cameră şi muzica aproape inexistentă
facilitează înţelegerea personajului principal, dar în acelaşi timp
creează spectatorului – încă din primele minute ale filmului – o
stare de discomfort ce se va accentua pe parcursul desfăşurării
acţiunii.
De cele mai multe ori, comicul ia naştere din situaţii violente ori
brutale. Şi aici Park Chan-wook îşi manipulează publicul: făcându-l
să râdă într-un moment, ca imediat după să-l facă să se simtă
vinovat pentru că s-a amuzat de un gest ce s-a dovedit a fi profund
violent. Impresionant este faptul că aceste schimbări de „stare”
pot avea loc de la un cadru la altul în momente total neaşteptate
şi cu o rapiditate uluitoare. Întrebările pe care Park Chan-wook le
aruncă spectatorului sunt clare: „sunt asemenea acte de violenţă
justificabile?”. Ambiguitatea personajelor şi violenţa la care sunt
supuse aruncă publicul într-un rollercoaster emoţional, fiind
stimulat fizic şi intelectual la început, dar extenuat şi meditativ la
final.

„Oldboy” - 2003
Prima secvenţă a filmului „Oldboy” se desfăşoară pe un acoperiş:
îl vedem pe Oh Dae-su ţinând de cravată un bărbat deasupra
marginii unui bloc. Prin această primă secvenţă, Park Chan-wook
reuşeşte să stabilească două lucruri: unu - ambiguitatea morală a
personajului (spectatorul nu ştie în acest moment dacă Oh Dae-su
vrea să-l omoare pe bărbat sau nu), doi - fixarea unui detaliu ce
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va deveni recurent pe parcursul desfăşurării acţiunii şi va căpăta
importanţă de-abia la finalul filmului: acela că Oh Dae-su vorbeşte
prea mult şi ascultă prea puţin.
În a doua secvenţă, îl vedem pe Oh Dae-su într-o secţie de poliţie:
aflăm că este un om de afaceri şi că a fost adus la circumscriptic
pentru că a băut mai mult decât putea duce. Interesant de notat
este poziţia în care-şi aşază Park Chan-wook camera: pe tot
parcursul secvenţei suntem obligaţi să-l urmărim pe Oh Dae-su
din perspectiva şefului de secţie - a cărui voce o auzim off cameră
din când în când. Acesta primă impresie a personajului principal
nu este foarte îmbucurătoare; spre deosebire de majoritatea
coreenilor – care sunt nostimi şi simpatici când sunt beţi – există
ceva respingător şi antipatic în comportamentul lui Oh Dae-su.
Park nu se străduieşte să ne facă personajul nesuferit, dar atrage
subtil atenţia că – asemeni poliţistului – vom fi tentaţi să-l judecăm
pe Dae-su pe tot parcursul filmului după propriul nostru cod de
valori, care de cele mai multe ori se identifică cu etica prestabilită a
societăţii contemporane.
Adaptat după o manga japoneză scrisă de Garon Tsuchiya, Park
Chan-wook extrage pentru filmul său doar elementele esenţiale:
încarcerarea personajului principal vreme de 15 ani, eliberarea
aparent nemotivată şi dorinţa de răzbunare a acestuia. Asemănările
se opresc aici, deoarece acolo unde filmul „Oldboy” începe să capete
profunzime, manga devine brusc o lectură cu şi despre bărbaţi
macho care născocesc motive pentru a se lua la trântă. Importantă
este şi perioada în care Oh Dae-su a fost întemniţat - sfârşitul anilor
’80 – începutul secolului al XXI-lea - răstimp în care Coreea de
Sud trece printr-un intens proces de democratizare. Vreme de 15
ani, Oh Dae-su trăieşte într-un fel de închisoare privată în care
televizorul reprezintă singura lui legătură cu lumea de afară.
Park este foarte atent în construirea spaţiilor în care se mişca un
personaj, acestea devenind extensii ale personalităţii lui. De fapt,
spaţiile în care Park îşi „încuie” personajele sunt aproape identice
ca plan arhitectural, diferite fiind doar elementele de decor care
ajung la rândul lor să le definească caracterul. Exemplu: în camera
lui Oh Dae-su, atârnat de perete, vedem un tablou reprezentând un
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bărbat care-i seamănă izbitor de mult. Ipostaza în care este surprins
subiectul are în primă fază un rol umoristic - vedem un fel de om
de Neardenthal, cu părul făcut măciucă-n cap, care râde cu dinţii
până la urechi, în vreme ce ochii îi sunt înlăcrimaţi - dar o dată cu
desfăşurarea epilogului, această imagine capătă conotaţii tragice.
De asemenea, tabloul de la început subliniază motto-ul întregului
film: „râzi şi râsul va râde cu tine, plângi şi vei plânge singur.”
Park oferă „indicatoare” cromatice personajelor sale: dacă culoarea
lui Oh Dae-su este clar albastru, cea a lui Mi-do este roşu, iar relaţia
incestuoasă dintre cei doi este reprezentată de violet. Atât titlul,
cât şi desfăşurarea acţiunii, duc cu gândul la o tragedie greacă.
Şi într-o oarecare măsură asemănarea dintre „Oldboy” şi „Oedip”
îşi găseşte şi un reper vizual concret: ca şi Oedip, Oh Dae-su se
automutilează în momentul în care află de relaţia incestuoasă pe
care a săvârşit-o. Există rămăşiţe precise de existenţialism în opera
lui Park, iar chestiunea libertăţii acţiunii şi a „liberului arbitru”
este evidentă în fiecare din operele sale. Incapacitatea reacţiunii
imediate – şi automat negarea libertăţii de decizie - creează în
„Oldboy” frustrări imense, ce au efecte dezastroase: Oh Dae-su
este obligat să aştepte 15 ani pentru a-şi demara răzbunarea, în
acelaşi timp „antagonistul” Lee Woo-jin este obligat să aştepte
peste două decenii pentru a putea acţiona. Amândoi sunt într-un
fel sau altul fiinţe distruse şi reuşesc să se menţină în viaţă doar
prin intermediul dorinţei de răzbunare.

„Chinjeolhan geumjassi”
(„Sympathy for Lady Vengeance”) - 2005
O dată cu „Chinjeolhan geumjassi” („Sympathy for Lady
Vengeance”), Park Chan-wook pare să se fi plictisit. Există o
oarecare monotonie, o lipsă de ritm care, deşi poate fi uşor explicată
prin dorinţa cineastului de a se conforma unui personaj principal
feminin, nu face altceva decât să dăuneze filmului.
„…Lady Vengeance” tratează povestea tinerei Geum-Ja care în 1991
este acuzată de răpirea şi omorârea unui băieţel. Geum-Ja este
şantajată de complicele ei, Mr.Beak, în a mărturisi o crimă pe care
nu a comis-o. Ea va avea de petrecut 13 ani în închisoare. În acest
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răstimp, îşi pune la cale răzbunarea, ascunzându-se sub o „faţă
de înger” şi devenind un fel de Maică Tereza pentru femeile din
penitenciar. Actriţa aleasă pentru rolul principal este Yeong-ae Lee,
una din „drăguţele Coreei”, cunoscută în special pentru rolurile de
„goody-goody-girl”. Din acest punct de vedere, alegerea lui Park
este una fericită; deoarece regizorul încearcă din nou să spulbere
stereotipurile din mintea spectatorilor, începând chiar cu imaginea
personajului principal.
Prima parte a filmului este specifică unui revenge-movie: GeumJa este eliberată din închisoare şi porneşte în căutarea fostelor
deţinute. Acestea ajung să-i devină complici, dar păstrează o
oarecare distanţă faţă de Geum-Ja pe care ajung să o perceapă
ca pe o necunoscută, un element străin, aproape extraterestru.
Intră în ecuaţie Mr. Beak - singurul personaj cu adevărat negativ
din „Trilogia Răzbunării”. Lipsa ambiguităţii morale în cazul lui
Mr. Beak se explică prin faptul că acesta este un simplu obiect declanşatorul celei de-a doua părţi a filmului. Astfel, tonul se
schimbă în momentul în care Geum-Ja descoperă că Mr. Beak
a omorât alţi patru copii. Dacă până în acest moment singura
problemă a lui Geum-ja a fost să găsească o modalitate interesantă
de a-l ucide pe Mr. Beak, în această parte a filmului, însă, intră în
scenă părinţii copiilor răpiţi cărora li se oferă posibilitatea de a se
răzbuna. Folosindu-se de grupul de părinţi, Park creează o serie de
secvenţe memorabile, îmbinând comicul cu morbidul, grotescul cu
melodrama.
Aşa cum a făcut în „Oldboy”, şi în „…Lady Vengeance” regizorul
creează un cod coloristic specific: albul prăjiturilor şi al tofu-ului
simbolizează puritate, roşul sângelui şi al lumânărilor reprezintă
căinţă, iar negrul pistolului şi al costumului din piele purtat de
Geum-ja, răzbunare. În „…Lady Vengeance”, răzbunarea devine un
pretext pentru căutarea căinţei şi a ispăşirii, iar tonul general al
filmului este simţitor mai optimist decât cel al predecesoarelor sale.
Din nefericire, Park Chan-wook foloseşte filmul mai mult ca un
epilog pentru „Trilogia Răzbunării”, preferând sa insereze diverse
simboluri şi trimiteri la primele două filme, decât să-i consolideze

structura dramatică. O altă problemă ar fi fost trecerile bruşte de
la trecut la viitor, dar regizorul se foloseşte de muzica lui Vivaldi
pentru a conferi coerenţă tranziţiilor spaţiale şi temporale. Spre
deosebire de restul filmelor sale, în „…Lady Vengeance” Park se
foloseşte foarte des de prim-plan. Pe lângă rolul tradiţional, Park
îl utilizează pentru a crea un dinamism specific: un exemplu
ar fi scenele care se termină cu prim-planul unui personaj, iar
secvenţa imediat următoare ilustrează acelaşi personaj, în aceeaşi
încadratură, dar într-un timp şi spaţiu diferite.

„Bakjwi” („Thirst”) - 2009
Mult anticipatul horror al lui Park este în realitate cam tot ce ai
putea spera. numai horror nu. Desigur, nu ne putem aştepta ca
regizorul coreean să respecte ad literam un gen de cinema, însă,
în „Thirst” vampirismul îşi pierde statutul metaforic şi devine
un pretext. Pornind de la premisa că violenţa există în orice tip
de relaţie interumană, Park Chan-wook se foloseşte de „mitul”
vampirului pentru a ilustra acest lucru în termeni cinematografici.
În „Thirst” regizorul coreean culege cam toate clişeele din filmele
cu vampiri, le amestecă şi le răstoarnă până reuşeşte să creeze ceva
nou şi original. Park demitizează vampirismul şi îl tratează asemeni
unei boli. Comicul morbid reiese din faptul că cel care suportă
transformarea este un preot catolic. Toate momentele comice sunt
legate de lupta internă dintre identitate morală şi noua necesitate
fizică. Astfel, preotul rămâne „în personaj” în timp ce se hrăneşte
cu sângele unui pacient aflat în comă. Nici erotismul filmului nu
este unul tipic: de obicei victima este o tânără fecioară neprihănită
care este sedusă de un vampir libidinos; ei bine, în „Thirst” femeia
este cea care corupe vampirul.
„Thirst” prezintă şi elemente de noir: personajul principal feminin
Tae-ju este ambiguu din punct de vedere moral, iar adevăratele sale
sentimente rămân ascunse pe tot parcursul filmului. Tae-ju este una
dintre cel mai bine conturate „femmes fatale” din cinematografia
contemporană coreeană şi reprezintă un elogiu adus de către Park
filmului „Hanyo” („The Housemaind”, 1960, r. Kim Ki-young).
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La jetée, 1962

Chris
Marker
între politică, istorie și memoria imaginii

„Ceea ce mă interesează este istoria, politica ocupând un loc important în preocupările mele doar în
măsura în care reprezintă un semn lăsat de istorie asupra prezentului”i, declara Chris Marker în 2003
într-unul dintre foarte rarele sale interviuri (în jur de zece în aproape 60 de ani de carieră) acordat prin
email jurnaliștilor Samuel Douhaire și Annick Rivoire de la publicaţia franceză „Libération”. Fără doar
și poate, unul dintre cei mai mari cineaști pe care genul non-ficţional i-a cunoscut vreodată, Marker
acoperă doar parţial, prin afirmaţia sa, adevărul propriului trecut artistic, oricum mult prea complex
pentru a putea fi rezumat pe fugă, într-o propoziţie.
de Andrei Rus

Eseul: un model nou de naraţiune
cinematografică, incomod pentru
autorităţile franceze
În anii ’50 - ’60, în preajma mişcărilor
sociale din multe colţuri ale lumii, acesta s-a
arătat interesat în primul rând de sondarea
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zonelor febrile din punct de vedere social şi
politic. Diferite vizite în ţări precum URSS,
Israel, Cuba, China, Chile sau Statele Unite
ale Americii le-a finalizat prin realizarea
unor filme, uneori de călătorie (mai ales
în primii ani), alteori directe şi jurnalistice
(pe măsură ce ne apropiem de febrilii ani

’67 – ’68 ai mişcărilor sociale din întreaga
lume).
Debutând în 1952 cu un film („Olympia
’52”, astăzi nedisponibil pe niciun fel
de suport) care surprindea jurnalistic
olimpiada de la Helsinki din acelaşi an,
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despre care Catherine Lupton, autoarea
volumului „Chris Marker, Memories of
the Future”, spunea că „nu e o capodoperă
timpurie, cuprinzând o înregistrare
funcţională a diferitelor competiţii
olimpice, fiind filmat cu echipament
tehnic precar, în condiţii dificile, şi lipsit
de o şlefuire corespunzătoare”ii, cineastul
francez avea să intre în atenţia criticilor,
dar şi a cenzurii, peste numai un an, când,
în 1953, realiza, alături de Alain Resnais,
scurtmetrajul „Les statues meurent aussi”
(„Şi statuile mor”). Pornind de la observarea
modei decorative pariziene a acelor ani,
influenţate de arta primitivă africană,
Marker şi Resnais îşi sfârşesc discursul
cinematografic prin contestarea aportului
benefic al civilizaţiei europene asupra
celei africane şi, deci, criticând implicit
politica colonială a Franţei şi vulgarizarea
aplicată, treptat şi perfid, de aceasta
culturii ancestrale a „omului negru”.
Imaginilor înfăţişând diverse opere de
artă africană, reprezentând în primul rând
chipuri ale morţii, menite a exorciza teama
populaţiei din aceste părţi ale lumii în faţa
implacabilului deznodământ al existenţei
terestre, le sunt asociate comentarii
narate din afara câmpului vizual de o voce
masculină, neutră, deşi uşor pătimaşă.
Discursul cinematografic al celor doi
realizatori capătă astfel forma unui eseu,
caracteristică a întregii opere a lui Marker,
în care ce se aude este cel puţin la fel de
important precum ce se vede, cuvintele
completând, iar nu explicând, imaginea. În
acest sens, se vor dovedi profetice remarcile
criticului André Bazin, care observa încă
din 1958, într-un articol dedicat lui Marker
şi publicat în „France-Observateur”, că „în
general, chiar şi în documentarele angajate
politic sau în cele care vor să impună un
anumit punct de vedere, imaginea (să
spunem, singurul element cinematografic)
constituie efectiv materia primordială a
filmului. Orientarea operei e exprimată
prin prisma alegerilor făcute de realizator
în timpul montajului, comentariul auditiv
completând organizarea semantică impusă
de document. În ce-l priveşte pe Marker,
lucrurile stau diferit. Aş spune că materia
primordială a filmelor lui e inteligenţa, că
mijlocul imediat de expresie e limbajul şi că
imaginea intervine doar într-un al treilea
plan, pentru a atesta această inteligenţă
verbală. Procesul uzual e inversat. Voi risca
o altă metaforă: Chris Marker imprimă
filmelor sale o tehnică absolut nouă de

montaj: o voi numi „orizontală”, pentru a
o opune montajului clasic, care jonglează
cu sensul duratei prin prisma relaţiei
dintre cadre. Aici, o imagine dată nu se
referă automat la cea precedentă sau la cea
imediat următoare, ci mai degrabă se referă
lateral, într-un fel, la comentariul auditiv.”iii
Bazin va merge şi mai departe în analiza
sa, afirmând despre un film ulterior de-al
cineastului, „Lettre de Sibérie” („Scrisoare
din Siberia”, 1957), că „nu seamănă cu
niciun alt film cu o bază documentară
văzut anterior. (...) voi propune următoarea
descriere aproximativă: „Lettre de Sibérie”
este un eseu despre trecutul şi prezentul
Siberiei, realizat sub forma unui raport
filmat. Sau, poate, pentru a împrumuta
formula aplicată de Jean Vigo propriului său
film „À propos de Nice” („Apropo de Nisa”,
1930) („un punct de vedere documentar”),
aş afirma că e un eseu documentat filmic.
Termenul capital e „eseu”, înţeles în acelaşi
fel precum în literatură – un eseu în acelaşi
timp istoric şi politic, scris de un poet.”iv
Revenind în punctul iniţial, „Les statues
meurent aussi” conţine în germene o forţă
dialectică pe care cinematograful de tip
non-ficţional o va prelua în anii următori,
renunţând la a utiliza imaginea drept
catalizator al documentului şi oferind, în
schimb, câştig de cauză ideii sau viziunii
autorului asupra lumii. Imaginile, singure,
nu ar fi putut cuprinde complexitatea
unui discurs precum cel conţinut întrun comentariu precum acesta: „vrem să
vedem suferinţă, serenitate, umor, când
noi de fapt nu ştim nimic. Colonizatori ai
lumii, vrem ca totul să ne vorbească pe
limba noastră: animalele, morţii, statuile.
Iar statuile acestea sunt mute. Ele au guri,
dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Nu
sunt idoli. (...) Statuia neagră nu reprezintă
un Dumnezeu: ea este o piatră.”v Puţin mai
târziu, în cadrul aceluiaşi film, Resnais şi
Marker (deşi, la drept vorbind, cel din urmă
este autorul comentariului din „Les statues
meurent aussi”) pun în discuţie o altă idee
opusă celei unanim propagate de guvernele
franceze ale acelor ani asupra populaţiei:
„nu există o ruptură între civilizaţia
africană şi a noastră. Chipurile artei negre
aparţin unui acelaşi chip uman, precum
pielea şarpelui. Pornind de la formele lor
moarte, recunoaştem acea promisiune
comună tuturor marilor culturi, a victoriei
omului asupra lumii. Şi, albi sau negri,
viitorul nostru se fondează pe această
promisiune.”vi

Forţa unor cuvinte precum cele redate
anterior s-a dovedit suficient de eficientă
pentru a se solda cu interzicerea proiectării
filmului în cinematografele franceze ale
anilor ’50. Într-o scrisoare datată iulie 1953,
Henry de Segogne, preşedintele Comisiei
de Cenzură a Filmelor cinematografice
din cadrul Consiliului de Stat, îi aducea
la cunoştinţă lui Marker următoarele:
„dacă prima parte nu pune niciun fel de
dificultăţi până la secvenţa 15, din contră,
partea a doua ridică numeroase obiecţii
de o asemenea gravitate, încât pare puţin
probabil ca această Comisie să poată
formula un aviz favorabil obţinerii unei
vize de exploatare comercială a filmului.”vii

Jurnalele de călătorie ale unui
Jules Verne modern și comunist
Dintre filmele de început ale cineastului
francez, altele două, „Dimanche à Pekin”
(„Duminică la Pekin”, 1956) şi „Cuba Si!”
(„Cuba da!”, 1961), vor intra în vizorul
aceleiaşi Comisii de Cenzură, sfârşind
prin a fi interzise, deoarece: „consideraţiile
sale se fondează pe acţiunea tendenţioasă
a accentelor de propagandă conţinute în
text, de asemenea exprimate în imagini în
manifestaţiile demonstrative”viii (cazul lui
„Dimanche à Pekin”) sau „filmul nu poate fi
calificat drept documentar, el constituind o
apologie a regimului castrist. (...) este vorba,
apoi, de o regulă generală: niciun film de
propagandă ideologică nu poate primi viza
de exploatare fie şi pentru efectul nociv pe
care l-ar putea avea asupra ordinii publice
etc.”ix (cazul lui „Cuba Si!”).
Trecând peste jena provocată de contactul
cu un asemenea tip de cenzură ideologică
a statului asupra operelor de artă, rămân
valabile întrebările dacă, într-adevăr,
filmele în cauză propagă o unică idee
politică şi dacă acea idee constituie temelia
discursului lor ideatic. În cazul lui Marker,
însă, răspunsul la întrebări aparent simple
se dovedeşte întotdeauna extrem de dificil
de găsit. Într-adevăr, precum majoritatea
intelectualilor francezi ai epocii, acesta
avea o vedere politică stângistă, fiind
vizibil ataşat de idealurile comuniste. Nu
întâmplător, după cum menţionam în
debutul articolului, primele sale scurt şi
mediu-metraje se constituie în tot atâtea
eseuri cinematografice despre ţări, zone
sau oraşe aparţinând unor ţări în care
comunismul triumfase. „Dimanche à Pekin”
a fost realizat în China, „Lettre de Sibérie”
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în Siberia, pe teritoriu sovietic, şi „Cuba Si!”
în Cuba, iar atunci când vizitează tânărul
stat Israel, la doar 12 ani de la fondarea lui,
cineastul se arată fascinat în „Déscription
d’un combat” („Descrierea unei lupte”,
1960) de existenţa kibutz-urilor, organizaţii
umane care funcţionau pe principiul
Colectivelor marxiste, membrii lor punând
toate bunurile la comun şi ajutându-se
reciproc necondiţionat. Nu există loc de
îndoială că Marker e complice politicilor
statelor mai sus menţionate, la fel cum
nu poate fi negată o oarecare exaltare
resimţită în fiecare dintre aceste filme în
legătură cu aspectele sociale surprinse.
Însă, la fel de bine, interesul cineastului
pentru acele zone ale lumii, în detrimentul
altora, poate fi interpetat şi într-o altă
cheie, atâta vreme cât URSS scăpase de
Stalin de curând, China se pregătea pentru
Revoluţia Culturală, Israelul abia fusese
fondat, iar Cuba se afla încă sub fascinaţia
promisiunilor de prosperitate şi de libertate
ideologică şi culturală ale lui Castro; deci,
cu alte cuvinte, toate aceste state se aflau în
plin proces de tranziţie, de înnoire socială
şi culturală, ceea ce pentru un om cu o
curiozitate precum a lui Marker trebuie să
fi contat enorm. Nu este mai puţin adevărat
că niciunul dintre filme nu aşază politica
într-un prim-plan, realizatorul fiind mai
degrabă interesat, chiar şi atunci când
discută direct cu Fidel Castro, să ofere
libertate de exprimare oamenilor, din
dorinţa de a-i reda ecranului în întreaga
lor complexitate. De asemenea, infinit mai
numeroase decât aspectele politice sunt
detaliile cotidiene care îi atrag atenţia
(modalităţile de petrecere a timpului liber
pentru localnicii din „Dimanche à Pekin”;
o reprezentaţie de teatru siberian, viaţa
eschimoşilor, relaţia lor cu natura şi cu
animalele în „Lettre de Sibérie”; un băiat pe
trotinetă străbătând străzile Ierusalimului,
pisicile de pe câmp care înţeleg limba
maghiară, reacţiile oamenilor la vederea
unor fotografii cu propriile chipuri în
„Déscription d’un combat” ; vitalitatea,
obiceiurile oamenilor de pe stradă în „Cuba
Si!”).
Aici, ca, de altfel, în majoritatea celorlalte
filme ale carierei, Marker dă dovadă de
un spirit ludic pe care doar prietena şi
colega sa Agnès Varda (care figurează
pe genericul de la „Dimanche à Pekin”
drept „consultant sinologic” (!) şi pe care
o citează direct în „Déscription d’un
combat”, printre imaginile Ierusalimului
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presărând una insolită cu reclama frizeriei
deshise de curând la Paris de aceasta)
îl poate concura în cinemaul mondial.
„Dimanche à Pekin” debutează precum un
basm, printr-o vedere ilustrată cu o stradă
prăfuită a oraşului chinez ce-l obsedase
pe cineast în copilărie, prinzând imediat
viaţă datorită voiajului acestuia în locul
respectiv. „Lettre de Sibérie” este construit
sub forma unei lungi scrisori de călătorie
adresate unui receptor imaginar, conţinând
în ton exuberanţa, emoţia şi surprinderea
descoperirii unui loc nou şi diferit de altele
cunoscute anterior. Istoria dispariţiei
mamuţilor este ilustrată în mod naiv în film,
sub formă de benzi desenate umoristice,
rupând astfel gravitatea discursului de până
atunci. Acesta este, de altfel, un alt aspect
caracteristic lui Marker, care întotdeauna
schimbă registrele tonale de la o secvenţă
la alta a filmelor sale. Şi, ţinând cont că îşi
marchează prezenţa prin două alter-egouri cel puţin bizare, bufniţa şi pisica, nu
este greu de imaginat motivul perplexităţii
resimţite de spectator în momentul în care,
pentru a oferi un unic exemplu din zecile
posibile, un discurs despre mările, munţii
şi deşertul Israelului este întrerupt de
apariţia bruscă a unor bufniţe gânditoare.
În toate aceste filme de călătorie ale unui
veritabil Jules Verne modern, realizatorul
francez îşi permite să apeleze la elemente
precum aceste alter-ego-uri animale
pentru a recrea o intimitate familiară cu
receptorul şi a-i oferi acestuia cât mai mult
din propria personalitate. Va apela la acest
tip de asociaţii în viitor de câte ori subiectul
abordat şi natura discursului cinematografic
i-o vor permite. De fiecare dată când se va
adresa direct spectatorilor, sub formă de
scrisori sau de mărturisiri (şi se va întâmpla
în numeroase rânduri), Marker va folosi
bufniţa şi pisica pentru a aminti acestora
că mesajul e intermediat şi că cinemaul nu
permite redarea complexităţii gândurilor şi
senzaţiilor umane decât făcând uz de astfel
de procedee.

Un cinema activ social
Nu îşi va permite, însă, plezanterii la
sfârşitul anilor ’60 când, cuprins de febra
revoluţionară din diferite colţuri ale lumii,
va forma un grup de activism cinematografic
(„Grupul Medvedkin”) alături de alţi colegi
cineaşti, cu un scop bine precizat din start:
de a insufla clasei muncitoare franceze
un imbold spre a-şi conştientiza puterea
conferită de numărul său infinit mai mare

de membri decât cel al angajatorilor. În
această perioadă, ulterior participării cu
un scurtmetraj la o operă colectivă de
protest împotriva Războiului din Vietnam,
„Loin du Vietnam” („Departe de Vietnam”,
1967), pune bazele unui soi de cineclub
prin intermediul căruia muncitorii sunt
deprinşi cu chestiunile tehnice elementare
care să le permită imortalizarea pe peliculă
a propriilor probleme întâmpinate în
fabricile şi uzinele unde lucrează. Astfel
iau naştere buletinele informative purtând
denumirea de „Cinétracts” (1968) şi
realizate după modelul celebrelor „Kinopravda” („Cine-ştiri”) inaugurate în Rusia
anilor ’20 de Dziga Vertov.
În mod aparent bizar, grupul de iniţiativă
cinematografică şi socială iniţiat de Marker
nu preia numele lui Vertov, care va reveni
altuia, asemănător ca demers, inaugurat
de Jean-Luc Godard, ci pe al unui cineast
conaţional şi contemporan acestuia, un
anonim la acea dată în Franţa, Aleksander
Medvedkin. Pe Medvedkin, Marker îl
cunoscuse personal în 1967, deci în chiar
acea perioadă, la un festival de film de la
Leipzig, fiindu-i introdus de către istoricul
de cinema Jay Leyda. La Leipzig va vedea
şi filmul de căpătâi al lui Medvedkin,
„Schastye” („Fericirea”, 1934), care, alături
de personalitatea aparte a cineastului rus,
îl vor cuceri pe Marker, determinându-l nu
doar să asigure distibuirea acelui film vechi
de aproape o jumătate de secol în Franţa
în 1971, ci şi să realizeze un documentar
de mediu-metraj care să fie prezentat în
deschiderea acestuia în sălile de cinema. „Le
train en marche” („Trenul în mers”, 1971) se
constituie într-un document asupra unui
aspect aproape total necunoscut al istoriei
cinematografiei ruse post-leniniste a anilor
’30, menţionat anterior doar în cartea lui
Leyda, „Kino: A History of the Russian and
Soviet Film” („Kino: o istorie a filmului
rus şi sovietic”). Importanţa capitală a lui
Medvedkin asupra cinemaului mondial,
dar şi asupra propriei sale viziuni artistice,
este atestată de cuvintele spuse de Marker
în cadrul interviului amintit anterior,
acordat în 2003 publicaţiei „Libération”:
„Medvedkin a fost un cineast rus care,
în 1936, cu mijloacele specifice vremii
(peliculă de 35 mm, masă de montaj şi un
laborator de prelucrare instalat în tren), a
inventat în linii mari televiziunea: filmarea
în timpul zilei, montajul în timpul nopţii şi
proiectarea produsului a doua zi înaintea
oamenilor pe care îi filmase cu o zi în
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urmă (şi care, de multe ori, se implicaseră
în faza de montaj). Cred că acest aspect
e o bucată de istorie uitată (Medvedkin
nu e menţionat nici măcar în cartea lui
Sadoul, considerată o Biblie a cinemaului
sovietic), care traversează o bună parte
a operei mele – în definitiv, poate, partea
cea mai coerentă: a încerca să oferi puterea
cuvântului unor oameni care nu au acces la
el şi, când e posibil, să-i ajuţi să-şi găsească
propriile căi de expresie. Muncitorii pe
care i-am filmat în Rhodesia în 1967, la
fel ca locuitorii din Kosovo din 2000, nu
au fost niciodată ascultaţi de televiziuni:
toată lumea vorbea în numele lor, dar, o
dată ce nu mai erau filmaţi pe drumuri,
însângeraţi şi transpiraţi, spectatorii îşi
pierdeau interesul pentru ei.” Filmele la
care se referă Marker sunt „Rhodiacéta”
(1967) şi „Un maire au Kosovo” („Un primar
în Kosovo”, 2000) care, alături de scurt şi
mediu-metrajele „À bientôt, j’espère” („Pe
curând, sper”, 1968), „La sixième face du
pentagone” („A şasea faţă a pentagonului”,
1968), „Classe de lutte” („Clasa de luptă”,
1969), „Les 20 heures dans les camps”
(„20 de ore pe câmpuri”, 1993) şi „Casque
bleu” („Casca albastră”, 1995) reprezintă tot
atâtea filme în care cineastul a oferit ocazia
unor oameni simpli să-şi facă punctul de
vedere cunoscut lumii prin intermediul
cinemaului sau al televiziunii.
Diferenţa clară dintre filmele anilor ’60 şi
cele de după ’90 amintite mai sus constă
în poziţionarea acestuia vizavi de subiecţii
săi. Dacă în „Rhodiacéta” şi în „À bientôt,
j’espère” Marker dă cuvântul muncitorilor
uzinei Rhodiacéta pentru a-i lăsa săşi expună nemulţumirea privitoare la
distribuirea orelor de muncă şi a salariilor
mici, în „La sixième face du pentagone”
surprinde o revoltă a studenţilor americani
la Pentagon împotriva Războiului din
Vietnam, un preambul al revoltelor
studenţeşti pariziene din mai ’68, iar în
„Classe de lutte” revine la clasa muncitoare,
surprinzând
consolidarea
mişcării
sindicale a acelor ani, o face cu un scop
secundar celui enunţat în interviu: acela de
a instiga la o schimbare de ordin social şi de
a trezi conştiinţa maselor asupra propriilor
drepturi şi a potenţialei lor puteri comune.
Este un teren pe care îl încercase şi anterior,
în ambiţiosul prim lungmetraj al carierei,
„Le joli mai” („Mai-ul simpatic”, 1962)
unde, adoptând un model narativ apropiat
de ceea ce se înţelege prin noţiunea de
„cinema direct”, deşi apelând încă, spre

deosebire de scurtmetrajele pe temă socială
ulterioare, la un discurs meta-vizual,
vocea lui Simone Signoret comentând
şi adăugând semnificaţii suplimentare
conversaţiilor purtate cu diverşi oameni,
de condiţie socială diferită, de pe străzile
Parisului acelei luni de mai din ’62, aplică
o ripostă unui tip de cinema patentat de
sociologul Edgar Morin, în colaborare cu
antropologul Jean Rouch în „Chronique
d’un été” („Cronica unei veri”, 1960). Marker
dezaproba profund tipul de demers al
acestora, intitulat „cinéma verité”, deoarece
nu permitea intervievaţilor să se desfăşoare
înaintea camerelor de filmat în întreaga
complexitate umană, transformându-i mai
degrabă în subiecţi de analiză de laborator.
De aceea, în „Le joli mai”, ca de altfel în
toate celelalte filme sociale ale perioadei,
încearcă să facă dreptate oamenilor aduşi
pentru câteva minute în atenţia privitorilor,
reuşind într-o mai mare măsură decât
Morin şi Rouch să le reconstituie punctele
de vedere, fără a le răstălmăci ulterior. Cu
toate acestea, din cauza dorinţei de a-i
motiva la acţiune politică şi socială, toate
„personajele” acestor filme sunt prezentate
într-o unică ipostază, aceea de oameni
simpli şi nefericiţi de condiţiile actuale de
trai sau, în cel mai fericit caz, inconştienţi
de pericolele societăţii din care fac parte
(precum adolescenţii intervievaţi în faţa
Bursei din Paris, care nu prea fac diferenţa
dintre capitalism şi comunism sau precum
tinerii îndrăgostiţi care urmează să se
despartă a doua zi, din cauza plecării
băiatului pe frontul din Algeria, dar, cu
toate astea, refuză să se gândească la
politică, deoarece nu găsesc că o asemenea
ocupaţie le-ar aduce vreun serviciu).
Abia în scurtmetrajele seriei aparţinând
anilor ’90 şi 2000 va reuşi cu adevărat
cineastul să atingă idealul enunţat în
interviu, de „a oferi puterea cuvântului
unor oameni care nu au acces la el”x. Fără
niciun fel de substrat de natură politică,
ci din pornire umanitară, Marker va oferi
prilejul unui fost soldat al armatei franceze
din Războiul din Golf să îşi exorcizeze
în „Casque bleu” o parte dintre traumele
suferite
acolo,
denunţând
tacticile
francezilor şi îl va filma pe primarul Kosovoului în „Un maire au Kosovo” în timp ce
discută cu calm problemele existente în
acel moment în ţara sa şi felul parţial eronat
în care mass-media internaţională a înţeles
să acopere luptele din acest colţ al lumii.
Schimbarea de perspectivă a cineastului nu

avea să aştepte, însă, atâţia ani pentru a se
produce, ci se va manifesta deja începând
cu finalul anilor ’70.

Timpul deziluziei
„Le fond de l’air est rouge” („Aerul
e roşu”, 1977) reprezintă asumarea
eşecului idealului comunist al anilor
’60 – ’70 pentru o întreagă generaţie.
Propunându-şi realizarea unui proiect
ambiţios, al prezentării în paralel sub o
formă de reportaj extins pe durata a 4
ore a mişcărilor sociale din întreaga lume
aparţinând deceniului anterior, Marker
pune cap la cap imagini (soldaţi în Războiul
din Vietnam, Primăvara de la Praga, revolta
studenţilor francezi din mai ’68, revoltele
americane împotriva Războiului din
Vietnam etc.) şi personalităţi emblematice
ale erei de efervescenţă comunistă (Castro
în Cuba, Pinochet în Chile), redând nu
doar confuzia, haosul ideologic şi, uneori,
ipocrizia acestor mişcări de schimbare
socială şi culturală (antologice, în acest sens,
rămân cele două declaraţii contradictorii
ale lui Castro, una din 1961, făcută în
chiar filmul „Cuba Si!” al lui Marker, prin
care declara detaşarea Cubei de modelul
rus de comunism, pentru a reveni zece
ani mai târziu şi a sprijini public invazia
Cehoslovaciei de către URSS în 1968), ci
apelând, în acelaşi timp, la un tip de montaj
eliptic, lipsit de claritatea şi de tonusul
filmelor sale precedente, parcă pentru
a fi în acord cu faptele şi evenimentele
redate. Apelând mai puţin la comentariul
propriu specific stilului său şi dorind a crea
un dialog între multiple viziuni politice,
cineastul încearcă, în acelaşi timp, prin
re-textualizarea imaginilor, să implice o a
treia parte în procesul de interpretare şi de
comentare al epocii: spectatorul. „Fiecare
pas al acestui dialog imaginar vrea să creeze
o a treia voce din întâlnirea celorlalte două,
o voce distinctă de ele. Nu pretind că am
reuşit să realizez un film dialectic. Dar
măcar am încercat (abuzând de puterea
narării prin voice-over destul de mult în
trecut), să ofer spectatorilor, prin mijloace
care ţin de montaj, propriul lor comentariu,
adică propria lor putere.” (Chris Marker)xi
La fel de bine ar putea fi explicată lipsa de
implicare afectivă a realizatorului francez
prin aparenta sa debusolare în faţa unei
constatări dureroase: aplicarea propriuzisă a ideilor comuniste s-a dovedit
o utopie în toate ţările unde fuseseră
implementate, echivalent al unor iluzii
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spulberate pentru totdeauna şi, implicit,
al unei lipse de perspectivă şi al ruperii
unui pilon de rezistenţă interioară pentru
o întreagă generaţie. Chiar dacă Marker
nu va abandona în totalitate idealul puterii
deţinute de mase, iar nu de corporaţii sau
de un singur om (cel mai recent film al său
„Chats perchés” din 2004 e un exemplu
în acest sens), interesul i se va îndrepta în
viitor spre alte zone, radical despărţite de
cea politică, însă nu şi de istorie.

efuziunile romantice sau exuberanţa
specifică primilor ani de maturitate, îşi
aplică, indirect, o autocritică. Simplul fapt
că în „Le tombeau d’Alexander” Marker
încearcă să îşi explice cum a fost posibil ca
un om să creadă în nişte idealuri de multă
vreme uzate şi dovedite a fi fost benigne şi
chiar criminale, denotă detaşarea acestuia
de viziunea stalinistă asupra lumii adoptată
necondiţionat cu doar două decenii în
urmă.

Filmul cel mai concludent şi mai ataşant
al seriei cu substrat politic din cariera lui
Marker rămâne, însă, lungmetrajul „Le
tombeau d’Alexandre” („Mormântul lui
Aleksander”, 1993 – tradus în limba engleză,
nu fără un temei solid, sub titlul „The Last
Bolshevik” / „Ultimul bolşevic”). Departe în
timp de perioada de efervescenţă a anilor
’60 – ’70, cineastul francez rememorează,
prin intermediul figurii prietenului
Aleksander Medvedkin, propriile naivităţi
şi pulsiuni utopice din tinereţe. Apelând
la stilul epistolar atât de drag lui Marker,
„Le tombeau d’Alexandre” nu se constituie
într-o simplă elegie cauzată de dispariţia
regizorului dintre cei vii, ci într-o cercetare
curioasă asupra candorii şi credulităţii
acestui om, unul dintre puţinii artişti ruşi
care, deşi hărţuit de regimul stalinist din
cauza unor neconcordanţe ideologice
ale filmului său din 1933, „Schastye”, a
supravieţuit contextului politic al ţării
sale fără mari probleme, păstrându-şi
credinţa în principiile comuniste până la
finalul vieţii (în 1989!) şi conformânduşi energic şi devotat opera cerinţelor
Partidului. Mărturiile intervievaţilor care
l-au cunoscut direct pe Medvedkin atestă
incredibila (pentru ei) încredere a acestuia
în idealul comunist, prezervată zeci de ani
după ce intelighenţia rusă încetase a mai
aştepta ceva de la acel tip de ordine politică.
De asemenea, Marker se arată interesat în
cadrul discursului său de noua generaţie
de cinefili ruşi, reprezentată în film de
doi studenţi sau doctoranzi în cinema
pasionaţi de personalitatea lui Medvedkin,
trasând un arc peste timp şi arătând
că, prin intermediul unor oameni ca ei,
memoria acestui cineast pe care l-a iubit
enorm va fi păstrată şi oferită moştenire
viitoarelor generaţii. Deşi se menţine, ca
de obicei, într-un plan secund al naraţiunii,
comentariile sale referindu-se întotdeauna
la Medvedkin, realizatorul francez, ajuns
deja la vârsta la care obiectele şi fiinţele
pot fi privite în perspectivă istorică, fără

Memoria imaginilor
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„Mi-am petrecut viaţa încercând să
descifrez mecanismele procesului de
amintire, care nu e opusul uitării, ci, mai
degrabă, desăvârşirea acesteia. Ne rescriem
memoria, în acelaşi mod în care istoria
se rescrie perpetuu”xii, declara Marker
prin intermediul unui alter-ego feminin
în capodopera sa din 1983, lungmetrajul
„Sans soleil” („Fără soare”). Enunţul acesta
cuprinde în sine preocuparea constantă a
demersului cinematografic al francezului,
de a revizita locuri şi chipuri ale trecutului
în încercarea de a le conferi nu doar o
nemurire, ci o consistenţă, o justificare.
Foarte justă pare, în acest sens, şi afirmaţia
Catherinei Lupton, conform căreia: „una
dintre cele mai persistente teme ale operei
lui este o istorie care nu e atestată oficial”.
xiii

Începând cu bizarul scurtmetraj „La
jetée”
(„Peronul”,
1962),
singurul
film lipsit de temei documentar al lui
Marker, de asemenea opera sa cea mai
cunoscută în lume, unde, din cauza
lipsei de mijloace tehnice, închipuie o
istorisire cinematografică ilustrată vizual
aproape în totalitate dintr-un montaj de
fotografii (exceptând un cadru filmat în
mişcare), acesta se va arăta interesat în
repetate rânduri de circuitul traversat de
evenimente până la transformarea lor,
prin aportul memoriei, în amintiri. „La
jetée” este plasat într-un viitor apocaliptic
al omenirii, ulterior distrugerii Parisului
şi al restului teritoriului terestru şi, deci,
al dispariţiei oricărei urme fizice care să
documenteze existenţa naturii umane
pe Pământ. Protagonistul, unul dintre
puţinii supravieţuitori ai Războiului care
avusese loc anterior debutului „acţiunii”,
este supus de către un grup de cercetători
unui proces computerizat de rememorare
a propriului trecut, prin intermediul
căruia se speră captarea şi stocarea unor

informaţii vitale refacerii substanţiale
a edificiilor importante ale trecutului
cultural al umanităţii. Doar că acesta, în loc
să rememoreze mari edificii şi evenimente
reprezentative pentru specia sa, reface
un traseu personal, aducând la nivelul
conştientului propriu diferite detalii
disparate, încărcate afectiv şi semantic
pentru el, nu şi pentru cei care nu au
trecut prin aceleaşi experienţe: un peron,
un muzeu cu animale împăiate, câteva
pisici, un om mort şi, mai ales, un chip de
femeie sunt elementele principale care
constituie memoria bărbatului. În jurul
elucidării misterului personajului femeii
se va dezvolta plotul din mintea acestuia.
De altfel, „La jetée” este doar unul din
numeroasele filme în care Marker acordă
o importanţă capitală misterului feminin,
deoarece, conform propriilor mărturisiri
făcute în CD-ROM-ul „Immemory” (1997):
„cinemaul şi femeia au rămas două noţiuni
absolut inseparabile, iar un film fără o
femeie este la fel de incomprehensibil
precum opera fără muzică”xiv. Unul dintre
filmele anilor ’60, fascinantul mediumetraj „Le mystère Koumiko” („Misterul
Koumiko”, 1965) este poate cel mai elocvent
exemplu în acest sens, realizatorul, ajuns
la Tokyo pentru a surprinde Olimpiada
de vară din acel an, schimbându-şi radical
centrul de interes ulterior întâlnirii tinerei
japoneze Koumiko, al cărei mister va
încerca să-l redea mediului cinematografic.
Tot o femeie (Alexandra Stewart) va fi
destinatara scrisorilor trimise de cele
două alter – egouri ale lui Marker din
„Sans soleil”, la fel cum în „Level Five”
(„Nivelul cinci”, 1997) Laura este cea prin
intermediul căreia Chris (prima dată când
cineastul conferă propriul nume unui
personaj) rememorează circumstanţele
de la Okinawa din timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial, care au dus la
moartea prin sinucidere a câtorva zeci de
mii de japonezi, îndoctrinaţi de conduita
insinuată de forţele imperiale de a-şi căuta
mai degrabă moartea, decât a cădea în
mâinile inamicului american şi a-şi pierde
demnitatea. Prin mijlocirea femeilor, a
bufniţelor şi a pisicilor, caută cineastul să-şi
reconstituie memoria lumii şi, implicit, pe
a sa.
În „Sans soleil”, sub forma unor scrisori
trimise de două personaje din diferite părţi
ale lumii (unul se află în Japonia, celălalt
în Africa), dar citite cu glas tare de un
al treilea personaj, Marker ajunge la un
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rafinament fără precedent al asociaţiilor
libere de idei, de imagini şi de stări. Ceea
ce debutează precum un jurnal de călătorie
prin Japonia şi, cu precădere în Tokyo,
amintind de primele astfel de filme ale
realizatorului, se transformă, treptat, într-o
meditaţie explicită asupra memoriei şi a
mecanismelor sale de funcţionare. Trecând
de la un detaliu cotidian şi banal la altul
(„am fost în jurul lumii de mai multe ori şi
acum doar banalul mă interesează” spune
unul dintre cei doi călători) şi de la un
continent la altul (în cea mai mare parte
a timpului Asia, dar şi Africa – Guineea
Bissau şi, succint, Europa – Islanda)
şi fiind lipsit de un substrat ideologic,
„Sans soleil” se diferenţiază de celebrele
„jurnale” cinematografice ale lui Jonas
Mekas printr-un unic aspect de fond, iar nu
de compoziţie: mărturia e în permanenţă
intermediată atât din punct de vedere
al instanţelor narative care se succedă
alternativ, cât şi al plasării în contextul
mai vast al căutărilor mecanismelor
memoriei. În rest, abordarea morală şi tipul
de manipulare (montare) a subiectului
documentat este aceeaşi la Marker, atunci
când pune în discuţie problemele politice
ale statului Guineea Bissau, răvăşit
social de luptele pentru putere, ca şi la
Mekas, atunci când montează imagini
imortalizând detalii ale vieţii sale private.
În esenţă, ambele demersuri au structura
unor dicteuri automate, demonstrând că
cinematograful sub forma sa de „eseu”
are capacitatea de a concura voluptatea
şi complexitatea frazei literare şi, deci,
demonstrând validitatea teoriei „camereistilou” a francezului Alexandre Astruc,
la mai multe decenii după conturarea
acesteia. De altfel, Marker întotdeauna a
îmbrăţişat noile media, din anii ’80 încoace
apelând întotdeauna la computer pentru a
crea efecte de distorsionare a imaginilor sau
chiar avataruri ale bufniţelor sau pisicilor
sale dragi (un singur exemplu în acest
sens: aproape fiecare dintre intelectualii
intervievaţi în serialul de treisprezece
episoade „L’heritage de la chouette”
(„Moştenirea bufniţei”, 1989) având ca
temă de discuţie moştenirea civilizaţiei
grece antice asupra lumii contemporane,
are în spate un avatar personalizat
reprezentând o bufniţă în diferite forme
şi ipostaze). De asemenea, s-a folosit de
ameliorările tehnice ale aparatelor de
filmat, turnându-şi filmele într-un format
digital în repetate rânduri. Şi-a creat
chiar o semnătură proprie din utilizarea,

înaintea marii majorităţi a restului
cineaştilor lumii, aparaturii tehnologizate:
„procesul realizării filmelor în comuniune
cu propriul sine, în acelaşi fel în care un
pictor sau un scriitor îşi desăvârşeşte
opera, nu mai trebuie să aparţină unui
demers experimental. Noţiunea camereistilou a camaradului meu Astruc a fost o
simplă metaforă. Pe vremea lui, cel mai
umil produs cinematografic necesita un
laborator, o cabină de montaj şi o mulţime
de bani. În zilele noastre, un tânăr cineast
are nevoie doar de o idee şi de un minim de
echipament pentru a se exprima.”xv
În anii ’90 realizează mai multe instalaţii
în diverse muzee ale lumii, una dintre
acestea transpunând-o în 1998 într-un nou
format media, CD-ROM-ul. „Immemory”
reprezintă o sinteză a întregii cariere de
fotograf (mai multe albume de fotografie
publicate: „Coréennes” (1962), „La jetée
ciné-roman” (1996), dar şi două filme
de mediumetraj realizate sub formă de
eseu fotografic, primul, „Si j’avais quatre
dromadaires” („Dacă aş avea patru
dromaderi”, 1966) cuprinzând propriile
fotografii, cel de-al doilea, „Le souvenir
d’un avenir” („Amintirea lucrurilor care se
vor întâmpla”, 2003) pe cele ale fotografei
Denise Bellon), de scriitor (un roman,
„Le coeur net” (1949) şi numeroase alte
povestiri scurte) şi, bineînţeles, de cineast.
Împărţit în şapte teritorii virtuale distincte
(„cinematograful”, „călătoria”, „muzeul”,
„poezia”,
„războiul”,
„fotografia”
şi
„memoria”), CD-ROM-ul sondează, pe un
teren media nou, aceeaşi obsesie perpetuă
a lui Marker: validarea amintirilor prin
intermediul unor semne vizibile şi
palpabile. Toate ideile care au bântuit
cinema-ul realizatorului francez de la
începuturi şi până la acel moment îşi găsesc
ecou şi reprezentare în „Immemory”,
de la pisoiul Giullaume şi bufniţa, alterego-urile sale uzuale, la „Vertigo” al lui
Hitchcock, motiv recurent al operei sale,
sau la figurile tutelare ale lui Medvedkin,
Andrei Tarkovski (pe care îl filmase în
timpul turnării lui „Offret” („Sacrificiul”,
1986), având să revină asupra materialului
pentru a-l remonta sub forma unei mărturii
a ultimelor săptămâni de viaţă ale acestuia
pentru un episod din anul 2000 al seriei
„Cinéma, de notre temps” („Cinema-ul
timpurilor noastre”), intitulat „Une journée
d’Andrei Arsenevitch” („O zi cu Andrei
Arsenevitch”)) şi Akira Kurosawa, pe care,
de asemenea, l-a filmat în timpul turnării lui

„Ran” (1985), montând imaginile în „A.K.”
(1985); muzeele, picturile, fotografiile,
poeziile, chipurile de oameni şi de femei
care l-au impresionat de-a lungul anilor,
sunt câteva dintre detaliile conştientului
şi subconştientului său care se manifestă
aici sub formă de imagini. Însă, precum
avea să descopere şi protagonistul din „La
jetée”, finalitatea tuturor acestor bifurcaţii
şi răsfirări ale memoriei în încercarea
de a găsi un punct terminus de la care
porneşte subordonarea amintirilor, este
moartea. O dată cu venirea acesteia din
urmă, toate complicaţiile dispar, însă,
până la acel moment, deşi „e imposibil
să trăieşti cu memoria fără a o falsifica –
sau era invers?” (unul dintre naratorii din
„Sans soleil”), minţii nu îi rămâne decât să
caute obsesiv, precum Scottie din „Vertigo”,
substitute virtuale ale clipelor pierdute
prin îndepărtarea în timp de punctul
întâmplării lor. Chris Marker este unul
dintre „nebunii” lumii care încearcă, de mai
bine de o jumătate de secol, să găsească,
prin intermediul cinematografului, o cale
de îmblânzire a memoriei.
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Where the Wild Things Are
de Anna Florea

Brooklyn, New York, 1938
Micuțul Maurice, băiețelul de zece ani al lui Philip și Sarah Sendak,
emigranți evrei din Polonia, se sprijină cu nasul de geamul din living și
studiază atent copiii care se joacă afară. Micuțul Maurice este un copil
bolnăvicios, fragil și nu e deloc bun la sporturi, de aceea el nu are mai
deloc prieteni și nu prea se joacă afară. Atunci când nu este cuminte,
mama lui Maurice îi aduce aminte de copiii care mor în lagărele de
concentrare, în timp ce el refuză să vină la masă, masă de care vărul
său Leo nu poate avea parte pentru că este mort. Cu patru ani în urmă,
Micuțul Maurice se juca cu prietenul său Lloyd pe aleea îngustă dintre
două blocuri înalte, unite de numeroase sfori de care atârnau rufele
locatarilor. Cei doi se jucau cu o minge pe care încercau să o arunce
cât mai sus și cât mai departe. Micuțul Maurice aruncă mingea cât
putu el de tare, Lloyd se întinse să o prindă, nu reuși și făcu exact
ce nu avea voie să facă – fugi în stradă după ea. Micuțul Maurice nu
ține minte mașina. El îl ține minte doar pe Lloyd parcă zburând, cu
mâinile desfăcute ca o pasăre. Când era și mai mic, Micuțul Maurice
se îmbolnăvea foarte des, iar părinții lui nu se sfiaiau să îi ascundă
faptul că ar putea muri cât de curând. Bunica lui îl imbrăca tot în
alb și îi spunea că Îngerul Morții va trece pe lângă Maurice pentru
că va crede că el este deja un îngeraș. Geamul este rece. Maurice își
desprinde nasul de geam și desenează în carnetul său copiii de afară.
Puternic tulburat în copilărie de problema Holocaustului, de bolile
sale dese, de moartea prietenului său, conștient de când era mic
copil de propria sa mortalitate, Maurice Sendak este totuși unul din
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cei mai iubiți autori de cărți pentru copii datorită viziunii sale atât
de diferite asupra a ceea ce înseamnă să fii copil. Copiii în cărțile lui
Sendak nu sunt angelici, nu au ochi albaștri și păr blond bucălat (după
cum spune autorul, el pur și simplu nu a cunoscut astfel de copii), ci
sunt imperfecți fizic, obraznici, sunt frustrați și geloși, tații lor mor,
mamele sunt nedrepte pentru că așa se întâmplă în viață. Însă chiar
dacă acest realism, aproape naturalism, pare incompatibil cu poveștile
pentru copii, adevărul este că Sendak reușește să surpindă în cărțile
sale aspectul magic al copilăriei. Nu e vorba de magia de tip disneyan,
cu o lume perfectă, în care nimeni nu moare niciodată. E vorba de
acea magie a libertății depline pe care o ai fiind copil, libertate să fii
ce dorești, să trăiești în același timp în lumea reală și în imaginația
proprie, fără ca una să fie mai puțin valabilă decât alta.

Torrance, California, 1987
Soarele puternic de vară apune în spatele depozitului mare de beton.
În parcarea din fața depozitului, Spike se dă pe un skateboard uzat.
Numele adevărat al lui Spike este Adam Spiegel. Spike e porecla
dată de amicii de la magazinul de biciclete în care lucra în timpul
liceului în micul orășel Bethesda situat la mai mult de 4 mii de km
de California. Părinții lui Adam au divorțat când băiețelul avea doi
ani, și de atunci Adam a locuit cu mama sa. Școala nu l-a interesat
prea mult; ce l-a interestat, în schimb, au fost skateboard-urile și
bicicletele BMX. Spike de abia a terminat liceul. Nu a fost acceptat,
însă, la niciuna din universitățile de artă și film la care credea că va
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ajunge. Dar asta nu l-a deranjat prea tare. Împreună cu un prieten deal lui a urcat într-un Colt și au pornit spre California. Spike lucrează
acum la revista „Freestylin’”, o revistă despre BMX-uri pentru care
scrie diverse articole și care își are sediul în depozitul mare de beton.
Spike locuiește într-un complex de blocuri ce se află pe cealaltă parte
a parcării. Îi ia cam 17 secunde pe skateboard să ajungă de acasă la
serviciu. Spike se gândește să nu mai scrie articole, ci să încerce să
facă niște fotografii.
Spike Jonze era cunoscut și apreciat în lumea skateboarderilor pentru
creativitatea sa și dorința de a încerca mereu ceva nou. Înainte să
facă primul său clip, filmulețele de prezentare ale companiilor de
skateboarding constau în filmări cu diverși skateboarderi sponsorizați
de către companiile respective, care executau diverse trick-uri,
însoțiți de obicei de vreo melodie punk. În 1991, Jonze realizează
„Video Days”, un clip de prezentare pentru compania Blind, care era
cu totul diferit față de tot ce se făcuse până atunci. Pe lângă noutatea
și prospețimea stilului tehnic al skaterilor, clipulețul este cu totul
deosebit datorită muzicii alese de Jonze – Jackson 5, John Coltrane,
Dinosaur Jr. În curând, „Video Days” atrage atenția și dincolo de
lumea skateboarding-ului, iar Jonze ajunge să realizeze clipuri video
pentru formații precum Sonic Youth, Weezer și Beastie Boys.
În 1994, Jonze realizează împreună cu Beastie Boys unul din cele mai
cunoscute clipuri video muzicale – „Sabotage”, o parodie delicioasă la
serialele TV americane cu polițiști din anii ’70. Clipul a atras atenția
lui John B. Carls, un producător care tocmai înființase o companie de
producție de film împreună cu Maurice Sendak. Cei doi semnaseră
un contract de colaborare cu TriStar și căutau un regizor care să
adapteze „Where The Wild Things Are”. Acesta este momentul în care
Spike Jonze face pentru prima oară cunoștință cu Maurice Sendak.
Pe cei doi îi despărțeau atât diferența de 41 de ani, cât și backgroundurile atât de diferite. Însă bătrânul evreu pasionat de psihanaliză și
de Mozart care a ajuns să scrie cărți pentru copii și tânărul pierdevară ajuns regizor de clipuri video se înțeleg de minune din primul
moment și devin prieteni apropiați.
Ideea adaptării cărții „Where The Wild Things Are” exista de foarte
mult timp. Înainte de 1990, compania Disney deținea drepturile
asupra cărții, în 1983 începuse chiar procesul de pre-producție. Filmul
urma să fie realizat cu o tehnică cu totul nouă – personajele aveau
să fie desenate în stilul clasic disneyan, în timp ce background-urile
aveau să fie 3D. Pe scurt, Max ar fi fost un băiețel generic tip Disney
care aleargă pe un fundal generat de calculator. Noroc că Disney a
renunțat la proiect și cartea avea să mai rămână mult timp pe rafturile
librăriilor înainte de a ajunge pe ecranele cinematografelor.
Sendak căuta de mult timp un regizor potrivit care să preia proiectul.
Fiind prieten bun cu Jonze și apreciindu-i originalitatea și pasiunea
pentru orice ar face, i-a propus acestuia să adapteze cartea. Jonze însă
nu se simțea în stare să facă un asemenea pas deoarece considera că
această carte era perfectă în forma sa și orice schimbare ar fi fost în
plus și inutilă.
Jonze realizează în 1999 primul său film de lungmetraj, „Being John
Malkovich” („În mintea lui John Malkovich”), cu un scenariu scris
de Charlie Kaufman. Filmul a fost bine primit de critici obținând și
câteva nominalizări la premiile Oscar, inclusiv pentru cel mai bun
regizor. După ce realizează „Adaptation” („Hoţul de orhidee”) în 2001,
cu un scenariu de același Charlie Kaufman, Jonze ia totuși decizia
să preia proiectul de adaptare a cărții lui Sendak. Filmul „Where
the Wild Things Are” („Tărâmul monștrilor”) a fost una din cele mai
așteptate producții ale anului trecut, a stârnit discuții aprinse cu mult
timp înainte de premieră, a fost acuzat și iubit înainte să fie văzut. În

2003, când a decis să regizeze filmul, Jonze a luat asupra sa o imensă
responsabilitate, aceea de a transforma în film una din cele mai iubite
și controversate cărți pentru copii.

„Let the wild rumpus start!”
Cartea spune povestea unui băiețel, Max, îmbrăcat în costum de lup,
care face tot felul de năzbâtii prin casă. Mama sa îl ceartă, iar Max îi
răspunde că o va mânca. Mama îl pedepsește pe Max trimițându-l la
culcare fără a lua masa. Însă în camera lui Max crește o pădure, iar
băiețelul călătorește într-o barcă spre ținutul unde locuiesc „the Wild
Things”, niște monștri ciudați cu ochi glabeni și gheare lungi. Max
îi înfruntă și se declară regele lor. Curând, însă, lui Max i se face dor
de casă, așa că urcă în bărcuța sa și călătorește zile și săptămâni și
luni, și ajunge, în sfârșit, în camera sa, unde îl așteaptă cina. O mamă
care își pedepsește copilul trimițându-l la culcare fără masă, un băiețel
care are porniri violente și își imaginează monștri strașnici, iar în final
nu e nici măcar pedepsit, ilustrații cu monștri fioroși (inspirați, după
mărturisirile lui Sendak, din unchii și mătușile sale) – toate acestea au
fost de neînchipuit pentru o carte pentru copii în 1963. Cartea a fost
însă îndrăgită imediat de copii și după primii doi ani în care a fost dur
criticată și scoasă din vânzare de către adulți, popularitatea pe care o
are în rândul micuţilor o aduce înapoi pe rafturile librăriilor.
Provocarea cea mai mare pe care această adaptare a prezentat-o
a fost structura narativă a viitorului film. Sarcina a fost cu atât mai
grea cu cât cartea are doar nouă propoziții și chiar și în acele nouă
propoziții nu se întâmplă prea multe lucruri. Pentru a scrie scenariul,
Jonze îi cere ajutorul lui Dave Eggers, scriitor şi fondator al editurii
„McSweeney’s”. Cei doi încep să lucreze împreună în 2004. Un an
mai târziu, Jonze își prezintă scenariul și conceptul producătorilor
de la Universal, care îl pasează însă, și proiectul își găsește în sfârșit
sprijinul la Warner Brothers.
În tot acest timp, Sendak îl susține pe Jonze și îl îndrumă. Sendak
îi repetă lui Jonze că trebuie să facă o poveste care să fie cât mai
personală, să nu se gândească la așteptările altora, să facă ceva la fel
de îndrăzneț pentru ziua de azi cum a fost cartea în urmă cu mai bine
de 40 de ani. Iar Jonze a urmat sfaturile prietenului său și a dus o
adevărată luptă cu studioul. Producătorii de la Warner Brothers sperau
la un film de copii cu structura clasică, aventuri și o lecție morală ușor
de descifrat, iar ceea ce le-a oferit Jonze a fost departe de dorințele lor.
„Where the Wild Things Are” este un film despre un copil de nouă ani
care nu este tocmai fericit. Locuiește cu mama și sora sa mai mare,
mama petrecându-și mult timp lucrând, iar sora fiind ocupată cu
prietenii săi. Într-o seară, când mama îl aduce în casă pe noul ei iubit,
Max se ceartă cu ea, totul culminând cu momentul în care o mușcă
de umăr. Speriat de propriile sale porniri, Max fuge de acasă, ajunge
într-o pădure, ia o bărcuță și plutește spre insula pe care locuiesc
„the Wild Things”. Max devine regele monștrilor, iar ceea ce îi cer
ei este să „keep away the sadness” („să ne ferești de tristețe”). Ce se
întâmplă în continuare este că Max și monștrii se joacă, aleargă și sar,
dorm împreună într-o grămadă, se ceartă și se împacă, poartă discuții
despre tristețe, se amenință între ei, construiesc un fort, se joacă de-a
războiul, iar în final Max trebuie să îi părăsească.
Logica după care se desfășoară evenimentele pe insulă este exact
tipul de logică după care copiii își imaginează poveștile. Acest gen de
desfășurare a lucrurilor este prevestit la începutul filmului, când Max
îi dictează mamei sale o poveste despre un vampir care și-a pierdut
dinții. Povestea are un început, un mijloc și un final, dar modul în care
se ajunge de la o etapă la alta este unul care pare absurd, dar care
are perfectă valabilitate pentru un copil. Filmului îi este adusă des
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acuzația că nu ar avea un plot clasic clar, însă acest lucru nu este un
defect al scenariului, ci este o alegere conștientă a lui Jonze și Eggers,
o alegere care face ca filmul să funcționeze în spiritul cărții.
„Where the Wild Things Are” nu e un bildungsroman, ci e povestea
unui puști care trece prin stări emoționale pe care nu le cunoaște
și nici nu știe cum să le controleze. Și aceste „wild emotions”, cum
le numește Jonze, capătă forma monștrilor de pe insulă care, ca și
ființele din lumea reală, suferă, se înfurie, și apoi simt regretul; la fel ca
la începutul filmului, când prietenii surorii mai mari îi distrug iglu-ul
lui Max, iar Max suferă și, furios, distruge obiectele din camera surorii
sale, iar apoi regretă felul în care a procedat. Aceste trei sentimente
sunt cât se poate de adevărate pentru un copil, iar în universul său
egocentrist ele capătă proporții „monstruoase”.
Farmecul filmului, dincolo de poveste, ține de modul realist în
care Jonze tratează fantasticul. Monștrii sunt jucați de niște actori
îmbrăcați în costume imense, singurul aspect în care a intervenit
tehnologia CGI fiind în expresiile faciale ale creaturilor. Blana, penele,
coarnele, copitele, toate sunt atât de palpabile, încât se simte greutatea
monștrilor, căldura pe care le emană corpurile lor și chiar îți imaginezi
cum ar mirosi aceștia. Imaginea caracterizată de spontaneitatea dată
de filmatul din mână și de paleta de culori desaturate, realizată de
coloaboratorul de mulți ani al lui Jonze, Lance Acord, jocul natural
care doar rareori eșuează al lui Max Records în rolul lui Max, vocile
umane ale monștrilor (interpretate excelent de James Gandolfini cu
gâfâitul lui caracteristic, Catherine O’Hara, Forest Whitaker, Lauren
Ambrose, Paul Dano și Chris Cooper), murdăria de pe costumul
de lup al lui Max, frunzele care se adună în blana monștrilor, toate
acestea creează o senzație foarte puternică de realism. Jonze tratează
fantasticul ca și cum ar fi cât se poate de real pentru că cele două lumi
sunt cât se poate de adevărate pentru un copil. La fel se întâmplă și în
cărțile lui Sendak.
Un alt element care contribuie la farmecul filmului este coloana
sonoră realizată de Carter Burwell în colaborare cu Karen O, solista
formației Yeah Yeah Yeahs. Muzica funcționează ideal cu subiectul,
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cu imaginea, cu atmosfera filmului. Jonze a supravegheat atent și
acest aspect al producției, colaborând îndeaproape cu cei doi autori
ai coloanei sonore. În timpul înregistrărilor, ceea ce le-a cerut Jonze
muzicienilor a fost să interpreteze la instrumente într-o manieră cât
mai puțin sofisticată, cât mai naivă, să încerce să aibă o perspectivă a
unui copil în abordarea muzicii. Și acest lucru se simte nu numai în
muzică, ci în tot filmul.
„Where the Wild Things Are” este cea mai costisitoare producție la
care a lucrat Jonze vreodată, însă asta nu l-a împiedicat să se joace
și să îi îndemne pe toți membrii echipei sale să se joace cu el. Din
cauza asta, filmul, deși cu multe momente cu un ritm mai lent,
debordează de o energie juvenilă și o sinceritate molipsitoare, aspecte
ce caracterizează cam tot ce face Jonze.
Cărțulia de nouă propoziții a fost un adevărat fenomen în anii ’60. De
atunci și până azi, ea a ajuns să capete o semnificație deosebită pentru
generații întregi de copii care au crescut cu ea. Adulții au analizat-o
pe toate părțile, fie interpretând-o din punct de vedere freudian,
fie din cine știe ce alt punct de vedere, iar copiii au citit-o și au fost
fascinați de Max și de monștrii săi. E adevărat că pentru copiii mai
mici care nu s-au jucat de-a războiul, nu s-au cățărat în copaci și nu
au țipat niciodată la mama lor, filmul are niște momente ușor prea
violente. Dar Jonze nu a făcut neapărat un film pentru copii, ci mai
degrabă un film despre copii. Și poate că în film monștrii sunt ușor
maniaco-depresivi și Max e un copil obraznic și cam alintat, dar asta
a fost interpretarea pe care i-a dat-o Jonze cărții. Existau, evident,
numeroase alte posibilități, inclusiv cea pe care și-o doreau studiourile
– o poveste clară, limpede, cu un arc narativ frumos și corect, cu multe
glumițe și o lecție de morală, și de ce nu, două-trei numere muzicale.
Însă Jonze a preferat să facă un film cât mai personal, fără să strice
armonia poveștii originale, încărcând-o prea mult. A fost un pariu
riscant, și din punctul meu de vedere, l-a câștigat, filmul care a rezultat
cucerind prin oscilația între momente de o intimitate și o delicatețe
emoționante și momente de energie pură, violentă și autentică. Exact
ca un copil.

REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

teorie de film

Ce înţelegea Bazin prin realism (3)
Fragmente dintr-o analiză a Noului Cinema Românesc în contextul istoriei și al
teoriei realismului cinematografic
de Andrei Gorzo
Într-un articol din 1938, publicat în „Le Point”, Jean Renoir
scria: „Cu cât avansez mai mult în meseria mea, cu atât sunt
mai înclinat să exploatez, în mizanscenă, planul secund al
imaginii şi, în consecinţă, să renunţ la confruntările dintre
actori realizate prin punerea fiecăruia să stea cuminte în faţa
camerei, ca la fotograf. Prefer să-mi aşez personajele în cadru
într-o manieră mai liberă, la diferite distanţe faţă de cameră,
şi să le pun să se mişte. Pentru asta am nevoie de o mare
adâncime a câmpului.”i
Într-un cadru din „Toni” (1934), eroul şi un tovarăş de-al său,
ambii muncitori la o carieră de piatră, poartă o discuţie în
timp ce lucrează undeva la înălţime. Sunt cu faţa la camera
de filmare, care e aproape de ei. Umplu jumătatea inferioară a
ecranului. Cealaltă jumătate e umplută de colegii care muncesc
undeva mai jos. Bazin aminteşte că unul dintre titlurile de
lucru ale filmului „Le crime de Monsieur Lange” („Crima
domnului Lange”, 1935) era „Spre curte” şi, într-adevăr, curtea
(interioară a editurii la care lucrează eroul) joacă un rol
important în mizanscenă. Din secvenţele de interior rareori
lipseşte fereastra care dă spre curtea respectivă: indiferent cât
de importante, din punct de vedere dramatic, sunt acţiunile
care se desfăşoară în plan apropiat, Renoir vrea ca spectatorul
să fie mereu conştient de viaţa care-şi continuă cursul ceva
mai departe. La fel şi în celebrul său film, „La grande illusion”
(„Iluzia cea mare”, 1937), plasat într-un lagăr de prizonieri din
primul război mondial: ferestrele barăcilor în care locuiesc
prizonierii dau mereu spre activităţi de un tip sau altul, care
se desfăşoară în curte, drama care se joacă între patru pereţi
e doar o mică parte din viaţa lagărului. La Renoir, drama nu e
ceva ce i se dă spectatorului sub formă de bucăţele de poveste
puse să stea frumos la poză şi apoi puse cap la cap; cadrul lui nu
e doar o bucăţică de poveste – cum e orice cadru dintr-un film
decupat convenţional. La Renoir, drama e ceva ce spectatorul
găseşte în mijlocul a ceva mai mare. Imensa lui importanţă
în cinema-ul realist – lucrul care face din el un precursor al
neorealismului italian (dintre ale cărui opere esenţiale, una, şi
anume „La terra trema” („Pământul se cutremură”, 1948), avea
să fie realizată de un fost asistent de-al lui, Luchino Visconti)
şi o continuă sursă de idei pentru cineaştii preocupaţi în
mod serios de relaţia cinema-ului cu realul – nu ţine nici
de aplecarea lui spre literatura naturalistă (Maupassant,
Zola), nici de pionieratul lui în folosirea decorurilor reale, a
luminii naturale, a actorilor neprofesionişti (vezi „Toni”) şi a
subiectelor culese din rubricile de „fapt divers” ale ziarelor
(iarăşi „Toni”). Ea ţine de această deschidere a dramei
ficţionale spre acel ceva mai mare, mai larg, mai important
decât ea.

Renoir a fost asociat cu ceva numit „realismul poetic francez”,
un curent din anii ’30 care i-a mai avut ca reprezentanţi de
frunte pe scenaristul Jacques Prévert şi pe regizorii Marcel
Carné şi Julien Duvivier. Dar acest „realism poetic” – care,
în cuvintele lui Bazin, e mai degrabă „un fatalism romantic”ii
– nu are nimic de-a face cu adevărata revoluţie realistă
înfăptuită de Renoir. Filmul lui cel mai apropiat de „realismul
poetic” al lui Duvivier şi Carné, şi anume „La bête humaine”
(„Bestia umană”, 1938), este şi filmul lui din anii ’30 în care
deschiderea despre care vorbeam mai sus este mai mică decît
în toate celelalte. Ca şi „Le jour se lève” („Se ridică ceaţa”,
1939) al lui Carné sau „Pépé le Moko” (1937) al lui Duvivier,
„Bestia umană” e ceea ce Bazin numeşte o „tragedie proletară”.
Structura dramatică e rigid-deterministă: eroul (interpretat,
ca şi în filmele colegilor săi Carné şi Duvivier, de Jean Gabin)
e predestinat – e blestemat de ereditate (de sângele stricat al
părinţilor săi alcoolici) să omoare orice femeie care-l excită.
Iar stilul regizoral adoptat aici de Renoir nu e obişnuitul lui
stil complet non-emfatic, capabil să integreze nişte atomi
dramatici creaţi în laborator (coincidenţa poliţistă, crima
pasională) în materia vieţii cotidiene. De data asta, mizanscena
lui nu acordă fundalului un statut egal cu al planului apropiat:
fundalul e fundal, planul apropiat e plan apropiat, starurile
sunt staruri, personajele secundare sunt personaje secundare
– stilul slujeşte o ierarhie dramatică convenţională, punând
accentele „acolo unde trebuie”. Stilul acesta nu e stilul lui, ci
stilul emfatic-expresiv al „realismului poetic” (lumina nu e
aparent-naturală ca în alte filme ale lui; e pusă astfel încât să
creeze „atmosferă”), care în istoria cinematografului creează
o punte între expresionismul german (anii ’20) şi filmul noir
american (anii ’40).
Dimpotrivă, „La règle du jeu” („Regula jocului”) (realizat
chiar în anul următor, 1939) reprezintă apogeul căutărilor
lui solitare din anii ’30 în direcţia unei mizanscene care, prin
exploatarea adâncimii câmpului (antrenând firesc o extindere
a duratei cadrului, deci o diminuare a rolului jucat de montaj
în spunerea poveştii), să sfârşească prin a elibera filmul din
acel corset de fier moştenit din teatru şi numit „structură
dramatică”. Cum se întâmplă asta? Simplu. Mai mult decât
orice alt film de-al lui Renoir din anii ’30 (de fapt, şi „Toni”, şi
„Crima domnului Lange” par crochiuri pentru acesta), e plin
de uşi care se deschid (şi de ferestre care dau) spre alte acţiuni,
spre alte grupuri de personaje prinse în alte intrigi. Această
adâncime – să-i spunem „normală” – a cadrului e dublată de
ceea ce Bazin numeşte „adâncimea lui laterală” – o mizanscenă
care valorifică ideea că, atunci când un personaj din film iese
din câmpul vizual al camerei, el nu dispare în culise, ca un
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personaj de teatru care iese de pe scenă, ci continuă să existe
într-un alt punct al decorului, de unde poate reintra oricând
sau unde camera îl poate regăsi atunci când vrea. Ideea mai
largă este că, pentru un realist, lumea nu există doar pentru
a fi prinsă în cadru; ea există în pofida cadrului, există peste
tot în jurul lui. Ţinând cont de asta, Renoir a dezvoltat un stil
de mizanscenă care nu se reduce niciodată la ceea ce vedem:
ceea ce nu vedem e la fel de important, ba mai mult, valoarea
a ceea ce vedem e dată de ceea ce nu vedem, ca „un privilegiu
mereu ameninţat”. Lumea cinematografică la care ne uităm
în acest moment trebuie să facă parte dintr-o lume mai mare:
atunci când aparatul de filmare se deplasează la stânga sau
la dreapta, el trebuie să descopere alte lumi; la fel şi atunci
când avansează în adâncimea cadrului. În cinema, acţiunile
nu trebuie să ducă una la alta la fel de logic ca în teatru;
regizorul poate să treacă, pur şi simplu, de la una la alta, poate
să se mişte natural între aceste lumi comunicante. E ceea
ce face Renoir în „Regula jocului”. Şi e motivul pentru care
filmul lui, în aparenţă atât de îndatorat teatrului (confuzia
de identitate, toată alergătura din ultima parte), la nivelul
structurii e complet emancipat de sub influenţa sa. După cum
spune Bazin, „e construit nu în jurul unor situaţii şi evoluţii
dramatice, ci în jurul unor fiinţe, lucruri şi fapte”iii. Hoinărind
aparent liberă prin spaţiul generos pe care i-l deschide
mizanscena în adâncime, „descoperind” mereu viaţă în stânga,
în dreapta, în spatele fiecărei uşi, camera înregistrează ca din
întâmplare maşinăriile muzicale ale marchizului, masacrarea
iepurilor, blana de urs îmbrăcată de unul dintre oaspeţi pentru
programul artistic al serii, micul „dans al scheletelor” cu care
se continuă seara etc. Şi toate acestea dau un sens estetic
accidentului stupid din final. Dar ele nu sunt producătoare de
sens în acelaşi fel în care expresionismul plastic al regizorilor
germani şi asocierile simbolice de imagini ale regizorilor
sovietici erau producătoare de sens. Aşa cum subliniază
Bazin, ele sînt realităţile din care e construit filmul. Renoir nu
încearcă nicio clipă să le amplifice sau să le facă mai sugestive
prin stilul de filmare sau prin montaj. (De exemplu, regizorul
român Radu Gabrea face un pic de expresionism în filmul său,
„Călătoria lui Gruber”, atunci când compune cadrul cu eroul
său lăsând în urmă groapa comună în care zac evreii, astfel
încât groapa să se reflecte în geamul maşinii, peste chipul
bântuit al eroului, în timp ce aceasta se pune încet în mişcare.
Eroul e văzut din exterior, dar, în tradiţie expresionistă,
compoziţia şi muzica lugubră transformă imaginea într-o
proiecţie a stării lui de spirit. Momentul e intensificat astfel
încât semnificaţia lui să nu-i poată scăpa niciunui spectator:
eroul va fi bântuit tot restul vieţii de ce-a văzut acolo. Nu există
asemenea intensificări la Renoir.) O lume cinematografică
precum cea creată de Renoir, care clipă de clipă se prelungeşte
la dreapta, la stânga, şi în adâncime, care dă tot timpul într-o
lume mai largă, e o lume care-i dă artistului, în cuvintele
lui Bazin, nenumărate posibilităţi naturale de „analogii” şi
„corespondenţe” (cel de-al doilea termen e împrumutat de la
Baudelaire).
***
Revenirea adâncimii câmpului şi (ca o consecinţă) a cadrului
lung se înscrie, deci, într-o mişcare de ansamblu – „o reaşezare
geologică a bazelor cinematografului”, după cum o numeşte
Bazin. Nu e vorba doar despre o modă operatoricească –
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precizează el răspicat –, ci despre „o regenerare realistă
a povestirii cinematografice”, care „devine capabilă de a
integra timpul real al lucrurilor, durata evenimentului, căreia
decupajul clasic îi substituia insidios o durată intelectuală şi
abstractă” – durata dramatică.iv Evident că nu toţi regizorii
care experimentează cu planul-secvenţă participă la această
revoluţie. De exemplu, „Rope” („Funia”, 1948) al lui Hitchcock,
care se prezintă ca un plan-secvenţă lung de 90 de minute, e
un tur de forţă din punct de vedere al filmării, dar numai din
punct de vedere al filmării. Nu e în niciun fel o abordare nouă
sau curajoasă a problemei timp cinematografic/timp real.
Evenimentele din filmul respectiv or fi ele „în timp real”, dar,
după cum observă Bazin, e vorba despre evenimentele unei
piese de teatru (de Patrick Hamilton), organizate conform
legilor clasice ale duratei dramatice; indiferent cum le-ar fi
filmat Hitchock, nu exista niciun pericol ca rezultatul să
contrazică obişnuinţele noastre de consumatori de spectacole
dramatice – nu exista niciun pericol ca spectatorul să spună:
„În filmul ăsta nu se întâmplă nimic.”. Or, pariul cu adevărat
ambiţios nu vizează cantitatea de peliculă înregistrată fără
întreruperi, ci structura temporală a evenimentului prezentat:
e vorba despre integrarea „timpului vieţii cotidiene, a timpului
natural al unei fiinţe căreia nu i se întâmplă nimic”.v Cum îl
faci pe acesta să fie interesant din punct de vedere dramatic?
E un pariu dramaturgic. Din acest punct de vedere, marile
filme ale neorealismului italian sunt profund revoluţionare.
Ce este neorealismul? În cartea sa, „Italian Film in the Light
of Neorealism”, Millicent Marcus încearcă o definiţievi:
neorealismul e o estetică cinematografică afirmată în Italia,
imediat după al doilea război mondial, care se caracterizează
prin: filmări în ambianţe reale (deci nu în studio); cadre
lungi; decupaj neutru; lumină naturală; predominanţa
planurilor generale şi medii (deci nu a prim-planurilor);
respect pentru continuitatea temporală şi spaţială; subiecte
contemporane, „rupte din viaţă”; poveşti fără întorsături sau
coincidenţe extraordinare – fără nimic care să aducă a „tras
de păr” sau a „pus cu mîna” – şi cu deznodăminte care nu sunt
deznodăminte complete, în care, cu alte cuvinte, nu se face
ordine generală; protagonişti aparţinând claselor defavorizate;
actori neprofesionişti; dialoguri apropiate de felul în care
vorbesc oamenii de pe stradă; critică socială implicită. Care
dintre aceste atribute pot fi considerate esenţiale? Ce anume
este cu adevărat nou şi important în neorealism? Este el în
mod necesar un realism social? Prin ce se deosebeşte de o
estetică mai veche precum aşa-numitul „verism” cultivat tot
în Italia, în anii 1913-1916, şi caracterizat tot prin preferinţa
pentru decoruri naturale şi pentru problemele oamenilor
săraci? Aceste probleme au fost intens dezbătute, de critică
şi de creatorii înşişi, în anii care au urmat exploziei iniţiale
de creativitate neorealistă: „Roma, città aperta” („Roma, oraş
deschis” , r. Roberto Rossellini, 1945), „Sciuscià” (Vittorio De
Sica, 1946), „Paisà” (Rossellini, 1946). (Cuvântul „neorealism”
fusese folosit încă din 1943 de către Mario Serandrei,
monteurul lui Luchino Visconti la „Obsesie” pentru a descrie
filmul respectiv – debutul regizoral al fostului asistent al lui
Jean Renoirvii.) Şi, ca de obicei, André Bazin a văzut lucrurile
mai clar decât mulţi dintre colegii săi.
„Nu toate filmele [italiene] fără actori [profesionişti],
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inspirate dintr-un fapt divers şi turnate în afara studiourilor,
valorează mai mult decât melodramele convenţionale” –
scria Bazin în 1953. Nu toate sunt cu adevărat neorealiste.
Adevăratul neorealism este o poziţie ontologică. El nu poate
fi reconstituit prin „aplicarea de tip reţetă a atributelor sale
tehnice”.viii Ce vrea să spună Bazin atunci când defineşte
neorealismul ca pe o „poziţie ontologică”? Vrea să spună că,
pentru un neorealist valabil, înainte de a fi rea, nedreaptă
etc., lumea pur şi simplu este.ix Aceasta e marea diferenţă
dintre neorealism şi propaganda adesea vândută sub numele
de „realism social” sau „socialist”. Un film de propagandă ar
încerca să ne demonstreze că Bruno, personajul principal
din „Ladri di biciclette” („Hoţii de biciclete”, Vittorio De
Sica, 1948), nu poate (sublinierea lui Bazin) găsi bicicleta
care i-a fost furată, deci nu poate ieşi „din cercul infernal al
sărăciei”; pe când De Sica şi scenaristul său, Cesare Zavattini,
se mulţumesc să ne arate (deci nu să ne demonstreze, ci să ne
arate) că Bruno „poate să nu-şi găsească bicicleta [sublinierea
lui Bazin], în care caz va fi din nou şomer”. Mesajul e tot
acelaşi (e tot unul de condamnare a unei lumi strâmbe),
însă, pentru a-l transmite, propagandistul, în formularea lui
Bazin, „trişează cu realitatea” (tot ce se întâmplă în poveste „e
determinat a priori de ideologia povestitorului: în universul
rigid-determinist creat de el, un amărât nu poate găsi o
bicicletă, nu poate câştiga la loterie, nu poate câştiga niciodată
nici măcar o rundă), pe când neorealistul nu trişează. La un
moment dat, o ploaie îl constrînge pe Bruno să se întrerupă
din căutarea bicicletei şi să se adăpostească sub o streaşină.
La un moment dat, copilul lui, care îl însoţeşte în căutări,
vrea să facă pipi; rămâne în urmă şi-şi caută un zid. După
cum notează Bazin, asemenea evenimente nu simbolizează
nimic, nu servesc nicio teză socială; „îşi conservă întreaga lor
greutate, întreaga lor singularitate, întreaga lor ambiguitate
de fapte”.x Propagandistul nu selectează din realitate decât
ce e în interesul tezei lui, în timp ce selecţia neorealistului
ţine cont de faptul că, înainte de a fi bună sau rea, lumea pur
şi simplu este; selecţia lui încearcă să păstreze ceea ce Bazin
numeşte „integritatea” sau „întregitatea realului”. Una dintre
performanţele neorealiştilor, cu efect revoluţionar asupra artei
filmului, este aceea de a împăca exigenţele dramei cu respectul
pentru caracterul contingent al vieţii reale (caracterul de
poate să fie, poate să nu fie, poate să se întâmple, poate să
nu se întâmple) şi pentru toată compoziţia acesteia (inclusiv
timpii „morţi”, momentele în care nu ni se întâmplă nimic
important). În momentul apariţiei sale, „Hoţii de biciclete”
constituia „expresia extremă a neorealismului” înţeles astfel
– o sinteză fără precedent între „valorile contrare ale ordinii
artistice şi ale dezordinii amorfe a realului”.xi Dar, după cum
avea să scrie Bazin peste câţiva ani, „perfecţiunea sa, pe care
noi o luaserăm drept un apogeu, nu fusese, de fapt, decât un
punct de plecare”xii. În filmul lor din 1951, „Umberto D.”, De
Sica şi Zavattini merseseră şi mai departe. Prin comparaţie,
„Hoţii...” e încă plin de concesii făcute ideilor „clasice” de
ordine artistică – vezi simetriile sale: la începutul filmului,
eroul îşi mustră soţia pentru că aruncă banii pe o prezicătoare
(aceasta i-a ghicit că soţul ei îşi va găsi în sfîrşit de lucru),
pentru ca, spre final, să ajungă el însuşi, din disperare, la
prezicătoarea respectivă (care-i ghiceşte că-şi va găsi bicicleta
ori imediat, ori niciodată); şi tot spre final, căutările îl duc

pe erou într-o parte a oraşului unde din întâmplare tocmai
se desfăşoară o cursă de ciclism – biciclete după biciclete
trecând prin faţa lui, parcă luându-i în râs nefericirea.
Nimic atât de „clasic” – atât de „pus cu mâna” – în „Umberto
D.”, care, cel puţin în prima sa jumătate, „renunţă la orice
legătură cu spectacolul cinematografic tradiţional”xiii. În
această primă jumătate există secvenţe, cum ar fi aceea a
trezirii tinerei servitoare, care, după cum a scris şi criticul
american Pauline Kael, ar fi fost „de neconceput într-un
film obişnuit din perioada respectivă, ba chiar şi într-un
documentar”.xiv Această tânără servitoare e un personaj
secundar; e adevărat, îşi are importanţa sa – e singura
fiinţă mai apropiată de pensionarul Umberto, protagonistul
filmului, şi, aşa cum pe el îl paşte azilul, şi ea riscă să-şi piardă
slujba atunci când nu va mai putea să ascundă faptul că e
gravidă –, dar, conform gândirii dramaturgice convenţionale,
prezentarea detaliată a activităţilor ei matinale „n-are niciun
rost”. Potrivit aceleiaşi gândiri, singurul rost al acestei
secvenţe este să-i arate spectatorului că uneori, atunci cînd
n-o vede nimeni, servitoarea plânge – lucru care putea fi
indicat printr-un cadru, două, deci cu consum minim de
timp. Or, iată că De Sica şi Zavattini ne-o arată deschizând
ochii (o trezeşte Umberto, care e răcit şi sună la ambulanţă),
uitându-se pentru câteva secunde după o pisică, prin geamul
de deasupra patului ei, apoi ridicându-se în capul oaselor pe
marginea patului şi încercând să fredoneze un cântec pe care
probabil că l-a auzit în vis, apoi ridicându-se de tot, ducânduse la bucătărie, aprinzând aragazul din a doua încercare,
ducându-se la fereastră şi redescoperind, în curte, pisica de
mai devreme, apoi întorcându-se la treabă, umplând ibricul
de la chiuvetă, împroşcând cu apă furnicile adunate pe
perete, punând ibricul pe foc, plimbându-şi un pic mâna pe
burtă (fără nicio expresie, doar clipind un pic mai des), apoi
luând râşniţa, aşezându-se pe un scaun şi apucându-se de
râşnit cafeaua, în timp ce un picior i se întinde ca să închidă
uşa, iar obrajii i se udă de lacrimi. Şi apoi se aude soneria: a
venit ambulanţa să-l ia pe Umberto. În asemenea momente
(secvenţa trezirii servitoarei e cea mai pură din acest punct
de vedere, dar secvenţele anterioare, în care Umberto se
pregăteşte de culcare, tind tot într-acolo), unitatea narativă
de bază încetează să fie „episodul, evenimentul, lovitura
de teatru sau caracterul personajului”. După cum spune
Bazin, unitatea narativă de bază e „succesiunea momentelor
concrete ale vieţii, dintre care niciunul nu poate fi considerat
mai important decât celelalte. Egalitatea lor ontologică
distruge din principiu categoriile dramatice tradiţionale.”
OK, nu de tot. Există şi în „Umberto D.” „o evoluţie generală a
personajelor”, „o anumită convergenţă a evenimentelor” – cu
alte cuvinte, o „geografie dramatică” –, dar aceasta nu poate
fi distinsă decât de la un punct încolo, în a doua jumătate a
filmului. Şi, chiar şi atunci, ce „rost” i se poate găsi episodului
internării lui Umberto în spital? „Boala” lui e doar o răceală; nu
adaugă nimic la necazul lui (proprietăreasa pensiunii în care
locuieşte – şi în care munceşte tânăra servitoare – e hotărâtă
să-l dea afară).xv Dimpotrivă, îi oferă un răgaz. Ei bine, rostul
lui principal e tocmai acela de a nu avea „rost” – adică de a
împiedica înlănţuirea cauzală a evenimentelor din scenariu să
devină prea riguros-cauzală. Căci dacă tot ce-am vedea ar fi
o înlănţuire cauzală perfect riguroasă, culminând la final cu
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tentativa de sinucidere a lui Umberto, s-ar chema că vedem nu
o dramă, ci o melodramă: viaţă redusă la momentele ei „tari”.
Atât Bazin, cât şi Siegfried Kracauer au celebrat neorealismul
pentru integrarea momentelor „moi”, a imaginilor care nu
duc povestea înainte şi o ajută tocmai pentru că n-o duc
înainte – pentru că, în cuvintele lui Kracauer, „îşi păstrează
o marjă de independenţă faţă de intrigă şi reuşesc astfel să
conjure o prezenţă fizică”.xvi În prefaţa ei la „Rites of Realism”,
o antologie de eseuri scrise de diverşi filmologi contemporani
şi inspirate, în diverse feluri, de scrierile lui Bazin, Ivone
Margulies observă că aceste momente sunt echivalentul
cinematografic al micilor detalii aparent „irelevante” incluse
în orice proză realistă, detalii pe care marele critic literar
Roland Barthes le-a numit „efecte de realitate”.xvii
Însă Barthes nu scria despre ele pentru a le celebra. Concluzia
eseului său, „Efectul de realitate”xviii, este că detaliul aparent
„irelevant” nu e altceva decât un „cod”, o convenţie pe care
cititorul n-o observă. Pentru Barthes (după cum observă
un alt critic literar, James Wood), asemenea „efecte” nu au
nicio legătură cu „viaţa” aşa cum e ea de fapt. „Realismul”
nu are nicio legătură cu realitatea. „Realismul”, ca orice altă
literatură, e doar un sistem de convenţii, şi încă unul mai naiv
sau mai dubios decât altele, pentru că nu este sau nu se arată
conştient de propria artificialitate. După Barthes, adevărata
funcţie a naraţiunii literare „nu este să «reprezinte»” ceva –
vreo aşa-zisă „lume reală” –, ci să ofere un spectacol. Ce fel
de spectacol? Unul de cuvinte. În orice caz, nu unul de ordin
mimetic. Ce se întâmplă într-o naraţiune literară? Din punct
de vedere referenţial, nimic. Într-o operă literară nu „se
întâmplă” nimic sau nu „se întâmplă” decât cuvinte: „aventura
limbii” – după cum o numeşte Barthes –, „sărbătoarea fără
sfârşit a venirii sale”.xix În această viziune extrem de influentă,
orice „realism” e suspect – pentru că nu ştie sau pretinde că
nu ştie lucrul ăsta: încă mai pretinde că între semn (cuvânt) şi
referentul său există o legătură.
Barthes analizează următorul pasaj descriptiv din nuvela
lui Flaubert, „O inimă simplă”: „Opt scaune de mahon erau
aliniate de-a lungul pereţilor placaţi cu lemn vopsit în alb şi sub
barometru se afla un pian vechi, pe care se înălţa o piramidă
de cutii şi lăzi.” Pianul e acolo ca să sugereze statutul social al
persoanei care locuieşte în încăperea respectivă (o burgheză),
piramida de cutii poate sugera o anumită dezordine. Dar
barometrul ce denotă? În ce fel e semnificativ? Nu e. Bine, nu
e nici incongruent. Întocmai ca timpii „morţi” sau „moi” atât
de preţuiţi de Bazin în filmele neorealiste, el poate să fie sau
poate să nu fie. Şi tocmai de-aceea este acolo. Tocmai pentru
că putea să lipsească, el creează un efect de realitate. Asta
vrea el să denote: realul. Barometrul e acolo ca să proclame:
„Realitate!”. Sau: „Eu sunt realul!”. Până aici, nicio obiecţie.
Dar, după cum observă James Wood, Barthes merge mai
departe şi sugerează că, pentru că e un efect, realismul este
şi o minciună. De fapt, barometrul lui Flaubert nu denotă nici
realul. E doar un semn al lui, în acelaşi fel în care tunsorile
actorilor din superproducţiile hollywoodiene despre Imperiul
Roman sunt un semn al „romanităţii”. Şi într-un caz, şi în
celălalt e vorba despre convenţii stilistice care nu au sens
decât în interiorul unui sistem mai larg de convenţii, tot aşa
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cum fusta mini sau evazaţii nu au sens decât în interiorul unui
sistem stabilit chiar de industria modei. Şi într-un caz, şi în
celălalt, referenţialitatea – legătura cu o „lume reală” – e o
iluzie.xx
Wood, un apărător al realismului, se desparte aici de Barthes.
Pe de-o parte – spune Wood –, Barthes se grăbeşte prea tare
să tragă concluzia că barometrul nu-i acolo (în descrierea
lui Flaubert) decât ca să proclame realul. De ce nu şi pianul,
la urma urmei? De ce nu şi cutiile? Wood citează un alt
critic literar, pe A. D. Nuttall, care spune că barometrul nu
proclamă: „Eu sunt realul!”, ci ceva mult mai rezonabil: „Sunt
exact genul de obiect de care ai toate şansele să dai cu ochii
într-o asemenea casă.”. Prin urmare, spune şi el ceva despre
casa respectivă şi despre persoana care locuieşte în ea: despre
statutul ei social (iarăşi, mai curînd de burgheză decât de
aristocrată), poate şi despre o anumită convenţionalitate – o
anumită fidelitate pentru obiecte vechi, „de familie”. Faptul
că e, într-adevăr, un efect nu înseamnă că nu se referă chiar la
nimic din lumea reală.xxi
În al doilea rînd, după cum observă Wood, asemenea critici
i se vor aplica întotdeauna mai bine unui „realist comercial”
ca John le Carré, decît unui observator realmente atent,
realmente profund, cum a fost Flaubert.xxii Să ne amintim de
acel pasaj – citat de Wood – din „Oamenii lui Smiley”, unul
dintre romanele de spionaj ale lui le Carré: „Smiley sosi în
Hamburg la jumătatea dimineţii şi luă autobuzul de la aeroport
până în centrul oraşului. Ceaţa dimineţii încă mai stăruia şi
vremea era foarte rece. În Piaţa Gării, după ce fusese refuzat
în mai multe locuri, găsi un hotel vechi şi uscăţiv, al cărui
lift nu accepta mai mult de trei persoane. Semnă la recepţie
cu numele Standfast, apoi merse pe jos până la o agenţie
de închiriat maşini şi îşi luă de acolo un Opel mic, pe care-l
conduse până într-o parcare subterană din pereţii căreia ieşea
un Beethoven îndulcit.” Care sunt principalele efecte realiste
de aici? Liftul care nu acceptă mai mult de trei persoane,
parcarea în care se aude Beethoven. Aceste informaţii nu
avansează cu nimic povestea palpitantă pe care ne-o spune le
Carré, dar o ajută; o ajută tocmai prin asta, tocmai pentru că
sunt un pic în plus faţă de ceea ce e necesar avansării ei; o fac
să pară mai adevărată. Dar surplusul este minimal: le Carré,
un meşteşugar experimentat, ştie că e în interesul lui să pună
un pic în plus, dar un pic şi nu mai mult – strictul necesar.
El n-ar risca să dezvolte vreuna dintre aceste observaţii în
detrimentul poveştii palpitante (cu spioni, filaje, crime etc.)
pe care ne-o spune. Ele sunt acolo pentru a menţine convenţia
realismului – atât şi nimic mai mult. Deci chiar sunt simple
semne convenţionale.
Ce se întâmplă, însă, dacă aceste „efecte” se multiplică până
când ele (şi aproape numai ele) ajung să constituie povestea,
astfel încât spectatorul trebuie să se lupte ca să desprindă
semnificaţia dramatică a ceva ce nu pare mai mult decît o
succesiune de momente „de viaţă”, unele mai importante,
altele mai puţin, dar prezentate ca şi când ar fi toate egale între
ele? Se mai poate atunci vorbi despre „convenţionalitatea”
realismului (în sens barthesian)? Oare se mai poate vorbi
despre ele (despre aceste efecte de realitate) ca despre nişte
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semne convenţionale? Ca despre nişte semne, da – în sensul
în care orice lucru pe care un artist decide dă-l includă în
lucrarea sa este un semn pe care ni-l face, contribuie cu ceva
la discursul său total. Dar Bazin distinge, metaforic, între o
artă dramatică tradiţională, care se zideşte sub ochii noştri din
fapte, acţiuni, detalii etc. ce se îmbucă aidoma unor cărămizi
sau aidoma pietrelor cioplite care compun un pod, şi o artă
revoluţionar-realistă – neorealismul cineaştilor italieni –, ale
cărei evenimente, acţiuni, detalii se prezintă ca nişte blocuri
de piatră împrăştiate în vadul unui râu. Care e diferenţa?
Pietrele acelea cioplite sunt, din start, un pic altceva decât
pietre; ele ni se prezintă gata prelucrate, special prelucrate
pentru a servi unei construcţii; fireşte că încă îşi mai păstrează
ceva din natura de pietre, dar sunt mai puţin pietre şi mai
mult materiale de construcţie. Cu alte cuvinte, evenimentele
unei drame convenţionale încă îşi mai păstrează aparenţele
de fapte de viaţă, dar sunt mai mult semne din care autorul
îşi face discursul. Pe când faptele de viaţă pe care le prezintă
un film realist – chiar dacă, prin simplul fapt că au fost alese
pentru a fi arătate într-un film, devin automat şi semne – au
în continuare consistenţa unor fapte de viaţă. Nu sunt reduse,
prin cioplire, la ce e „important” în ele – la ceea ce avansează
povestea sau face să reiasă mesajul. Rămân blocuri de realitate
– de realitate pusă în scenă, desigur, şi poate chiar complet
inventată, dar de aceeaşi consistenţă, de aceeaşi densitate
cu a oricărui bloc de realitate-realitate. Artistul e omul care
vede, în aceste pietre împrăştiate în vadul râului, un pod
care-i permite să treacă dincolo. Acest pod e semnificaţia
artistică – „mesajul” sau „morala” filmului. E altceva decât
podul construit de artistul convenţional din cărămizi sau
pietre cioplite: nu se zideşte sub ochii noştri, cărămidă cu
cărămidă; noi suntem cei care trebuie să-l găsim, printre
pietrele împrăştiate aparent fără niciun sens, refăcând drumul
artistului. Pledoaria lui Bazin e, până la urmă, o pledoarie
pentru dificultate în artă: spectatorul trebuie constrâns să
lupte ca să-şi găsească drumul printre evenimentele unui
film, tot aşa cum viaţa îl constrînge să lupte ca să-şi găsească
drumul printre evenimentele ei. Atitudinea mentală activă
pe care i-o cere confruntarea cu viaţa poate fi – trebuie să
fie – antrenată în confruntarea cu arta. În plus, concentrarea
lui inclusiv pe evenimente nondramatice sau marginale,
în efortul de a le înţelege rostul în film, e un exerciţiu de
valorizare a evenimentelor nondramatice şi marginale din
propria existenţă – a micilor momente pe care tinde să le
trăiască fără ca măcar să bage de seamă că le trăieşte, deşi
ele constituie cea mai mare parte a oricărei vieţi. (Bazin a
murit de leucemie la numai 40 de ani şi mulţi comentatori
au făcut legătura între sănătatea lui permanent fragilă şi
importanţa pe care o acordă cinema-ului ca instrument de
redescoperire apreciativă a cotidianităţii. În cuvintele lui
Peter Matthews, care în 1999 i-a adus un elogiu în paginile
revistei „Sight and Sound”, „realitatea devine cu atât mai
vibrantă cu cât umbra morţii se întinde mai tare peste cel ce o
contemplă.”xxiii) Spectatorii care se plâng că într-un asemenea
film „nu se întâmplă nimic”, că e „lipsit de dramatism”, că „nu
e artă”, că „aşa ceva pot să văd şi fără să intru la cinema” etc.,
nu vor să spună altceva decât că sunt obişnuiţi cu un ghidaj
mai autoritar. Pentru ei, mai multă „artă” înseamnă mai multă
mediere regizorală între ei şi lumea care le este prezentată.

Mai multă „artă” înseamnă să li se indice reacţiile „corecte”
şi concluziile care se cuvin trase. Dar arta realistului e cu
totul alta: e o artă a autoefasării (după cum o numeşte şi J.
Dudley Andrewxxiv). Ea nu trebuie înţeleasă însă ca o artă fără
artist. Nu trebuie înţeleasă – scria Bazin – ca „mai ştiu eu ce
documentarism obiectiv”, ca „un refuz de a lua atitudine faţă
de lume”. Evident că e vorba tot despre realitatea văzută prin
artist, refractată prin conştiinţa sa, dar „prin toată conştiinţa
sa [s.n.], deci nu numai prin raţiunea sau prin pasiunea sau prin
convingerile sale.” Dacă un artist ca Zola (tot un realist, dar
unul tradiţional) „analizează realitatea şi apoi o recompune
sintetic în conformitate cu concepţia lui morală despre
lume”, conştiinţa regizorului neorealist filtrează realitatea.
„Desigur, conştiinţa sa, ca orice conştiinţă, nu lasă să treacă
tot realul”, dar în selecţia sa tinde să se regăsească – desigur,
la scară mică – toată compoziţia realului, inclusiv părţile
pe care alţii le-ar elimina deoarece contravin exigenţelor
dramatice sau poziţiei lor ideologice. Neorealismul pune mai
puţin preţ pe exigenţele spectaculare şi ideologice decât pe
„întregitatea” realului, pe „indivizibilitatea” lui. E „o estetică
fenomenologică” (expresie preluată de Bazin de la Amédée
Ayfre) care se deosebeşte la fel de tare de estetica „dramei
psihologice” ca de aceea a „realismului socialist”, căci şi una,
şi alta – şi drama psihologică, şi realismul socialist – sacrifică
acea „întregitate” sau „indivizibilitate”: ambele presupun,
într-o primă fază, cernerea realului prin sita unui anumit
sistem de analiză şi, într-o a doua fază, reconstruirea lui
într-o variantă care să confirme analiza respectivă. Nu vrem
să sugerăm că n-ar exista nicio diferenţă între o reprezentare
a realului care serveşte psihologia şi una care serveşte o
ideologie politică. Tot ce vrem să spunem este că, atunci cînd
creatorul recompune artistic realitatea, după ce i-a aplicat
una din aceste chei de lectură (psihologică sau ideologică), el
recompune de fapt o anumită lectură, într-o anumită cheie;
în acest proces, el transformă pietrele în cărămizi. În timp ce,
pentru neorealist, integritatea realului e mai preţioasă decât
orice cheie de lectură.
La nivelul regiei, asta presupune o abţinere cât mai riguroasă
de la utilizarea acelor procedee prin care regizorul de rând
interpretează, pentru spectator, evenimentele pe care i le
prezintă. Căci asta încearcă să facă regizorul de rând: să-i
livreze spectatorului nu doar evenimentul, ci şi interpretarea sa
„corectă” – reacţia pe care el, regizorul, vrea ca el, spectatorul,
s-o aibă la evenimentul respectiv. Pentru Bazin, ansamblul
procedeelor tehnice de care un regizor se poate sluji în acest
scop poartă numele de „expresionism” (deşi nu cuprinde doar
tehnicile pe care le foloseau cineaştii afiliaţi şcolii germane
cu acelaşi nume). În acest sens, muzica de film, aşa cum este
ea folosită în majoritatea cazurilor, este expresionistă. Există
un expresionism plastic (un exemplu flagrant: folosirea unor
lentile de cameră deformante pentru a sugera tulburările de
percepţie ale unui personaj; alte exemple de manual: folosirea
unor unghiuri de filmare neobişnuite sau a contrastelor
puternice între lumină şi întuneric) şi există un expresionism
al montajului (un exemplu de manual găsim în scurtmetrajul
românesc „Legenda politrucului zelos”, din seria „Amintiri
din Epoca de Aur”, produsă de Cristian Mungiu: atunci
când activistul comunist ţine un discurs despre binefacerile
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alfabetizării, în faţa unor săteni adunaţi cu forţa, regizorul
Răzvan Mărculescu îşi inserează propriile comentarii ironice
la adresa eforturilor lui, sub forma a două-trei prim-planuri
cu un copil care cască de plictiseală, cu o babă care priveşte
nedumerită etc.). Ei bine, etica neorealistă îl obligă pe regizor
la o utilizare cât mai reţinută a procedeelor de acest tip. Bazin
notează aprobator, în legătură cu regia lui De Sica la „Hoţii
de biciclete”, că „evenimentul e suficient lui însuşi” – n-are
nevoie de unghiuri speciale sau de alte parti-pris-uri ale
camerei.xxv
În realitate, filmele lui De Sica rămân la o anumită distanţă
faţă de idealul neorealist (acea „etică a exteriorităţii”,
cum o numeşte Bazinxxvi). În primul rând, ele conţin efecte
„expresioniste”. De exemplu, atunci cînd Umberto, disperat,
se gândeşte să sară pe fereastra odăii sale, camera de filmare
îi „traduce” şi, cum ar veni, îi „pune în italice” gândul,
transfocând repede înainte şi înapoi astfel încât trotuarul de
sub el se apropie şi se depărtează, părând să-l cheme (totul,
bineînţeles, pe o muzică dramatică). În al doilea rând, atât în
„Hoţii de biciclete”, cât şi în „Umberto D.”, De Sica le asigură
protagoniştilor săi empatia marelui public prin intermediul
câte unui accesoriu vechi şi infailibil: un copil, respectiv
un căţel. (În unele privinţe, De Sica, a cărui formaţie este
cea de actor, rămâne un om de spectacol pe stil vechi.) În
al treilea rând, după cum recunoaşte Bazin, numărul total
de cadre dintr-un film de De Sica nu e mai mic decât acela
dintr-un film obişnuit:xxvii De Sica nu optează pentru cadrul
lung în defavoarea montajului (adică pentru evenimentul
pus în scenă integral şi filmat fără tăieturi, în defavoarea
evenimentului filmat pe bucăţi şi asamblat la montaj) –
opţiune care reprezintă unul dintre principiile de bază ale
realismului bazinian. (De ce? Deoarece cadrul lung ne arată
un eveniment, în timp ce montajul ne spune o poveste într-o
succesiune de imagini analoagă succesiunii unor părţi de
vorbire. Să spunem că în succesiunea respectivă figurează
un plan-detaliu cu clanţa unei uşi, care începe să se mişte,
încercată din afară, fără ştirea hoţului sau a spionului care
cotrobăie prin încăpere. Ei bine, ce este acea clanţă? E mai
puţin un lucru sau un fapt – spune Bazin – şi mai mult o
prepoziţie: „nu are mai multă independenţă semantică decât
o prepoziţie în interiorul frazei”. Pe când dacă evenimentul
ne este arătat în întregul său – clanţă, uşă şi spion în acelaşi
cadru –, el rămâne un eveniment.xxviii)
Opţiunea pentru cadrul lung, în defavoarea montajului, o
găsim, într-o formă radicală, în filmul lui Luchino Visconti,
„La terra trema” (1948). Acolo, după cum notează Bazin,
durata cadrului tinde să se identifice cu durata evenimentului.
Evenimentul poate consta în acţiunea unui pescar de a-şi
răsuci o ţigară. Niciun film convenţional nu ne-ar prezenta o
asemenea operaţiune de la un capăt la altul, fără a mai pune
şi alte acţiuni pe ecran. Eventual ne-ar prezenta începutul
sau sfârşitul operaţiunii, atât cât să înţelegem, de exemplu,
că, dimineaţa, înainte de a pleca în larg, personajul respectiv
obişnuia să-şi răsucească o ţigară; sau că, în timp ce se gândea
la decizia grea pe care o avea de luat în momentele acelea,
personajul îşi răsuci o ţigară. Filmele obişnuite sînt făcute de
povestitori care gândesc în informaţii relevante (din punct de
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vedere narativ, dramatic şi/sau tematic). Din contră, un realist
gândeşte în evenimente, pe care nu concepe să le reducă la „ce
e important” în ele din punct de vedere narativ, dramatic sau
tematic.xxix
Dar cel mai departe merge Roberto Rossellini. În cazul
lui Visconti (cel din „La terra trema” – filmul lui cel mai
neorealist), intransigenţa despre care vorbeam mai sus e
contrabalansată de extraordinara plasticitate a mizanscenei
sale şi a operatoriei. În cuvintele lui Bazin: „pescarii din filmul
lui sînt pescari adevăraţi, dar ţinuta lor corporală şi mişcările
lor sunt la fel de demne ca ale prinţilor din tragediile clasice sau
ca ale marilor cântăreţi de operă şi, sub privirea directorului
de imagine, până şi zdrenţele în care sunt îmbrăcaţi capătă
demnitatea aristocratico-renascentistă a brocartului”.xxx
Altundeva în scrierile sale, Bazin se referă la „teatralizarea
subtilă” operată de Visconti asupra acelor pescari sicilieni:
după cum formulează el acolo, aceştia nu sunt îmbrăcaţi în
zdrenţe – sunt drapaţi în ele.xxxi Ca şi De Sica, Visconti rămâne,
în unele privinţe, un om de spectacol pe stil vechi. După cum
explică Bazin, neorealismul nu există în stare pură în niciunul
dintre filmele neorealiştilor italieni. Atitudinea neorealistă –
acel respect pentru „întregitatea” şi „indivizibilitatea” realului
– este „un ideal de care fiecare regizor neorealist se apropie
atât cât poate”. Fiecare îl combină cu elemente preluate din
sisteme estetice mai vechi: în cazul lui De Sica, melodrama
şi comedia populară; în cazul lui Visconti, teatrul cult, opera
lirică şi artele plastice. Ei bine – continuă Bazin –, nimic
de felul ăsta la Rossellini. La el chiar nu se poate distinge
între evenimentul pe care nu-l prezintă şi efectul căutat. La
Visconti, evenimentul poate fi separat de tratarea lui plastică.
La Rossellini, nu. „El nu pune în scenă decât evenimente.”xxxii
De pildă, în „Paisà”, o femeie îşi caută logodnicul prin Florenţa
în timpul luptelor date pentru eliberarea oraşului. E însoţită
de un bărbat care la rândul lui îşi caută soţia şi copilul. Bazin:
„Camera îi urmăreşte pas cu pas, ne face să participăm la toate
încercările şi primejdiile prin care trec, dar cu o perfectă
imparţialitate [sublinierea noastră] în atenţia pe care le-o
acordă eroilor şi situaţiilor cu care aceştia se confruntă.”xxxiii
Regia nu exercită nicio presiune asupra spectatorului, pentru
ca acesta să empatizeze cu eroina. Drama ei e importantă,
dar la fel de importante sunt şi alte lucruri care se petrec
în Florenţa în acelaşi moment. Autorul a ales să urmărească
această femeie, dar o dată ce-a ales-o refuză să concentreze şi
să intensifice în mod artificial interesul spectatorului pentru
ea. Sigur, emoţiile unei femei aflate în situaţia ei sunt uşor de
ghicit; ca să folosesc limbajul dramei psihologice, ele nu se
cer „devăluite”. O asemenea dramă de război se pretează cu
uşurinţă unei prezentări „fenomenologice” (cum o numeşte
Bazin) – unei prezentări care nu pretinde că devăluie
psihologii, ci se limitează la acţiuni, comportamente etc. Acest
lucru e valabil şi pentru dramele sociale ale lui De Sica: emoţiile
muncitorului din „Hoţii de biciclete” şi ale pensionarului
Umberto D. sunt uşor de ghicit – ambii luptă ca să-şi păstreze
demnitatea. Deci, în aceste filme, opţiunea neorealistă pentru
descrierea „fenomenologică” sau din exterior, opţiune pe care
Bazin, după cum am văzut, o consideră revoluţionară, nu
anulează raportarea empatică a spectatorului la personaje.

REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

teorie de film
Dar Rossellini merge şi mai departe. În filmul său din 1948,
„Germania, anul zero”, avem de-a face tot cu războiul şi
cu sărăcia de după, dar gândurile şi emoţiile personajului
principal – un copil de 11 ani care-şi otrăveşte tatăl bolnav şi
apoi se sinucide – nu mai sunt uşor de ghicit. Sigur, o evoluţie
psihologică poate fi reconstituită – e clar că la originea crimei
se află cuvintele de deznădejde pe care copilul le tot aude prin
casă şi, în mod decisiv, cuvintele unui fost învăţător de-al său
despre dreptul biologic al „celor puternici” de a se debarasa de
„cei slabi” – , dar ea poate fi reconstituită numai a posteriori
şi numai în mare. Gândurile şi emoţiile copilului, în aproape
fiecare moment în parte, îi rămân inaccesibile spectatorului;
ele nu pot fi deduse nici de pe chipul, nici din comportamentul
său. Bazin: „atunci când toarnă otravă în paharul de ceai, în
zadar am căuta pe chipul său altceva decât atenţie şi calcul; nu
putem conchide că e indiferent sau crud, după cum nu poate
conchide nici că suferă.” La fel şi în ultimele lui momente
de viaţă: spectatorul îl urmăreşte pas cu pas, dar nu poate fi
„alături de el” – Rossellini nu-l lasă. Îl vede jucându-se într-o
clădire ruinată de bombe şi apoi îl vede aruncându-se în gol.
Da, e clar de mai devreme că e tulburat, dar până în secunda în
care se aruncă nu se poate spune cu precizie cât e de tulburat.
(Bazin: „Pe faţa unui copil, semnele jocului şi semnele morţii
pot să arate exact la fel.”) Deci nu se poate empatiza cu el
aşa cum se poate empatiza cu eroul unei drame psihologice
tradiţionale. Opţiunea neorealistă pentru „exterioritate”
psihologică (Bazin respinge termenul de „behaviorism” sau
„comportamentism”, considerându-l prea îngustxxxiv) devine
aici radicală.
În anii următori, prin filme ca „Europa ’51” (1952) şi „Viaggio
in Italia” („Călătorie în Italia”, 1954), Rossellini avea să
treacă de la „neorealismul social” al primelor sale filme la
un „neorealism al persoanei” (cum îl numeşte Bazin), ceea
ce avea să atragă asupra sa (ca şi asupra unor neorealişti mai
tineri precum Federico Fellini) acuzaţii de trădare din partea
criticilor care echivalau etica neorealistă cu un angajament
pentru transformarea instituţiilor italiene sau măcar cu
datoria de a produce documente sociale. Bazin avea să sară
iar şi iar în apărarea lor. Nici vorbă de trădare. Nici vorbă de
ruptură. Da, primele filme neorealiste „identificau alegerea
morală cu consecinţa socială”, pentru că aceste două sfere
fuseseră contopite în perioada războiului şi a Rezistenţei.
xxxv
Dar nu acesta fusese elementul lor cel mai profundneorealist. Nu războiul face din „Paisà” un film neorealist.
Nu preocuparea pentru vieţile săracilor face din „Hoţii de
biciclete” şi din „Umberto D.” filme neorealiste. Neorealiste
sunt unele dintre principiile dramaturgice şi regizorale ale
lui Rossellini, Zavattini şi De Sica. Iarăşi, aceste principii nu
trebuie reduse la nişte mărci tehnice – filmarea în ambianţe
autentice, în lumină naturală, cu actori neprofesionişti etc.
Ele sunt mult mai complexe, mult mai profund-înnoitoare.
Aceste principii continuă să-l călăuzească pe Rossellini şi
în anii ’50, indiferent de subiectele şi de „mesajele” filmelor
sale, după cum, de-a lungul aceluiaşi deceniu, îi călăuzesc şi
pe Fellini, şi pe Antonioni. După cum observă Bazin, criticii
care sancţionează, în această perioadă, abaterile lui Rossellini
şi ale lui Fellini de la modelul neorealist originar, o fac în
numele unei înţelegeri extrem de politizate a modelului

respectiv: „neorealismul, aşa cum îl definesc ei, e, de fapt, un
substitut pentru realismul socialist”, un substitut de care, ca
oameni de stânga, au nevoie, dat fiind faptul că „sterilitatea
teoretică şi practică” a realismului socialist a devenit greu de
ignorat.xxxvi Aşadar, un fel de realism socialist cu faţă umană.
Dar neorealismul n-a fost asta. A fost mult mai mult.
Fragmente din acest text au fost publicate şi în Lettre internationale
nr. 72.
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ERIC ROHMER

Protagoniștii lui Eric Rohmer sunt oameni care iau hotărârea fermă
de a se lăsa în voia sorții. În timp ce așteaptă să li se întâmple ceva,
se autoanalizează intensiv – nu pentru că se întreabă dacă au greșit,
ci pentru că vor să se asigure că au luat (non)decizia corectă, în ciuda
tuturor dovezilor care atestă contrariul.
de Irina Trocan
Desigur, frazele de mai sus doar îi caracterizează pe eroii lui Rohmer,
nu îi explică în totalitate. Sunt mai complicați de-atât. S-ar putea să
fie cei mai complecși protagoniști din cinema – sau, cel puțin, au
cele mai întortocheate personalități pe care a încercat vreodată să
le clarifice un cineast. Eric Rohmer se consideră un „moralist”, în
sensul că acțiunile oamenilor îl preocupă mai puțin decât ce gândesc
aceștia când întreprind o acțiune. Inevitabil, un film care examinează
mentalitatea unor personaje te obligă să le judeci, dar Rohmer găsește
o cale de a evita sentințele morale facile spre care conduc majoritatea
filmelor. Protagoniștii lui nu se definesc prin gradul de sinceritate,
fidelitate, responsabilitate sau altruism (sau prin lipsa acestor calități
convenționale), nici prin impactul asupra vieților celor din jur, nici
prin rezistența (sau slăbiciunea) în fața adversităților. Rohmer
folosește normele morale uzuale în același fel în care prozatorii SF
utilizează legile naturii: ca punct de plecare pentru un sistem nou.
Etalonul după care e judecat unul dintre protagoniștii lui e stabilit
de protagonistul însuși când își declară principiile (mai mult sau mai
puțin raționale, dar întotdeauna gândite obsesiv), și poate fi învinovățit
doar atunci când și le încalcă. în „Ma nuit chez Maud” („Noaptea mea
cu Maud”, 1969), Jean-Louis constată mulțumit că soarta i-a scos în
cale întotdeauna femeile potrivite, astfel încât n-a fost nevoit să facă
alegeri raționale, bazate pe prejudecăți; ironia (sorții?) e că formulează
această constatare în timpul discuției cu o femeie cunoscută recent,
nepotrivită doar conform prejudecăților lui, pe care o va respinge în
favoarea alteia. Ca mai toți protagoniștii rohmerieni, Jean-Louis e cel
mai grav afectat de greșeala sa și ultimul care o înțelege.

40

Aprilie 2010

Eric Rohmer și Noul Val Francez
De regulă, Eric Rohmer e amintit între reprezentanții Noului Val
Francez, alături de Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques
Rivette și Claude Chabrol – numai că el și-a dorit mai puțin decât
ceilalți patru să agite apele. Rohmer s-a născut cu un deceniu mai
devreme decât ceilalți și și-a format gusturile într-o perioadă în care
literatura avea un rol foarte important în viața culturală a Franței, iar
cinematografia unul minor. Înainte să devină cineast, Rohmer a fost
profesor de literatură și a publicat un roman, „La maison d’Elisabeth”
(1946). S-a hotărât să facă filme în loc să scrie pentru că nu și-a găsit
un stil literar de care să fie mulțumit, dar a intuit că subiectele care-l
interesează și-ar putea găsi o concretizare modernă în cinema. În
schimb, își dorește ca impresia lăsată de filmele lui să fie aceea a
lecturii - un interes susținut, fără acumulări de tensiune și puncte
culminante; îl deranjează să-și vadă filmele într-o sală de cinema și să
audă că spectatorii râd în aceleași momente.
În anii ’50, Rohmer a fost, și el, între redactorii cineaști-în-formare
ai revistei „Cahiers du Cinéma”; a publicat, și el, articole despre
posibilitățile încă nevalorificate ale cinematografului și despre
superioritatea artei tinere față de celelalte, care și-au epuizat
posibilitățile și și-au pierdut elanul. Totuși, n-a împărtășit în totalitate
zelul iconoclast al colegilor lui și, în timp ce aceștia acuzau „tradiția
calității” și negau valoarea oricărui regizor asociat cu ea, Rohmer
recunoștea că el, unul, îl admiră pe Marcel Carné. Odată impusă
optica asupra cinematografiei promovată de criticii de la „Cahiers
du Cinéma”, presa franceză, care până atunci ignora calitățile
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cinematografice ale filmelor analizate, a ajuns să se concentreze
numai asupra lor și să prefere „realismul de școală” în defavoarea
unor opere mult mai împlinite, care, însă, nu li se păreau destul de
„cinematografice”. În articolul „Le goût de la beauté”, publicat în 1961,
Rohmer acuză criticii care judecă filmele în funcție de mijloace, nu
de finalitate. Dacă cinematografia este o artă, afirmă Rohmer, nu e
datoare să spună altfel, ci altceva, și este la fel de valoroasă ca artele
din care s-a inspirat inițial nu pentru că poate exista independent de
ele, ci pentru că poate crea opere la fel de valoroase. De altfel, discreția
mijloacelor pe care Rohmer o susține în eseuri se regăsește în filmele
lui – caută marile teme în manifestările lor mărunte și nu încearcă
să intervină în fluiditatea poveștii sau să controleze felul în care
spectatorul o percepe.
Primul lui lungmetraj, „Le signe du lion” („Zodia leului”), a apărut în
1959, simultan cu „Les quatre cents coups” („Cele 400 de lovituri”,
1959) al lui Truffaut și „À bout de souffle” („La capătul suflării”, 1960) al
lui Godard, dar n-a avut același succes comercial. E mai sumbru și mai
antipatic decât celelalte două – urmărește un american iresponsabil
de aproape 40 de ani rămas fără bani, pe străzile Parisului, într-o vară
călduroasă - și rămâne, probabil, cel mai schematic film al cineastului.
Pe de altă parte, „Le signe du lion” nu e mai puțin reprezentativ
pentru el decât „Les quatre cents coups” pentru Truffaut. Pierre,
protagonistul lui Rohmer, va reapărea în filmografia autorului la fel
de frecvent ca Antoine Doinel în operele lui Truffaut - deși, e drept,
nu va păstra același nume, uneori nici măcar același sex, și nu va
îmbătrâni de la un film la altul, ba dimpotrivă. Merită observat că
Rohmer reușește, încă din filmul de debut, să filtreze realitatea prin
perspectiva protagonistului – nu se schimbă foarte multe în peisajul
orașului în timp ce Pierre așteaptă, din ce în ce mai disperat, să i se
întâmple ceva, dar parizienii care își văd de viața lor, indiferenți, ni
se par tot mai nesuferiți. Mai merită remarcat că Pierre e primul
personaj al lui Rohmer care se luptă cu hazardul – contează mai mult
sau mai puțin că iese învingător.

Hazardul în filmele lui Eric Rohmer
Filmele lui Eric Rohmer nu sunt plauzibile – în sensul că le lipsește
acea capacitate de a nu se distinge prin nimic de întâmplările cu
care ne-am obișnuit. Sunt frecvente, în filmele lui, reîntâlnirile
miraculoase, fenomenele naturale care-i împiedică pe protagoniști
să plece unul de lângă altul și personajele episodice care fac pentru
eroii lui Rohmer ce făceau animalele fantastice pentru Prâslea. Întradevăr, dacă am calcula probabilitatea matematică să se întâmple, am
constata că astfel de evenimente sunt greu de crezut. Iată un exemplu:
în „Conte d’hiver” („Poveste de iarnă”, 1992), Félicie încă mai așteaptă
să-l reîntâlnească pe Charles, pe care l-a cunoscut în urmă cu cinci ani,
deși nu s-ar putea regăsi decât din pură întâmplare; pornind de la o
asemenea premisă, pare logic ca Félicie să aibă relații dezechilibrate,
cu parteneri pe care îi consideră înlocuitori temporari și de care nu
se poate atașa, pare firesc să se găsească cineva să-i critice încrederea
orbească într-o întâlnire atât de improbabilă, e credibil că se găsește
și cineva să i-o admire, e evident că bovarismul lui Félicie va constitui
un exemplu negativ pentru fiica ei – dar e greu de crezut că, la final,
chiar va da peste Charles într-un autobuz!
E adevărat că hazardul joacă un rol important în filmele lui Rohmer,
chiar mai important decât cel pe care i-l atribuie detractorii: e
elementul central. Protagoniștii lui Rohmer nu se definesc prin
justețea acțiunilor și deciziilor lor, ci prin zelul cu care își organizează
viețile după o convingere arbitrară (zel pe care îl putem considera
stoicism sau încăpățânare – oricare noțiune e la fel de potrivită), iar

consecințele pot fi fericite sau nu – să zicem că depinde de noroc.
Finalul „fericit” din „Conte d’hiver” e, în definitiv, un accident care
forțează protagonista să-și reevalueze convingerile; are ocazia să ducă
până la capăt planul pentru care și-a abandonat, până atunci, celelalte
planuri, și rămâne să se întrebe dacă e atât de simplu pe cât credea.
În „Conte d’été” („Poveste de vară”, 1996) – poate cel mai rotund film
al cineastului, dintre cele cu subiecte contemporane -, Gaspard, un
tânăr muzician, stabilește să se întâlnească cu Lena, prietena sa, într-o
stațiune turistică în care el ajunge cu câteva zile mai devreme, numai
că, înainte să vină Lena, cunoaște alte două fete mult mai agreabile
decât ea; exact în momentul în care trebuie să se hotărască cu cine își
petrece ultimele zile din vacanță, află că trebuie să plece mai devreme.
Aici, finalul „deus ex machina” nu dezvăluie ce ar face protagonistul
în cazul (ne)fericit în care i se îndeplinesc toate dorințele, ca în „Conte
d’hiver”, ci îi probează simpatiile într-un mod subtil: are de ales pe
cine cheamă să-l însoțească la vapor. „Ma nuit chez Maud” se încheie
tot cu o reîntâlnire întâmplătoare - una care nu-i schimbă cu nimic
viața lui Jean-Louis, pentru că nu-i mai poate influența deciziile, dar îl
obligă să reanalizeze tot trecutul.
Eric Rohmer urmărește micile revelații ale eroilor săi obsedați de
argumentarea unor idei fixe, și nu le poate obține decât punându-i
față în față cu evenimente pe care nu le-au prevăzut în raționamentele
lor. Filmele lui n-ar avea nimic de câștigat dacă Rohmer ar încerca să
„deghizeze” hazardul, să-l facă să pară inevitabil. Dacă protagoniștii
lui ar putea să deducă ce se va întâmpla, deciziile le-ar fi mult mai
ușoare.

Dialogurile
Personajele lui Eric Rohmer se împart în două categorii: vorbitorii și
ascultătorii (schimbându-și rolurile între ele, bineînțeles, pe parcursul
filmului). Nu numai că gândesc mult, dar le place să își exteriorizeze
gândurile - fiind, altfel, oameni destul de introvertiți. Mulți spectatori
îi percep filmele (incorect, dar vom reveni asupra acestui aspect) ca pe
o înlănțuire de dialoguri despre lume și viață. Mulți spectatori (inclusiv
o parte dintre cei cuprinși în categoria precedentă) îl consideră cel
mai mare dialoghist.
Probabil că dialogurile lui Rohmer sunt atât de reușite pentru că,
după cum spuneam, protagoniștii lui sunt vorbitori și ascultători prin
excelență. Relaționează prin intermediul dialogului, sunt nerăbdători
să-și expună argumentele, sunt curioși ce au de spus ceilalți și, deseori,
abia așteaptă să-i contrazică. Discuțiile lor abordează subiecte
abstracte, într-adevăr, dar sunt subiecte care îi preocupă direct.
Rohmer nu repetă greșeala altor cineaști de a încărca discursurile
personajelor cu aforisme și concluzii despre viață care n-au legătură cu
situația lor (care nu pot fi puse la îndoială), și, oricât de convingătoare
ar părea cuvintele unui protagonist, rămân numai un punct de vedere
în funcție de care ar fi mai înțelept să judeci personajul, nu existența.
Dialogurile lui Rohmer încalcă prima regulă a manualelor de
scenaristică -„nu-ți lăsa personajul să vorbească despre sine”-, dar, spre
deosebire de alți nesupuși, el nu vrea să lase impresia că personajele
lui se autoanalizează precis. Protagoniștii lui Rohmer îți spun totul
despre ei, cu condiția să nu-i crezi pe cuvânt. O parte considerabilă
a plăcerii cu care urmărești conversațiile lor derivă din faptul că
replicile protagoniștilor contrazic ceea ce știi deja despre ei, sau din
anticiparea momentului în care vorbitorii își vor mărturisi unul altuia
ce știi deja despre amândoi.
Dialogurile nereușite din filme sunt cele care comunică direct ce
trebuie să aflăm - deși nu ținem neapărat -, și astfel de secvențe
de dialog sunt, inevitabil, lente: luăm o pauză de respirație de la
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înlănțuirea de evenimente și așteptăm cuminți până când ni se spune
tot. Dialogurile lui Rohmer, din contră, nu comunică informații, ci
confirmă bănuieli și ne completează percepția asupra poveștii, puțin
câte puțin, în același fel în care acțiunile personajelor ne dezvăluie,
treptat, personalitatea lor. Rohmer scrie dialogurile cu atenție la
muzicalitatea replicilor, după ce memorează vocea și ticurile verbale
ale actorilor care le vor rosti. Le înmânează scenariul cu multe luni
înainte de filmare și, până când ajung în fața camerei, actorii au
obligația să-l învețe pe de rost.

Mizanscena
Filmele lui Eric Rohmer sunt lăudate prea des pentru dialogurile
elegante și cerebralitatea protagoniștilor. Sunt criticate prea des că
seamănă între ele. În definitiv, opera lui cinematografică nu este un
șir de ecranizări ale pariului lui Pascal. Toate filmele lui sunt despre
oameni care discută generalități, e drept, dar oamenii sunt cât se poate
de particulari. Și locurile în care discută sunt foarte diferite. Și felul în
care se privesc când discută spune la fel de mult ca replicile, și nu
întotdeauna același lucru. Orice regizor ar putea filma confruntările
decisive pe care Eric Rohmer le ocolește, dar nu oricine ar putea pune
pe ecran ezitarea, stânjeneala, fragilitatea, sau complementaritatea
între doi oameni pe care n-o conștientizează nici ei.
Protagoniștii lui se cunosc unul pe altul prin convorbiri, dar li se
dezvăluie spectatorilor prin mult mai mult de-atât. Rohmer alege cu
grijă – uneori după câteva luni de căutări - locațiile filmelor sale, și știe
cum să valorifice spațiul. În „Conte d’été” simți inconștient lipsa de
intimitate dintre Gaspard și Lena pentru că îi vezi împreună numai pe
plajă, în timp ce conversațiile lui Gaspard cu Margot au întotdeauna
un cadru mai liniștit. În „Conte d’hiver”, Félicie oscilează între un un
bibliotecar și un patron de coafor; când îi arată pe cei doi în casele lor,
Rohmer îl încadrează pe primul cu biblioteca arhiplină în fundal, iar
pe al doilea, în dreptul rafturilor goale despre care Félicie glumise că
vor trebui umplute cu bibelouri.
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Rohmer filmează foarte rar dialogurile plan-contraplan. De regulă,
în conversațiile între doi oameni le e repartizat amândurora câte un
plan de aceeași lungime, iar în conversațiile de grup nu favorizează
neapărat personajul principal. În „Le rayon vert” („Raza verde”,
1986), protagonista e obligată să asiste la un dialog inept între două
personaje episodice; dispare din cadru câteva minute bune, până când
pleacă, iritată, de la masă. Regia lui Eric Rohmer păstrează o doză de
ambiguitate a poveștii; câteva imagini devin clare numai retrospectiv.
Félicie pare că vede ceva surprinzător pe stradă și e arătată alergând
înainte, apoi se oprește deznădăjduită și vedem din perspectiva ei o
mulțime amorfă în care nu știm ce urmărise inițial; aflăm mai târziu
că credea că l-a văzut pe Charles. Când, în sfârșit, cei doi se reîntâlnesc
miraculos după cinci ani, Charles apare pur și simplu în cadru, întruna din desele secvențe din autobuz răspândite în film; momentul nu
e amplificat regizoral – prezența lui nu devine importantă pentru noi
înainte să devină importantă pentru ea.
Meticulozitatea lui Rohmer în plănuirea tuturor aspectelor unui film
se aplică și în cazul imaginii. A insistat să filmeze „Ma nuit chez Maud”
de Crăciun, după prima ninsoare, iar pentru „Le genou de Claire”
(„Genunchiul lui Claire”, 1970) a plantat el însuși trandafirul pe care
urma să îl culeagă protagonistul. A calculat data în care va ninge și
data în care va înflori trandafirul, și a avut dreptate (nu s-a găsit încă
o explicație științifică pentru precizia lui, deși sunt sigură că mulți
meteorologi și horticultori cinefili au căutat-o). Coloana sonoră îl
preocupă la fel de mult: pentru filmele de epocă, i-a dat sunetistului o
listă cu păsările cântătoare cele mai răspândite în respectiva perioadă
istorică.

Filmele de epocă
Structura filmelor de epocă ale lui Eric Rohmer nu diferă prea
mult de cea a poveștilor contemporane; cineastul e interesat de
particularitățile spiritului uman care nu depind de contextul istoric,
și idealismul ingenuu al lui Parsifal sau încăpățânarea cu care
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Céladon respectă ordinul impulsiv al Astreei sunt trăsături tipice ale
eroilor rohmerieni. Cineastul declară că subiectele istorice l-au atras
pentru că trecerea timpului aduce după sine distanțarea, permite o
analiză lucidă a opțiunilor politice care n-ar fi posibilă în cazul unor
protagoniști contemporani. Același lucru e valabil pentru operele
literare ale căror eroi sunt afectați de convenții sociale care, astăzi, par
ridicole. Și totuși, Rohmer păstrează aceeași ambivalență și în filmele
de epocă; protagoniștii sunt mai puțin liberi, opțiunile lor sunt mai
limitate, dar deciziile nu sunt cu nimic mai simple, nu pot fi etichetate
„corecte” sau „greșite”.
„L’anglaise et le duc” („Englezoaica și ducele”, 2001) prezintă
Revoluția Franceză din perspectiva unei curtezane scoțiene curioase
care a locuit în Franța pe toată durata evenimentelor. Nu discută
justețea Revoluției în sine (conducătorii nu apar aproape deloc
în film), ci efectele ei asupra moralității celor implicați indirect.
Grace Elliott (curtezana în cauză) se revoltă văzând că ducele de
Orleans -protectorul ei- votează în favoarea execuției regelui, adică
își trădează propriul văr, și apoi ajunge să fie ea însăși –o străinăafectată de războiul civil. Pentru Grace Elliott, schimbarea de regim se
concretizează printr-o perioadă de așteptare tensionată în care speră
să poată scăpa vie fără să-și încalce principiile.
În orice epocă ar trăi, personajele lui Rohmer au individualitate, și
personalitatea lor creează o punte suficient de solidă cu lumea-așacum-o-cunoaștem, încât să nu mai fie nevoie de alte „actualizări”.
Dacă majoritatea realizatorilor de filme de epocă reciclează aceeași
curte cu ziduri de piatră și multă iarbă verde, care ar putea exista în
orice perioadă istorică –inclusiv cea în care se petrec evenimentele
din film-, dacă majoritatea actorilor își joacă personajele din alte
vremuri cu un strat insesizabil de rigiditate suprapus peste limbajul
contemporan al corpului, Rohmer refuză să facă filme care mimează
istoria prin elemente vizuale insipide. În „L’anglaise et le duc”, Parisul
e reconstituit prin ample fundaluri pictate, inspirate din pictura de
la sfârșitul secolului al XVIII-lea, deasupra cărora a fost suprapusă

ulterior imaginea actorilor (inclusiv a unui număr mare de figuranți).
Secvențele de interior păstrează același caracter pictural, și salonul
lui Grace Elliott arată inițial ca o oază de liniște în care măcelul
aristocraților francezi pare numai un zvon îndepărtat.
Ultimul film al lui Eric Rohmer, „Les amours d’Astrée et de Céladon”
(„Astrea și Celadon”, 2007), e și cel mai artificial și mai deranjant.
Probabil că toți spectatorii care îl admiră pe cineast pentru eleganță
și naturalețe au fost dezamăgiți. Adaptat după „L’Astrée”, romanul
din secolul al XVII-lea al lui Honoré d’Urfé despre galii din secolul
al V-lea, filmul păstrează toate anacronismele sursei literare, ba
chiar mai adaugă câteva; jocul actorilor e teatral; deghizarea în care
se ține toată povestea filmului e neconvingătoare. De fapt, „Les
amours d’Astrée et de Céladon” nu prezintă o lume, ci o percepție
voit romantizată, peticită și incoerentă asupra lumii, în care singurele
lucruri nedeformate sunt exact valorile eterne pe care Eric Rohmer
le-a explorat de-a lungul carierei sale de cineast. Filmul autorului
reunește toate temele recurente în opera lui și restituie un portret al
idealistului de o frumusețe rară.
Eric Rohmer a fost ce și-ar fi dorit personajele lui să devină: un om
care ia o decizie și își organizează viața în funcție de ea. Și-a dedicat
toată energia cinematografului, a planificat în detaliu fiecare proiect
și s-a asigurat că bugetul filmelor lui e destul de mic încât să-și poată
urma planurile fără să aibă dificultăți financiare. În ultima etapă a
realizării filmelor, Rohmer a încurajat întotdeauna spontaneitatea (nu
le dădea actorilor indicații de joc decât în filmele de epocă), dar, până
atunci, a aranjat tot ce putea fi aranjat dinainte astfel încât să nu existe
decât accidente fericite.
Filmele lui Eric Rohmer surprind, cu luciditate și sensibilitate, ce
se întâmplă în interiorul protagoniștilor atunci când nu se întâmplă
mare lucru în jurul lor și reușesc să păstreze senzația de incertitudine
care dă atâta greutate unor nimicuri. Datorită preciziei și lejerității cu
care controlează hazardul, eu, una, îl consider pe Eric Rohmer cel mai
mare cineast. S-ar putea întâmpla să fiți de acord cu mine.
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CINEMA
UNDERGROUND
•
Unseen Cinema - o încercare de circumscriere a filmului underground de Cristiana Stroea
•
[Kenneth] ANGER! - de Simona Mantarlian
•
Imoralul Domn Meyer - de Andrei Dobrescu
•
Paul Morrissey - de Roxana Coțovanu
•
Filmele underground ale lui Philippe Garrel - de Gabriela Filippi
•
	No Wave - de Simona Mantarlian
•
Derek Jarman: „Reward if found” - de Radu Ghelbereu
•
Jonas Mekas: „365 de zile” de Emi Vasiliu
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UNSEEN CINEMA
o încercare de circumscriere a
filmului underground
de Cristiana Stroea
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dosar | cinema underground
„Filmul underground” e o noțiune greu de fixat în limitele
unei definiții istorice sau semantice, termenul redefininduse de-a lungul timpului din punctul de vedere al operelor
cinematografice la care face referire. Se pare că termenul a fost
folosit prima dată de criticul american Manny Farber în 1957
într-un eseu pentru revista „Commentary”, facând referire la
filmele de acțiune realizate de regizorii Howard Hawks, Raoul
Walsh, William Wellman etc. Despre aceste filme, Farber
susținea că par să aibă o viață a lor proprie care depășește limitele
acțiunii cinematografice, creatorii lor coborând în „subteranele”
propriilor creații pentru a obține autenticitatea experienței
cinematografice. Conceptul e mai ușor de înțeles dacă e corelat,
în cadrul operelor de critică ale lui Manny Farber, cu conceptul de
„artă a termitelor”. Prin analogia termitelor, Farber descrie acei
creatori de film care „își croiesc calea prin zidurile particularului
fără a da impresia că au un alt scop în minte decât acela de a
devora limitele imediate ale propriei arte și de a transforma
aceste limite în premise ale următoarei realizări”. Astfel,
creatorii-termite sunt dispuși să experimenteze în interiorul
genului cinematografic abordat – filmul de acțiune, în căutarea
autenticității. Operele lor întunecate își găsesc mediul natural în
„peșteri”: sălile de cinema întunecoase și congestionate din care
spectatorul iese palpitând de emoție.
Astfel, filmul underground – în critica lui Farber, are caracterul
unei experințe mitice: coborârea în infern, atât a creatorilor
– care instinctual experimentează și autodevorează propriul
mediu precum termitele care își subminează propria lume, cât
și a spectatorilor.
Termenul a fost redefinit ulterior, în 1961, de către animatorul
experimental Stan Vanderbeek, care îl folosește într-un
manifest publicat în „Film Quarterly” pentru a prezenta filmele
avangardiste și experimentale ale colegilor săi – Jonas Mekas,
Robert Breer, Bruce Conner, Stan Brakhage etc. După 1952,
industria americană de film intrase în declin și multe studiouri
sunt cedate televiziunii sau sunt dărâmate. Această criză s-a
întins până după 1958 și a avut consecințe fericite în rândul
„independenților”. Filmul underground este adesea considerat o
subcategorie a filmului independent, dar e important de subliniat
o anumită nuanță: filmele underground sunt „profesiuni de
credință, eseuri poetice, fantezii avangardiste” (John Lawson),
medii în care tendințele experimentale primează în fața altor
considerente. În plus, adesea ele sunt realizate cu fonduri puține
sau chiar absente.

Filmele underground sunt
„profesiuni de credință, eseuri
poetice, fantezii avangardiste”
(John Lawson)
Filmul independent presupune ca mai puțin de jumătate din
fondurile de producție să vină din partea unui studio major
de film. Deși acest sistem de finanțare poate elibera, în parte,
creatorul de presiunea de a realiza un film comercial, asta
nu implică totuși, că opera cinematografică nu va fi într-un
stil pur hollywoodian. Totul depinde de opțiunea autorului.
Definiția filmului independent face referire direct la fondurile
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de producție, în timp ce filmul underground e definit prin
calitățile estetice, culturale, sociale etc. Deși un film poate fi și
underground și independent, termenii nu se implică, neapărat,
unul pe altul.
În cartea sa, „Cinema Studies: The Key Concepts” – Susan
Hayward subliniază că termenul de „underground cinema” a
fost folosit pentru a defini mișcarea independentă emergentă
în New York și San Francisco. Această mișcare s-a dezvoltat în
anii 1950, o dată cu revolta generației Beat împotriva culturii
și practicilor artistice convenționale. VanDerbeek a fost unul
dintre practicienii acestei culturi alături de mult mai faimoșii
Andy Warhol, Stan Brakhage și Kenneth Anger. Cenzura încă se
practica în SUA, astfel că termenul de underground era motivat
și de subiectele proscrise. Mișcarea nu a fost susținută de un grup
închegat, ci de intenția comună de a sfida cenzura. Creatorii
underground nu erau neapărat regizori sau oameni ai filmului.
Venind din domenii diferite, au văzut în film un nou mod de
expresie. Janet Staiger, în „Perverse Spectators: the Practices
of Film Reception”, realizează o analiză detaliată a filmului
underground, în anii ’60, demonstrând rolul de netăgăduit al
acestuia în mișcarea de eliberare sexuală a societății americane.
Autoarea, deși consideră cinemaul underground ca parte a unei
mișcări cinematografice mai vaste – Noul Cinema American, cu
variatele sale ramificații culturale și politice – folosește restrictiv
termenul pentru a se referi la filmele ale căror subiecte tratau
explicit sexualitatea deviantă (homosexualitatea era o astfel de
formă), în structuri non-narative, destinate unui public urban
nocturn.

Creatorii underground nu erau
neapărat regizori sau oameni
ai filmului. Venind din domenii
diferite, au văzut în film un nou
mod de expresie.
În sfârșit, Chris Homlund și Justin Wyatt evidențiază în
„Contemporary American Independent Film: From the Margins
To the Mainstream”, evoluția filmului underground în urma
interacțiunilor cu alternativele contemporane (noile valuri
europene), cu muzica jazz, cu inovațiile în poezie și alte forme
de artă și practici culturale, dar mai ales în urma interacțiunii cu
determinantul major – Hollywood.
De-a lungul timpului, filmele considerate underground, deși au
anumite puncte comune, în special un caracter subversiv față
de filmul mainstream, stilul și procesul de producție aferent
diferă foarte mult, de la un film la altul. Din acest motiv este
dificil de conceput o definiție care să strângă sub umbrela
ei toate producțiile cinematografice care au fost catalogate
„underground”. În plus, contaminarea permanentă cu diferite
influențe – așa cum observă Homlund și Wyatt, demonstrează
flexibilitatea politică, stilistică, socială a acestui tip de cinema
căruia o definiție rigidă – oricât ar fi ea de vagă, nu-i poate face
decât un deserviciu. Și totuși, Sheldon Renan încearcă în cartea
sa „An Introduction To the American Underground Film” (New
York: E.P.Dutton, 1967) o definiție care poate stabili premizele
unei discuții mai punctuale despre filmul underground fără a-i
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îngrădi posibilitățile intrinseci: „filmul underground (...) este
un film conceput și realizat de un individ și este o declarație
personală a acestuia. Este un film radical nonconformist ca formă
sau tehnică sau conținut sau toate cele trei la un loc. De obicei,
este realizat cu finanțare modestă, sub câteva mii de dolari și
este distribuit în afara canalelor folosite de filmul comercial.”
Definiția, bineînțeles, nu rămâne neștirbită într-o confruntare
cu orice film considerat underground; fie din cauza formei,
fie din cauza tehnicii, fie din cauza conținutului – care nu
întotdeauna sunt „radical nonconformiste”. Ce rămâne totuși în
picioare e următoarea idee: „este un film conceput și realizat de
un individ și este o declarație personală a acestuia”. Într-adevăr,
caracteristica apriorică a filmului underground este libertatea
de a face o declarație personală. Din această responsabilizare
profundă față de opera cinematografică a individului rezultă
restul definiției: un film radical nonconformist ca formă sau
tehnică sau conținut sau toate cele trei la un loc. Argumentul
finanțării modeste derivă foarte simplu din restricțiile pe care
le impune politica de finanțare a producătorilor, al căror interes
este, evident, să vândă filmul, nu să cucerească noi culmi de
expresivitate și originalitate. Potențialul mare de circulație
al filmului este condiția pe care regizorul trebuie să o aibă în
vedere, dar este și imperativul care subminează curajul de a face
o declarație personală radicală. Poate dacă.. e ceea ce așteaptă
publicul, dacă rezonează cu anumite idei mai mult sau mai puțin
vehiculate, dar care există în conștiința colectivă, filmul are mai
multe șanse să primească sprijin financiar și o recepție pozitivă
din partea publicului larg și foarte eterogen. Dar aici mă refer
doar la conținut, forma se subînțelege că trebuie să fie simplă
și accesibilă. Astfel, e lesne de înțeles și acceptat fără prea mari
rezerve ultima parte a definiției lui Sheldon Renan – filmul
underground este distribuit în afara canalelor folosite de filmul
comercial.
Filmul underground e un copil bastard al cinematografului,
născut dintr-un instinct viral de pro-creație, înnobilat sau nu de
talentul creatorului și nevoit să trăiască în întunecimea sălilor
de cinema mai puțin populate. El sfidează legile comerciale
ale producției pe scară largă și respinge ideea că filmul trebuie
să nareze o întâmplare. Prin acestea, filmul underground
își regăsește originile în abstracționismul și suprarealismul
cinematografic care evită realitatea obiectivă, încercând să
dezvolte un limbaj nou cu structuri originale, încercând să
descopere o realitate inaccesibilă percepției. Deși nouă ne
sunt mai cunoscute filmele abstracte ale creatorilor europeni
– Richter, Eggeling, Ruttmann, Leger, Clair, Cocteau, colecția
îngrijită de Bruce Posner, „Unseen Cinema – Early American
Avant-Garde Film” face dovada existenței unei prime școli
de avangardă în cinematograful american, contemporană cu
avangardele europene. Colecția însumează 155 de filme produse
între 1895 și 1941, repartizate pe 7 DVD-uri tematice. Fiecare
film este precedat de informații cu privire la sursă, titlu, dată,
regizor, muzică (pentru filmele mute) precum și câteva note
introductive. Deși nu toate filmele sunt cu adevărat „unseen” și
chiar mai puține sunt, cu adevărat, de avangardă, colecția oferă
totuși câteva surprize interesante.
Primul DVD, intitulat „The Mechanized Eye: Experiments in
Technology and Form”, conține o serie de filme realizate între
1900 și 1904 în care pionieri ai cinematografului experimentează

cu mișcări de aparat și efecte speciale. Majoritatea sunt simple
filmări în diferite medii exterioare sau interioare (o fabrică). „In
Youth, Beside the Lonely Sea” (1924-1925, realizator necunoscut)
e un film poetic conceput într-un triptic ce anticipează filmul
„Napoleon” al lui Abel Gance din 1927. Deasupra şi dedesubtul
tripticului sunt versuri care însoțesc imaginile. Scena centrală
urmărește, în general, viața unui bărbat însoțit de viziuni
fantastice – nimfe ale mării, ale naturii și zâne. Scenele alăturate
urmăresc în general aceste ființe magice, prin supraimpresiuni.
Dacă la începutul filmului ființele rămân în tablourile lor, ulterior
ele pătrund în tabloul central. Astfel, între elementele tripticului
se stabilesc succesiv alte relații (de la paralelism la continuitate),
iar această dinamică formală reușește să constituie inefabilul
poetic mai mult decât ar reuși conținutul cinematic în sine.

Filmul underground e un copil
bastard al cinematografului, născut
dintr-un instinct viral de
pro-creație, înnobilat sau nu de
talentul creatorului și nevoit să
trăiască în întunecimea sălilor de
cinema mai puțin populate.
Un alt film interesant este „La Cartomancienne”, realizat de
Jeromme Hill, în 1932. Premiza simplă a poveștii – o tânără femeie
care tânjește după un bărbat, este dezvoltată într-o narațiune
ambiguă în care sunt explorate diverse simboluri magice.
Secvența ritualului pe care o ghicitoare îl oficiază pentru tânăra
femeie este redată într-un montaj experimental din imagini cu
cărți de joc, flori, valuri, scoici, pietre și modele grafice care par
a fi executate direct pe peliculă. În urma ritualului, un bărbat
apare cățărându-se pe stânci. Întâlnirea dintre cei doi are loc în
mare, unde bărbatul așteaptă ivirea femeii dintre valuri. Filmul
suportă diferite citiri magice sau psihologice marcând tendința
filmului de avangardă de a explora ezoterismul.
Filmul meu preferat de pe acest DVD e „Pie in the Sky”, realizat
în 1934 în urma unei colaborări dintre Russel Collins, Elia
Kazan, Elman Koolish, Irving Lerner, Ralph Steiner și Molly
Day Tatcher. Într-o cantină a săracilor, un preot susține o lungă
cuvântare despre milostenia lui Dumnezeu care are grijă de
toți și de toate. Discursul lui este cu greu îndurat de mai mulți
înfometați, în speranța că vor primi o bucată din plăcinta pe
care preotul o flutură în fața lor. În cele din urmă, toată lumea
primește o bucată de plăcintă, mai puțin doi bărbați care înghit
în sec și se refugiază într-o groapă de gunoi unde încearcă să-și
ia gândul de la mâncare, distrându-se cu vechiturile pe care le
găsesc. Firul narativ e aparent convențional, dar felul în care
sunt filmate și montate anumite secvențe transformă această
satiră la adresa religiei într-un experiment cinematografic
foarte savuros. De pildă, cei doi protagoniști descoperă carcasa
unei mașini și, țopăind pe banchetă, își imaginează că o conduc
frenetic prin oraș până când accidentează fatal pe cineva.
Secvența amintește perfect de cursele cu mașini din filmele de
acțiune, doar că aici mizanscena e evidentă, mecanismele iluziei
cinematografice fiind confruntate cu iluzia însăși. Acțiunea
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devine și mai savuroasă când unul dintre eroi folosește o altă
vechitură pe post de cal nărăvaș și „se ia la întrecere” cu mașina.
„Goana” călărețului este impecabil filmată și iluzia este perfectă:
pare că acest cowboy de ocazie abia își strunește bidiviul printre
gunoaiele care îi apar în cale și rămân în urmă. Dar realizatorii
filmului nu uită să ne arate și tertipurile tehnice folosite:
călărețul nu aleargă printre gunoaie, ci gunoaiele zboară prin
dreptul lui, aruncate de celălalt protagonist care abandonase
mașina pentru a participa la acest joc al imaginației. Curând
iluzia își pierde farmecul și cei doi abandonează „bidiviul”,
care redevine o fierătanie ruginită și inutilă. Această secvență
conține multă ironie la adresa „fabricii de vise” de la Hollywood
și reușește să submineze iluzia cinematografică chiar din
interiorul ei. Observând cât de ușor poate fi manipulată imaginea
pentru a crea mișcare filmând un individ care nu se clintește de
pe loc, disponibilitatea spectatorului de a se mai lăsa implicat
în realitatea filmului scade, în favoarea unei relații active cu
povestea de pe ecran și reflexive cu sine însuși. Acest aspect
caracterizează filmele experimentale care, adesea, încearcă
stabilirea unei comunicări cu spectatorul, și nu o „înghițire” a
lui, precum în cazul cinematografiei mainstream.
Un alt film, mai evident avangardist, este „Poem 8” realizat
de Emlen Etting în 1932. Etting a fost un artist și un regizor
experimental pentru care filmul era ofertant ca posibilitate
de a explora arta în mișcare și limbajul poetic. În „Poem 8”,
folosește posibilitățile expresive ale filmului, dansului, poeziei,
sculpturii pentru a construi o meditație asupra artei, asupra
vieții cotidiene artificiale, asupra feminității, anticipând o
parte din tehnicile folosite de Maya Deren. „Portret of a Young
Man” (1925-1931) al lui Henwar Rodakiewicz este un studiu al
mișcării somptuoase a naturii (valuri, frunze, nori, fum) și al
mișcării mecanice repetitive, dar fascinante a mașinilor. Filmul
e o experiență estetică menită să caracterizeze „the young man”,
prin ochii căruia camera de filmat este percepută lumea ca o
însăilare de ritmuri și forme.

Filmele experimentale, adesea,
încearcă stabilirea unei
comunicări cu spectatorul, și nu o
„înghițire” a lui, precum în cazul
cinematografiei mainstream.
Volumul al doilea din această colecție se numește „The Devil’s
Play Thing – American Surrealism” și demonstrează impactul
cinematografului european – în special suprarealismul și
expresionismul, asupra creatorilor de film americani. Conținutul
este mai eterogen decât al celorlalte discuri și cuprinde câteva
experimente foarte interesante printre care filmul expresionist
„The Life and Death of 9413” realizat de Robert Florey și Slavko
Vorkapich – un comentariu satiric la adresa sistemului de la
Hollywood de exploatare a actorilor aspiranți. Pe acest DVD
regăsim fantezii realizate de Edwin Porter (ex. „Dream of a
Rarebit Fiend”) care amintesc de trucurile cinematografice ale
lui Melies, adaptări expresioniste ale lui Edgar Allan Poe (ex.
„The Telltale Heart”, 1928 – r. Charles Klein), dar și o serie de
filme ale unor amatori – pe atunci, precum J.S. Watson, Joseph
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Cornell sau Orson Welles – filme care demonstrează evoluția
suprarealismului în creația americană într-o formă nouă și
originială.
Al treilea volum – „Light Rythms – Music and Abstraction”
e de departe cel mai avangardist din punctul de vedere al
conținutului, însumând filme ce explorează relațiile cinematice
între imagine și sunet, precum și calitățile abstracte ale luminii.
Între cele 29 de filme din acest volum, mai mult sau mai puțin
nonobiective, se regăsesc diverse experimente care atestă
încercările creatorilor de a vizualiza muzica (ex. filmele lui Mary
Ellen Bute), de a constitui filmul într-o pictură în mișcare și de
a transpune sentimente și idei prin simboluri și prin tehnica
diferitelor materiale (hârtie colorată, vopsea pe sticlă, foc,
lumini colorate, bucățele de cretă colorată, imagini ale luminii
în apă).
„Inverted Narratives - New Directions in Story-Telling”, al
patrulea volum al colecției, este mai puțin interesant pentru
subiectul acestui articol, prea puține filme distingându-se
printr-o tendință avangardistă. Merită totuși precizat filmul din
1941, realizat de Roger Barlow, Harry Hay și Le Roy Robbins –
„Object Lesson”, care cere de la început spectatorului să acorde
atenție lucrurilor „pentru că ele spun povestea vieții”. Filmul
începe prin a prezenta obiecte plasate în diferite locuri – sculpturi
în tufișuri și în copaci, viori și arme în iarbă, cărți printre stânci,
apoi progresează spre imagini ale degradării (situri și mașini
abandonate, terasa părăginită a unei case) pentru a termina cu
imaginea unei plaje pe care capul unei statui (element recurent
în film) priveşte un apus de soare. Realizatorii își dezvăluie
intențiile încă de la început, susținând că juxtapunerile și
„combinațiile de obiecte creează noi sensuri, prea complicate
pentru a fi explicate”. Reiese de aici o încredere în film ca mijloc
superior de expresie limbajului vorbit și încercarea de a reda
prin alegorii pretențioase o istorie a umanității.
Volumul următor este dedicat orașului (în special New York),
iar unul dintre filme – „Manhattan” (1921), realizat de fotograful
Paul Strand și pictorul Charles Sheeler – este considerat o sursă
de inspirație pentru simfoniile cinematografice ale marilor
orașe. Este, de asemenea, considerat primul film american de
avangardă pentru tonul poetic, romantismul intertitlurilor,
construcția narativă și pentru tehnicile care ulterior au fost
reluate de creatorii de film experimental de mai târziu.
Următorul volum este dedicat producțiilor amatorilor (în general
în medii restrânse, familiale) care evidențiază strategii și tehnici
experimentale de a crea o stare cinematică de intimitate și
lirism. Ultimul volum „Viva la dance – The Beginnings of CineDance” cuprinde multe producții experimentale (ex. un dans al
mâinilor antropomorfizate, al obiectelor, al culorilor) reiterând
similaritățile dintre dans și cinema – două medii ale mișcării,
luminii, ritmului, culorii.
Poate că o prezentare mai detaliată a conținutului acestei
colecții ar fi reușit să evidențieze rădăcinile adânci ale filmului
underground, cu ambițiile sale experimentale, poetice, ludice în
cinematograful american. Dar cred că mai important de reținut
e că filmul underground reprezintă de fapt, înainte de orice, o
declarație cinematografică a unui individ, care atestă indirect
libertatea de expresie a unei viziuni personale, expresie ce poate
lua orice formă și poate porni sub imboldul oricărui instinct, al
oricărei idei.
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[Kenneth]

ANGER!

de ce e cunoștinţă obligatorie în contracultura americană și ce șanse ai
să te lovești de filmele lui pe vreo cale sau alta
de Simona Mantarlian
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Când vine vorba de un tip pe numele lui de autor Anger, te poţi aștepta ca, din ironie sau
coincidenţă, filmele lui să atragă după sine câteva reacţii sinonime cu semnătura. Ceea
ce este nu foarte departe de adevăr, dar nici aproape, fiindcă Anger nu asta își propune.
Nu este departe de adevăr pentru că filmele lui au avut întotdeauna destule ingrediente
neortodoxe cât să scandalizeze o parte de audienţă, culminând cu momentul antologic
când a ajuns în faţa Curţii Supreme din California cu „Scorpio Rising” (1964), acuzat de
obscenitate, pentru ca tribunalul să declare pelicula în cauză drept artă.
Ce este adevărat în filmele lui Anger este cu atât mai greu de stabilit,
iar credibilitatea acestora se susţine în mare parte pe incredibil.
Anger asamblează pe bază de umor postmodern referiri la ocultism,
american lifestyle, criminali în serie, religii, stiluri de viaţă şi orientări
sexuale alternative, şi o grămadă de alte elemente care aduse laolaltă
sunt capabile să şocheze prin etică şi vizual şi, pe lângă asta, să arate
şocant de bine.
Nu a finalizat până acum vreun lungmetraj, deşi a avut câteva proiecte
în intenţie şi mai mult ca sigur reţeta pe care deja a descoperit-o şi îl
prinde bine e un motiv suficient pentru a abandona ideea. Cu toate
astea, şi-a consolidat impecabil statutul de legendă, prin filmele lui de
avangardă, concentrate în formate scurte, low budget, anti-comerciale
şi, nu în ultimul rând, prin seria lui incomodă de cărţi „Hollywood
Babylon I şi II”. Dacă filmele nu au convins pe toată lumea că Anger
e spaima Hollywoodului, cărţile au reuşit să-i provoace şi pe cei mai
apatici. „Hollywood Babylon I” a fost publicată prima dată în 1965,
banată imediat după, fără să mai fie reeditată până în 1975. Filmele îl fac
suspect de a fi spiritist, satanist sau măcar vreun practicant ocazional
de magie neagră, iar cărţile bazate pe acuzaţii la adresa iconurilor
hollywoodiene, prin teorii halucinante ale conspiraţiei, îl fac fie nebun,
fie rău intenţionat. Anger tratează în schimb toate legendele urbane
pe care le stârneşte cu umor şi carismă, şi se strecoară printre zvonuri,
întorcându-le pe toate în favoarea lui. În final, aura i se menţine de
câteva decade în aceiaşi parametri hype, indiferent de câte schimbări
s-au petrecut între timp pe plan artistic şi mental în rândul receptorilor.
Oricât sens (nu) ar avea, colajele lui vizuale pun cap la cap
imagini îndeajuns de intense, ritualice şi – intenţionat - tripante,
încât ar putea să fie pe bune. Asta nu pentru că îţi dau vreun
sens de interpretare, ci pentru că spulberă orice speranţă de a
pune întrebări care suportă răspuns, cu privire la ce se întâmplă.
Şi spectator profan fiind (deci dacă nu eşti Aleister Crowley sau
David Tibet ), vei da mai mult sens unor trimiteri criptice directe
atunci când şansele de a-ţi fi explicate, per ansamblu, sunt
evitate cu graţie şi obnubilate cu succes – altfel spus, nici
nu-ţi doreşti să înţelegi mai mult dincolo de ceea ce ţi
se arată.
Anger garantează că actorii îşi joacă personajele
în acelaşi climat suprarealist, lipsit de
logică şi explicaţii. Când un actor pune
întrebări stupide se dă totul peste
cap şi nu răspunsurile sunt
cea mai bună idee - pentru
că ar fi inventate şi nici n-ar
mai avea sens de la un punct – ci,
mai bine, alt actor. Oamenii de care
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se înconjoară Anger, din fericire, nici nu ar pune astfel de probleme,
majoritatea fiind scriitori, muzicieni, ocultişti, profeţi ai vremii,
excentrici, boemi şi ciudaţi, toate acestea în diferite combinaţii.
Nişte legende vii sunt chiar ei în realitate, nu foarte departe de ceea
ce joacă pe ecran, iar punctele de pornire în construcţia poveştii se
înrudesc bine cu modul lor de viaţă de „do what thou wilt”. Decorurile
excentrice în care s-au desfăşurat unele filmări de interior sunt atât
de convingătoare pentru că ciudaţii ăştia locuiesc de-a binelea acolo.
Sunt reşedinţele lor personale, colecţiile şi obiectele printre care îşi
desfăşoară ei existenţa de zi cu zi.
Calităţile lui Anger de „enfant terrible”, precum şi cele ale anturajului
controversat cu care se înconjoară / din care se inspiră, transpar la fel
de bine din legenda creată în jurul lui, precum şi din felul în care îi
sunt primite filmele; nu numai în felul în care sunt primite, ci şi în felul
în care sunt, pur şi simplu. Negând din start ambiţia de a reproduce
vreo realitate recognoscibilă, de a explica, de a folosi dialoguri, filmele
lui Anger exploatează formatul atât de prielnic al avangardei artsy:
filme scurte, muzică în contrapunct, cuvinte puţine, respectiv deloc,
simboluri subtile peste simboluri manifeste şi asocieri neaşteptate.
Spun nu scenariului şi structurilor fixe, convenţiilor fumate şi
criteriilor tocite de a judeca şi critica un film. Încurajează obsesiile,
interpretările şi, o dată cu ele, speculaţiile şi incertitudinea.

Începe ca la 4 iulie. Artificii.
Kenneth Anger declară că a început să filmeze încă din primii ani ai
adolescenţei, dar primele încercări s-au pierdut şi nu au cunoscut o
audienţă publică. Îşi recunoaşte ca început de carieră cinematografică
vârsta de 17 ani şi, o dată cu aceasta, primul lui scurtmetraj experimental,
„Fireworks” („Artificii”, 1947). Atunci, numele se schimbă din Kenneth
Anglemyer în trademarkul Anger cu care îşi va „ştampila” fiecare
generic de acum încolo. Îşi foloseşte abia acum numele de scenă, dar
susţine că l-a stabilit de când avea cinci ani.
Deşi avea 20 de ani când a avut loc prima proiecţie „Fireworks”, în ‘47,
a susţinut întotdeauna că filmul a fost realizat câţiva ani mai devreme.
Chiar dacă probabil îşi exagerează această trăsătură, inserând câţiva
ani în minus, Anger era oricum îndeajuns de precoce pentru un tânăr
artist al sfârşitului de ani ’40. Bunica lui, artistă plastică la rândul
ei, l-a purtat pe la expoziţii şi l-a familiarizat din timp cu avangarda
europeană din film şi din celelalte arte vizuale. De aici, mai e un pas
logic până când tânărul Anglemyer ia decizia simplă că el ar putea
să fie versiunea americană a acestei avangarde. Adolescent fiind, a
improvizat un club de proiecţii ale filmelor europene notabile până
atunci şi a stabilit deja o audienţă elitistă, genul de oameni care urmau
să aprecieze şi să înţeleagă şi primul lui scurtmetraj. „Fireworks” este
un întreg delir suprarealist bazat pe fanteziile homoerotice ale unui
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de designer pe imaginile clipului, într-o fină ironie de contrapunct,
înţelegătoare şi simpatizantă cu lumea Hollywood-ului decadent din
anii de glorie şi strălucire. Spre exemplu, „I Am a Hermit” face sens
foarte frumos şi intens în contextul mistico-psihedelic de monah
despre care cântă băiatul ăsta apărut de nicăieri, Halper, cu o voce
foarte Syd Barrett-ish şi o chitară lo-fi, psych-folk din altă lume pe
fundal. Dar, mutând versurile şi descrierea în lumea izolată şi solitară
a icon-urilor feminine de la Hollywood, vor suna cu mult mai izbitor şi
profund versuri ca „Round by broken stream, here I make my home,/
There is no need for food/ I can live up air alone/ but first bring me
flowers/ and put them by my side/, I live in another world/ and that
is why I hide”. În genul ăsta de isihasm prin strălucire trăiau fetele
răsfăţate ale Hollywood-ului, compensând înfometarea şi singurătatea
prin frumuseţea luxoasă şi năucitoare de care se înconjurau, înfăşurate
în lurex şi paiete. Singura versiune în care pot fi găsite cele două
melodii este cea de pe film, abrazivă şi uzată, cel mai probabil şi
singura variantă în care au fost imortalizate. În concluzie, mai mult
Puce Moment
Doi ani mai târziu, şi patruzeci de ani înainte de MTV, Anger face decât un sample al unui film de avangardă inexistent, „Puce Moment”
o mutare care depăşea cu mult timpul respectiv, şi realizează un este un videoclip de avangardă al unui muzician care practic nu există.
scurtmetraj care poate fi ascultat şi văzut de câteva ori pe zi sau de
câteva ori la rând, ca un videoclip. Este vorba despre „Puce Moment”
Iepurele, luna, dieta pe bază de 50’s pop
(1949), un film inspirat din fascinaţia şi interesul lui Anger pentru În anii ’50 Anger se mută în Franţa, Paris, unde se va împrieteni repede
divele hollywoodiene din anii ’30 - ’40, şi vieţile lor secrete (remember cu Langlois şi cu artiştii europeni cu care împărtăşea aceleaşi rădăcini
„Hollywood Babylon”-ul menţionat mai devreme). Încă dinainte moderniste şi viziuni artsy îndrăzneţe, inclusiv Jean Cocteau, el însuşi
să publice cartea, s-a apucat de lucru pe scenariul acestul film care un admirator al scurtmetrajului lui Anger de debut, „Fireworks”. În
s-ar fi intitulat „Puce Women”. Ca fapt divers, „puce” este o nuanţă perioada asta, Anger filmează „Rabbit’s Moon” (1950), o melodramă
movalie de roşu, iar termenul provine de la francezul „purice”, pentru coregrafică şi teatrală, în decor alb incandescent versus nuanţe lăcuite
că nuanţele puricilor ar varia în limitele culorii acesteia. Anger era de de albastru închis. „Rabbit’s Moon” juxtapune personaje de commedia
părere că adevăratul film despre actriţele vremurilor decadente ale dell’arte – Harlequin, Columbina, Pierrot - cu mituri şi protocol kabuki
Hollywoodului se află dincolo de ecrane, în reşedinţele lor somptuase, şi un tragism al incomunicării în interfaţa disperată a pantomimei. Nu
izolate perfect de lume cu materiale strălucitoare, parfumuri, haine mă omor după dramatism poetizat la extrem şi explicitat demonstrativ,
scumpe şi reveria bovarică derivată dintr-o astfel de splendidă izolare. dar nici n-aş putea contesta frumuseţea impecabilă cu care ilustrează
Premisa de la care porneşte „Puce Moment” i-ar fi acordat material Anger starea asta în „Rabbit’s Moon”. Filmul a cunoscut mai multe
ideatic destul pentru a construi un lungmetraj şi chiar ăsta era planul. versiuni de montaj, dar, ca şi în cazul scurtmetrajului precedent,
Dar pentru o persoană atât de ieşită din convenţii cum era văzut Anger, retuşul final a constat în selecţia coloanei sonore - ocazie cu care Anger
proiectul – evident - nu a fost posibil.
şi-a pus în practică din nou intuiţiile de DJ. Versiunea din ’72 cuprinde
Acest început de film care nu există funcţionează foarte bine şi hit-uri din zona ’50s şi ’60s pop, precum „Bye Bye Baby” al lui Mary
ca piesă obsesivă de sine stătătoare. Filmul se bazează pe o singură Wells şi The Capris cu „There’s a Moon Out Tonight”. O nouă gemă
prezenţă umană, cea a Yvonnei Marquis. Strălucitoare şi radiantă, muzicală urmează să fie exploatată pentru cut-ul din ’79, de
Yvonne, care era chiar verişoara lui Anger, şi-a intrat atât de bine în data asta este vorba despre trupa britanică A Raincoat cu un
rolul de frumuseţe răpitoare, încât câţiva ani mai târziu a devenit, s-ar hit simpatic de o ciudăţenie incatalogabilă stilistic: „It Came in
zice, amanta preşedintelui Mexicului, Lázaro Cárdenas, şi s-a mutat The Night”.
acolo. Muzica pe care se desfăşoară ritualul de înfrumuseţare al actriţei
merită o atenţie specială. Iniţial coloana sonoră pentru acest moment
d’Este d’Artifice d’Anger
era operă de Vivaldi, o alegere decentă, în nuanţă cu graţia cu care În 1953, Anger se mută în Italia, ocazie cu care realizează „Eaux
se învârte Yvonne prin lumea ei claustrofobică. Prin anii ’60, Anger d’artifice” (1953). Plănuia să îşi bazeze filmul pe povestea
a renunţat la coloana sonoră iniţială, în favoarea unui nou pretext de de secolul al şaisprezecelea a Cardinalului d’Este, un
a construi mister şi controversă în jurul filmului. Nu că nu ar fi fost personaj de mare renume într-ale ocultismului şi
îndeajuns de special şi preţios, sau imaginile şi montajul n-ar fi fost depravării. Comparând rezultatul cu intenţia, „Eaux
de ajuns să facă din „Puce Moment” un videoclip Vivaldi, primul din d’artifice” nu are nicio legătură cu planul iniţial,
istorie care ar fi reglat conturile dintre baroc şi Music Television. Dar ci este un scurtmetraj chiar drăguţ - feeric,
noua coloană sonoră este din alt film decât Vivaldi, şi mult mai din peisagistic, monumental şi abil în jocul
filmul ăsta. Conţine două potenţiale hituri, genul de melodii pierdute cu proporţiile. Filmările au avut
veşnic printre elitişti, dar care au tot ce le trebuie pentru a stârni loc la Villa D’este, reşedinţa
isterii în masă. Ambele sunt compuse de un prieten de-al lui Anger, infamului personaj, şi pentru a
pe nume Jonathan Halper. Jonathan Halper însă nu este nicăieri de face grădinile cu atât mai vaste
găsit şi singurele melodii semnate vreodată cu numele lui sunt cele şi copleşitoare, Anger a folosit o
care se pot auzi pe fundalul „Puce Moment”, anume „Leaving My Old actriţă pitică. Este singura prezenţă
Life Behind” şi „I Am a Hermit”. Versurile se potrivesc ca o mănuşă umană din film, deci spectatorul
tânăr care se visează sedus, violat, apoi linşat artistic de un grup de
marinari, totul petrecându-se în registrul simbolic şi non-cauzal
al avangardei. Din abdomenul despicat, printre detaliile organice
previzibile se găseşte un ceas care ticăie; apoi, pomul de Crăciun şi
artificiile de 4 iulie, simboluri ale micilor ritualuri care marchează
viaţa familiei americane, apar şi ele fără prea mare legătură logică,
dar asortate ironic cu întregul context. Deşi nu o arată, filmul este în
totalitate homemade, realizat pe peliculă de 16 mm, o dată ce Anger a
rămas singur acasă, părinţii fiind plecaţi la înmormântarea unui unchi.
Povesteşte prin interviuri cum a dat afară toată mobila părinţilor,
pentru a elibera set-ul, şi a avut noroc cu faptul că nu a plouat. Printre
primii spectatori s-a numărat şi James Whale, regizorul britanic al
„Frankenstein”-ului (1931). Anger s-a împrietenit repede cu majoritatea
figurilor proeminente care au participat la proiecţii. Printre spectatori
nu s-au numărat, în schimb, părinţii lui.
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îşi va păcăli percepţia spaţială fără să-şi dea seama, comparând cu
dimensiunile actriţei întregul decor. Anger povesteşte că a descoperit
actriţa la recomandarea lui Fellini, „he knew all these freaks”. „Eaux
d’artifice”, ca expresie lexicală, nu există. Este un joc de cuvinte de la
idiomul „Feu d’artifice”. Artificiile sunt, în mod logic, din foc, iar Anger
declară că a vrut să recreeze artificiile în versiune acvatică. Locaţia nu
putea fi mai potrivită pentru o astfel de propunere, având în vedere
colecţia de fântâni din grădinile Villei D’Este.
Imediat după „Eaux d’artifice”, Anger trebuie să revină în America
pentru înmormântarea mamei lui. Reînnoadă vechile prietenii,
merge la petreceri şi baluri mascate şi inaugurează pleasure dome-ul.
„Inauguration of the Pleasure Dome” (1954), experiment color de 38
minute, deschide o nouă etapă în lucrările lui Anger. Le duce pe un
teren spiritist presărat cu simboluri obscure, foarte permisiv şi hrănitor
pentru tonalităţile suprarealiste cu care autorul lor s-a împăcat atât de
bine până acum.

The Pleasure Dome
Titlurile de început, mai exact forma şi culorile lor, creditează filmul ca
rezultat al influenţelor Art Nouveau de „fin de siecle”, perioadă numită
şi „the yellow nineties” (de la o mie opt sute nouăzecişiceva), după
„The Yellow Book”, revistă cheie a decadentismului „belle epoque”.
Întâmplarea anecdotică despre care povesteşte Anger că a inspirat
„Inauguration”-ul se leagă de un bal mascat organizat de Halloween
de doi prieteni de-ai lui, Renate Druks şi Paul Mathies, şi un costum de
Hecate (zeiţa greacă a vrăjitoriei) de care Anger a fost foarte mândru.
Vom vedea imediat cât de mândru. Atmosfera colorată şi eclectică
de la bal, suprapunerea babilonică de mitologii, de personalităţi
abstracte, măşti şi croieli l-au inspirat pe Anger, cel deghizat în Hecate,
să realizeze un film care prinde confuzia carnavalescă la volumul ei
maxim. Cu puterile lui de vrăjitoare htoniană, Anger s-a prins că în faţa
lui se găsesc şi actorii şi costumele şi poveştile viitorului film şi, printre
altele, chiar filmul pe care vrea să-l facă. Astfel că a adunat decadenţii
şi excentricii din încăpere şi le-a propus pe loc să se alăture proiectului.
Puţin timp mai târziu s-a reluat petrecerea, de data asta pe bune şi pe
film, acasă la Samson de Brier. Samson de Brier este peste tot în film,
dispare dintr-un rol şi apare într-un altul, dar se menţine de fiecare
dată în centrul de greutate al dicteului automat (ca să nu zic naraţiune
pentru că nu este) şi pune mâna pe toate zeiţele. Se strecoară prin
mitologii îmbrăcând pe rând avataruri de Shiva, Osiris, Nero respectiv
To Mega Therion-ul din mitologia Crowleyană, care începea să se
revendice ca modă în rândul boemei americane. Până în punctul ăsta,
clipurile lui Anger erau încercări, direcţii şi sugestii, însă cu greu se
întrezărea o direcţie sistematică de autor. Dacă până acum fragmentele
de delir by Anger erau intuiţii şi fantasme, „Pleasure Dome” - ul este
o declaraţie bine pusă la punct, despre cine este, ce-i în mintea lui, ce
vede şi ce vrea să facă. Durează cât un mediu-metraj, dar se percepe
dilatat, poate şi pentru că nu respectă vreo structură a povestirii, fiind
mai degrabă o hartă discontinuă într-o călătorie spirituală inconştientă.
Filmările s-au desfăşurat în casa lui de Brier, într-o ambianţă nehotărâtă
în legătură cu natura ei de templu sau muzeu, costume stridente, şi
feţe cunoscute machiate în culori saturate. Titlul de pe clachetă era
(presupunem prin convenţie că exista o clachetă) „Inauguration
of the Pleasure Dome”. Sursa de provenienţă a metaforei „pleasure
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dome” este poemul „Kubla Khan” al lui Coleridge. Filmul este
atmosferic, pe măsura poemului. Rezultatul este chill şi ritualic,
maiestuos, halucinant şi colorat. Una din apariţiile feminine notabile
este scriitoarea Anais Nin în rol de Astarte, zeiţă a Lunii. Poartă şi
ea o parte din costumul de la petrecere (unde apăruse cu o colivie
argintie în jurul capului), este expresivă şi îşi intră foarte bine în rol.
Curtis Harrington, regizor de horroruri şi experimentale din aceeaşi
perioadă, are o apariţie care îl citează pe somnambulul Cesare din
„Cabinetul doctorului Caligari”, în joc, machiaj, stare şi vestimentaţie.
Anger i-a dedicat acestui citat o întreagă secvenţă alb negru într-o
filmare color. Adică o filmare color în care toate decorurile şi
costumele sunt nonculori. Aici îşi face apariţia şi Anger îmbrăcat în
costumul de vrăjitoare pe care l-a purtat la petrecerea de înainte. În
afara acestui caz singular, filmul se desfăşoară într-un colorit lisergic,
strident, cu accente neon. A adunat premii pe la festivalurile de artă
şi avangardă şi a fost proiectat la Expo 58, Brussels. Un revival cultizant a avut loc prin anii ’60, când filmul era studiat în universităţile
americane care testau efectele psihedelicelor şi formele de artă
adaptate acestora.

Scorpio Rising
De la manifestul mitologic şi anti-logic pe care îl pune la punct în
„Pleasure Dome”, Anger îşi îndreaptă atenţia spre o altă dimensiune
care i-ar putea provoca vânătoarea de stranietăţi, coincidenţe şi
simboluri şoc. „Scorpio Rising” (1964) apare cam în acelaşi timp
cu „Flaming Creatures” (1963) - ul lui Jack Smith, un alt regizor
underground de avangardă, no budget şi foarte cult. Suntem însă
departe de a identifica un spirit al vremii în materie de experimente
vizionare, iar audienţa americană nu era pregătită în niciun caz de
o debandadă neo-dadaistă, impudică, de o spiritualitate îndoielnică.
Mai ales când filmul are insolenţa de a duce la extrem autoironia
contraculturală.
Este un documentar-eseu, ceea ce sună destul de greu de controlat
şi pus la cale într-o filmare pe peliculă. Înarmat cu o serie de idei şi
un simţ fin al observaţiei, şi de data asta lipsit de scenariu, Anger
pregăteşte „Scorpio Rising”. Dar câteodată scenariile se impun chiar
şi atunci când le eviţi pe cât posibil, iar demonstraţia merge atât de
departe, încât în mod întâmplător filmul se termină într-o perfectă
circularitate. Având în vedere că Scorpio este un motociclist dintrun club de bikeri no name, şi că bikerii îşi decorează garajele cu
mascote dotate cu craniu şi coasă (subliniază Anger că nu le-a pus
acolo, doar i-au plăcut şi le-a pus în valoare), regula de trei simplă
a filmului de ficţiune ar zice să vezi cum moare unul dintre ei la
sfârşit. Întâmplarea face ca Anger să surprindă absolut neprogramat,
pe peliculă un astfel de incident, în timpul cursei pentru care se
pregăteşte protagonistul din „Scorpio Rising”.
În „Scorpio Rising”, Anger este influenţat de perioada pe care o
petrece în Coney Island, o dată întors din Europa. Acolo cunoaşte din
nou oameni reprezentativi pentru stilurile de viaţă contraculturale
ale vremii şi se hotărăşte să redea atmosfera dintr-un club de bikeri,
aşa cum o vede şi cum îl inspiră. Avem cel mai realist set-up pe
care îl va aborda Anger vreodată, pentru că nu vine cu mai nimic
în adaosul scenografiei care există deja în garajele, locuinţele şi la
petrecerile clubului de motociclişti. Din imagine, încadraturi, şi
detalii Anger face câteva trimiteri la Phisique Pictorial, „first all
male all nude magazine”, care era revista unui prieten de-al lui.
Mult mai interesant este însă modul în care surprinde vanitatea şi
ritualismul felului în care băieţii îşi pun outfiturile la punct şi încă o
dată, muzica pe care o selectează pentru fiecare secvenţă. În caz că
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vă întrebaţi cum a ajuns Bobby Vinton cu „Blue Velvet” prima dată
într-un soundtrack, „Scorpio Rising” este răspunsul. Iar Lynch chiar
îl citează pe Anger printre regizorii care l-au influenţat.
Spaţiile prin care se învârte filmul debordează de pop culture, ceea
ce culminează cu dormitorul protagonistului, poreclit Scorpio,
ticsit de Luckies, postere cu James Dean, Comic books, colaje şi
pisici siameze. Honorable discharge from the US marines agăţat pe
perete. James Dean rulează la tv-ul alb negru, ceea ce se consideră
un moment fericit de coincidenţă, pentru că nu a fost sincronizat/
prestabilit vreun footage, dar a funcţionat foarte bine ca un citat
spontan. Metamfetamine de la un prieten dintr-o fabrică din New
Jersey într-o sticluţă. Articole despre un prieten care tocmai a avut
un accident. Multe pisici, din nou – „it’s a kind of mental illness
to have a lot of cats. People start with one cat and then they just
sort of accumulate them”, comentează Anger. „The Last Journey
to Jerusalem” footage, alternat cu instantanee din viaţa eroului.
Montaj şmecher, erou, antierou construite în paralel. Nu poţi să zici
care e limita dintre redat şi construit, dar e de bine în construcţia
unui prototip supradimensionat şi cult. Mai surprinde o petrecere
cu bikeri, unde lasă camera să observe neîntrerupt ce se petrece
şi cum se petrece. Afterparty urmărit cu lumini portabile în
biserica de lângă. Fusese deja vandalizată în repetate rânduri, dar
nu mai funcţiona ca biserică, fiindcă urma să fie demolată. Bikeri
petrecăreţi şi supăraţi pe societate cocoţaţi pe altare scandânduşi nemulţumirile. Cum îi numeşte şi Anger, „they were politically
naive”.

Zap. You’re pregnant. That’s witchcraft.
– a message from your demon brother.
„Invocation of My Demon Brother” (1969) e film de stare, anume
starea lui Anger vizavi de războiul din Vietnam. Începe cu un
albinos expus la lumină puternică (niciun albinos nu a fost expus la
lumină puternică împotriva voinţei lui în acest film), ceea ce dă un
efect de joc actoricesc autentic pe care Anger l-a găsit interesant.
Sunt frânturi puse cap la cap să însumeze o metaforă, adunate din
versiunea iniţială de „Lucifer Rising” (1972), unde Bobby Beausoleil
îl joacă pe Lucifer. O bună parte din materialul „Lucifer Rising”
iniţial, declara Anger, a fost furat de Beausoleil, bun prieten cu
Anger, ulterior prins cu responsabilitaţile de familie (Familia
Manson). Prins şi închis, cum era de aşteptat. Beusoleil apare în
„Invocation” fumând dintr-un craniu miniatural transformat în
pipă. Craniul trece de la Beausoleil la Lenore Kandel, scriitoare care
a iscat ceva scandal cu lucrarea ei „The Love Book”.
Filmul conţine câteva ceremonii, documentaristice şi suprarealiste
în stilul lui Anger, prea expresioniste pentru un documentar, prea
atente la nefirescul din realitate pentru a le numi ficţiuni. Programul
cuprinde: înmormântarea unei pisici (pisica lui Anger sau oricum,
a cuiva din echipă, se cunoaşte foarte bine că au ţinut sincer la
sărmanul animal), care a fost lovită de o maşină. Ceremonie de
echinocţiu de toamnă în San Francisco. Astfel de ceremonii chiar
aveau loc cu public, pe post de performance, nu public de credincioşi
sau ezoterişti, ci pur şi simplu devoratorii de contracultură şi artă
alternativă. Dacă ar fi existat vreun contact valabil pentru Draculîn-persoană în lumea asta, Anger ar fi dat de el şi l-ar fi adus ca guest
appearance la ceremonia de Echinocţiu. S-a mulţumit în schimb cu
un icon de acelaşi impact în ochii şi minţile americanilor în prag de
anii ’70. Deci l-a adus pe Anton
Szandor la Vey, fondatorul Church of Satan, un personaj extrem de
popular, cunoscut şi colorat în peisajul San Francisco-ului şaizecist.

Per total, filmul îţi ia ochii cu supraimpresiuni halucinogenice de
inspiraţie LSD, lumini puternice, simetrii transparente şi aşa mai
departe. Dacă îl vedeţi, fiţi cu ochii pe faza cu „zap, you’re pregnant,
that’s witchcraft”.

Lucifer Rising. Take 2.
„Lucifer Rising”-ul din ’72 este a doua încercare de „LR”. După o
ceartă cu Beausoleil, care a furat o parte din peliculă, nu s-a mai ales
nimic din primul film. În schimb, după ce Beausoleil a fost închis
în urma câtorva crime comise pentru Manson, s-a reîmprietenit
cu Anger şi a compus alături de alţi 12 muzicieni adunaţi de prin
închisoare o coloană sonoră cult şi ea, ca şi filmul, pentru al doilea
„Lucifer Rising”.
Evident sau nu din felul în care sună titlul, „Lucifer Rising” este o
nouă teză de-a subconştientului angerian pe marginea mitologiei lui
Crowley, cu tot cu bazele egiptene ale acesteia. O parte din film a
fost realizată în Egipt, în Carnac. Mai exact, cea despre Isis şi Osiris.
Tipul care îl joacă pe Osiris era in mod coincident pasionat şi fascinat
de moarte. Anger povesteşte asta despre el. Până la urmă chiar s-a
sinucis, s-a împuşcat în cap. Momentele filmului sunt înşiruite sub
forma unor viziuni pe care le are un preot de cult crowleyan. Robele
pe care le poartă personajul în mintea căruia se petrec viziunile au
fost create special pentru film şi sunt decorate în contraste vibrante,
forme ascuţite, geometrie psihedelică în tradiţia culorilor stridente
din „Pleasure Dome”.
Următoarea viziune o înfăţişează pe Marianne Faithfull pe post de
Lilith, prin deşert, tristă şi îmbrăcată în nuanţe de gri. Anger declară
că a ales-o pentru că era oricum tristă, în viaţa de zi cu zi, ca un
fel de Lilith. DoP a fost Michael Cooper, visual artist care a făcut
coperta pentru „Their Satanic Majesties Request” şi „Sgt. Pepper”.
Jimmy Page are şi el o apariţie episodică şi ar fi trebuit să compună
iniţial soundtrackul filmului, însă draftul lui de coloană sonoră
avea o durată mult prea scurtă în comparaţie cu filmul şi refacerea
acesteia a fost în repetate rânduri amânată. Şi astfel s-a ales Anger cu
(sursă neconfirmată, wikipedia) singura coloană sonoră din istorie
înregistrată într-o închisoare.

Lucifer Risen. Now what?
După „Lucifer Rising”, Anger a făcut o pauză, însă a revenit în ultimii
ani cu câteva filme scurte care se iau de simboluri sacre ale lumii
contemporane, ca Mickey Mouse şi aşa mai departe. Reţeta lui de
filme scurte şi de impact, cu idei în loc de acţiune funcţionează şi
acum la fel de bine ca acum câteva zeci de ani. Acum are vreo 80 de
ani, dar umorul şi aciditatea le-a updatat în funcţie de undergroundul
vremii. O parte din cei pe care i-a influenţat când erau tineri, ciudaţi
şi la curent cu tot ce mişca prin underground, au ajuns celebri şi îl
vorbesc de bine. Sunt oameni ca Lynch, Scorsese, Fassbinder şi Guy
Maddin. Ultimul context în care am descoperit un scurtmetraj de
Anger este proiectul colectiv OneDreamRush, care include filme
foarte scurte, de 42 de secunde, ale unor regizori ca Asia Argento,
David Lynch, Gaspar Noe, Serghei Bodrov şi lista continuă. N-aş
spune că alăturarea cu nume atât de rezonante în cultura de bază a
unui cinefil îl face neapărat mainstream, ci doar un nume devenit
popular, cu timpul, în underground.
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La începutul anilor ’60, Russ Meyer era cunoscut doar spectatorilor cinematografelor de periferie,
drive-in-urilor și acelor locuri de pierzanie vizuală reunite sub numele de „grindhouse theatres”. Era un
regizor care făcuse avere livrând pornografie ușoară asezonată cu sâni uriași și glumițe fără perdea. La
sfârșitul deceniului, devenise un autor cult, elogiat de noua generație de regizori. Un singur film a fost
vinovat de această transformare: imoralul, distopicul, grotescul jurnal a trei fete cu porniri antisociale,
pe scurt „Faster, Pussycat! Kill! Kill!” (1965)
Din cele 27 de filme pe care Meyer le face de-a lungul carierei,
„Faster, Pussycat! Kill! Kill!” este momentul lui de luciditate,
singurul în care se poate discuta despre un stil, o viziune și un
mesaj. Pentru prima și ultima dată lumea lui Meyer are coerență.
Povestea este plasată în deșertul californian unde trei dansatoare
cu instincte criminale omoară un băiat, îi răpesc iubita și pornesc în
căutarea unui cufăr cu bani, la ferma unui bătrân invalid. Bătrânul
se dovedește însă a fi un maniac sexual protejat de fiul lui de
proporții animalice, un ucigaș incoștient și blând, iar dansatoarele
își găsesc acolo sfârșitul împreună cu membrii familiei dezaxate.
Dintr-o dată, lumea nu mai este colorată și veselă. Acolo, în
dogoarea deșertului, printre cactuși și turnuri de apă, în scrâșnet de
cauciucuri și miros de benzină arsă, circul grotesc pare la el acasă.
Sexul explicit este alungat. În locul lui apar perversiunile, sadismul
și nebunia. Și cu toate că se încheie ca o istorioară moralizatoare,
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nimeni nu rămâne de fapt inocent în filmul lui Meyer.

Marca Meyer
Secvența de început este reprezentativă pentru creația lui Meyer
de patruzeci de ani încoace. Este ingenioasă, frivolă și plină de
energie delirantă. Este o combinție de voice-over și videoclip, care
nu și-a pierdut nimic din prospețime și impertinență în jumătate
de secol.
Comentariul de la începutul filmului are o anumită explicație.
Pentru a-și promova primele filme și a scăpa de cenzură, Meyer
folosea o metodă cunoscută sub numele de „white collar”. Oricât de
explicit ar fi fost filmul, dacă un individ costumat în doctor apărea
la început și ținea un discurs insipid despre viața sănătoasă, el
putea fi promovat ca documentar despre sănătatea publică.
Și la începutul lui „Faster, Pussycat! Kill! Kill!”, Meyer ne servește
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un material didactic, doar că, de data aceasta, lecția lui Meyer este
despre sex și violență. „Aveți grijă, bărbați”, spune el. „O specie
nouă a apărut, călătorește singură sau în haită, poate fi secretara,
asistenta, sau stripteuza de la bară. Este violența, deghizată în
pielea mătăsoasă a femeilor. Este feroce și letală și devorează tot ce
atinge.” Nu pare tocmai imaginea femeii cu care Hollywood-ul își
obișnuise publicul.
În debutul secvenței, naratorul apare doar ca înalțime de undă întrun osciloscop care parazitează ecranul. Vocea este acoperită de
piesa „Live Fast Pussycat” și totul se transformă într-un videoclip
delirant. Trei stripteuze în mijlocul dansului, trei bărbați excitați,
cu hormonii tropăind pe fețele transpirate. Mișcări senzuale, boxe,
urletele bărbaților, din ce în ce mai puternice, până când boxa
devine kilometraj, și urletele se transformă în râsul dement al Verei,
alias Tura Satana, într-un Porsche care gonește pe autostradă, în
mijlocul deșertului. Este o lecție de montaj accelerat, semnată Russ
Meyer, cu mult timp înainte ca procedeul să ajungă la modă.
Alt moment care merită amintit este secvența prânzului la
ferma bătrânului pedofil. Unghiul de vedere este interesant aici.
Spectatorul știe tot ce se poate despre cele șapte personaje care stau
în jurul copanelor de pui. Nu există nicio surpriză din acest punct
de vedere. Le cunoaște și păcatele și intențiile. Este momentul
ca, între două înghițituri și un pahar de whisky, cele două tabere
să se dezvăluie și una celeilalte. Apogeul secvenței este discursul
bătrânului despre fiul său. În timp ce Frățior mănâncă abulic copan
după copan, iar comesenii au amuțit, bătrânul își amintește cum
seria crimelor a început cu momentul în care și-a omorât mama
la naștere și cum, de atunci, seria crimelor inconștiente nu s-a mai
sfârșit. Iar cînd momentul adevărului s-a terminat, fata răpită își dă
seama că a ajuns în cel mai rău loc de pe pământ, un loc care mai
poartă numele de Iad, pentru necunoscători.
Montajul secvenței este din nou foarte bun, iar minusurile vin doar
din decupajul dezordonat și imaginea fadă, mult prea fadă pentru
un moment atât de important. Pare că regizorul s-a hotărât doar la
masa de montaj că secvența merită atenție și că este o piesă grea în
film. În ce privește dialogul, chiar dacă glumițele nu lipsesc și tot
ce spun personajele are în subtext o conotație sexuală, spre final
reușește să înghețe zâmbetul pe buze. Și reușește pentru că devine
brusc serios.
Tot o marcă Meyer este și momentul crimei din deșert. Imaginea
este deja celebră în sine și apare în toate afișele filmului, chiar
dacă secvența din care face parte nu este extraordinară. Modul
de filmare îl trădează din nou pe Meyer. Scena pare învechită și
limitările tehnice cu care era nevoit să lucreze devin vizibile.
Tura Satana rupând șira spinării unui șofer de duminică rămâne
totuși emblema vizuală a filmului, un semnal că subiectele sunt pe
cale să se schimbe, că femeile își vor mai adăuga un rol în galeria
personajelor. Este poate prea mult spus că momentul acesta a
declanșat revoluția sexuală în cinematografia americană, dar e clar
însă că a servit drept sursă de inspirație zecilor de filme cu găști de
femei îmbrăcate sumar care ajung să întreacă bărbații în forță și
brutalitate.

1 din 27
Majoritatea filmelor lui Meyer nu erau nici serioase, nici triste, ci
un amestec de parodie și violență în cantități variabile. Abia când
parodia s-a transformat în grotesc, a apărut un mod special și
personal de a descrie lumea. Și singurul care a făcut acest lucru a
fost „Faster, Pussycat! Kill! Kill!”

Este singurul film al său în care există o coerență între stil și
subiect. Filmul este concis și sintetic. Sunt nouă personaje cu totul,
dintre care două nu apar mai mult de 5 minute luate împreună.
Vedem doar câteva locații, în special ferma și deșertul, iar acțiunea
este concentrată în decursul unei singure zile. În final, pelicula
alb-negru i-a conferit filmului o unitate pe care Meyer nu a atins-o
niciodată în culoare și a fost potrivită pentru circul grotesc pe care
îl descria.
Stilul Meyer, dacă e să vorbim despre el, are câteva caracteristici.
Acesta nu a lucrat niciodată cu actori profesioniști. Castingul era o
activitate care-i aparținea în totalitate. Alegerea actrițelor nu era
prea dificilă, atât timp cât principalul criteriu era mărimea sânilor,
fetișul declarat al regizorului. Oricum, dacă există vreun top al
actrițelor hilar de slabe promovate de Meyer, Hadji, interpreta lui
Rosie din „Faster, Pussycat! Kill! Kill!” ar trebui să primească un
premiu special. Fiecare apariție a ei este plină de umor involuntar.
Un accent latino o chinuie fără încetare, o grimasă accentuează
orice cuvânt pe care-l scoate, și doar norocul face că intervențiile
ei nu figurează în momente prea importante. Toți actorii lui Meyer
cad într-un fel de parodie, dar Hadji este de departe regina tuturor.
Modul său de lucru a trebuit să se adapteze acestor obsesii.
Montajul alert de la începutul anilor ‘60 a fost întâi o necesitate,
apoi o decizie artistică. Nu putea să insisite prea mult pe o singură
actriță, nu putea să filmeze cadre lungi pentru că amatorismul
actorilor ar fi devenit mult prea vizibil.
Tot de fetișismul său se leagă și preferința pentru planurile luate
din racursi. Motivul este extrem de simplu: femeile arătau mult
mai impunătoare văzute de jos în sus. Stilistic, de multe ori, cadrele
deveneau excelente. În mijlocul deșertului, într-un alb-negru
strălucitor, Tura Satana profilată pe cerul ars de soare este o imagine
perfectă pentru lumea dezaxată pe care o imagina regizorul.
În stilul Meyer mai intră cadrele fixe, lipsite de travelling sau
macara, și compensate de montajul accelerat, scenariile slabe și
dialogurile care ar putea să fie adunate într-un manual de agățat
pentru camionagii.
Când modul acesta de a gândi filmul s-a îndreptat spre subiecte
ușurele, spre pozne erotice, rezultatul a fost un mare succes
comercial, milioane de dolari realizați în douăzeci de ani de
producție. Când s-a îndreptat spre un subiect coerent, a rezultat o
producție originală care și-a câștigat statutul de film cult și a salvat
reputația regizorului ei, chiar dacă a fost un eșec financiar.

Sexul folosit ca momeală
Ironia face ca regele pornografiei ușoare să fi rămas cunoscut
pentru cel mai cast film pe care l-a făcut. Nu există nuditate în
„Faster, Pussycat! Kill! Kill!” Tensiunea sexuală dintre personaje
este puternică, dar regizorul alege să se joace cu ea. Totul este
aluziv, totul este preludiu și tachinare.
Filmul are minutele lui fierbinți. Dansatoarele își seduc partenerii,
fac baie în mijlocul deșertului și apar acoperite doar de prosop
lângă turnul cu apă. Însă chiar și atunci când momentul o cere,
Meyer ține camera într-un prim-plan larg, exact deasupra sânilor
monumentali ai actrițelor sau întrerupe preludiul cu altă acțiune.
Nu e de mirare că filmul nu a fost un block-buster. Este ironia
supremă la care ajunge Meyer. Nici înainte, nici după 1964 nu s-a
mai jucat atât de mult cu sentimentele spectatorilor. Dacă în restul
filmelor actrițele nu mai știu cum să-și arunce sutienele, aici totul
rămâne doar o sugestie, o promisiune neîmplinită și, în final, o
momeală, pentru că nu sexul, ci violența este adevărata temă.
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Paul Morrissey
Andy Warhol și Paul Morrissey

de Roxana Coțovanu

În documentarul-interogaţie-asupra-viitorului-cinemaului „Chambre 666” – filmul făcut de Wenders
în timpul Cannes-ului din ’82, una dintre secvenţe îl surprinde pe Paul Morrissey care mărturisește că
preferă televiziunea filmului – pentru că la tv găsește oameni reali, interesanţi, adevărate personaje;
un Morrissey profund dezamăgit de faptul că filmele nu mai sunt făcute pentru a comunica prin
personajele lor, ci în film contează acum „niște lucruri odioase – ca regizori și imagine”; un regizor
convins că cinemaul nu mai are mult de trăit, că va muri la fel cum a făcut-o și poezia și romanul.
E una dintre cele mai negativiste confesiuni pe care le înregistrează pelicula germanului, dar deloc
suprinzătoare ţinând cont din partea cui vine.
A început să lucreze în „Fabrică” făcând pe operatorul pentru acele
Morrissey – la o primă vizionare
În anii ’60, în „Fabrica” lui din Manhattan – pe lângă adunătura
de artişti, boemi, muzicieni, junkies, depravaţi, travestiţi şi ciudaţi
în căutarea celebrităţii – Warhol se înconjurase şi de o cohortă de
asistenţi din care, într-o primă fază, Paul Morrissey făcea parte.
Morrissey e cel care i-a descoperit pe cei de la Velvet Underground
când Warhol avea nevoie de o trupă cu care să-i fie asociat numele,
le-a fost manager în perioada în care au pregătit primul album şi tot
el, potrivit lui Maurice Yacowar, autorul singurei cărţi despre acest
cineast – „The Films of Paul Morrissey” (Cambridge University
Press, Marea Britanie, 1993) – a fost cel ce a propus introducerea în
formaţie a unei voci feminine, a frumoasei cântăreţe căreia Fellini îi
dăduse un rol în „La dolce vita” – Nico.
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„Screen Tests”, i-a fost şi asistent de producţie lui Warhol şi monteur
şi director de casting (se pare că marea majoritate a superstarurilor
lui Andy au fost descoperite de el), înainte să înceapă să semneze
regia alături de el – ca în cazul lui „Chelsea Girls” (1966), „I, a Man”
(1967), „San Diego Surf” (1968) etc. La aceste filme e greu de spus care
dintre cei doi au contribuit mai mult (mai ales că e ştiut faptul că, de
multe ori, Warhol îşi lăsa asistenţii să facă toată treaba – ca o urmare
a principiului operelor de artă produse ca pe bandă rulantă). Dar în
1968, Warhol a fost la un pas de moarte după ce unul din bizarele
personaje aciuate pe lângă atelierul lui – feminista schizofrenică
Valerie Solanas, l-a împuşcat; refuzând să se mai expună la fel de
mult, artistul s-a retras din producţia de film şi i-a dat „carte blanche”
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lui Morrissey. Din considerente comerciale, succesul fiind asigurat
de formula magică „Andy Warhol presents”, a continuat să semneze
filmele, dar cele ce vor urma sunt larg (re)cunoscute ca aparţinând
în totalitate lui Paul Morrissey.
Principala schimbare care a survenit în „Fabrică” datorită lui
Morrissey o reprezintă faptul că filmele produse au devenit mult
mai accesibile publicului larg. Primele filme ale lui Warhol –
experimentele pur observaţionale ca „Sleep” (1963), „Blow Job”
(1963), „Eat” (1963), „Empire” (1964) – cu siguranţă nu erau la
îndemâna oricui; însuşi Morrissey spune la un moment dat că nu a
văzut mai mult de o oră din „Sleep”. Dar odată cu Morrissey structura
filmelor a devenit aproape tradiţională – au început să aibă un fir
narativ (chiar dacă doar schematic) şi au început să fie filmate şi
montate într-o manieră mai apropiată de cea convenţională – fără să
se confunde, însă, cu convenţionalismul mainstreamului. Poveştile
lui nu au o configuraţie clasică pentru că Morrissey merge pe ideea
că povestea e împinsă înainte doar de personajele/eroii/falşii eroi ai
filmului. Iar cum distribuţia filmelor sale era formată din persoane
reale ce populau studioul lui Warhol puse să se joace pe ele însele,
improvizaţia, bineînţeles, juca un rol foarte important; dar, revenind
– rolul esenţial le revenea acestor performeri şi personalităţii lor
pentru că ei constituie primul contact dintre spectator şi demersul
regizoral. Cum, în general, orice public era interesat să vadă acea
lume decadentă şi mai ales figurile extravagante care o reprezentau,
aceste filme s-au bucurat de un succes foarte mare.
Nuditatea, prostul gust, drogurile, situaţiile comice şi umorul
parvenit din dialogul parţial improvizat sunt principalii pioni în
cinemaul lui Morrissey; câţiva performeri fetiş şi alte câteva figuri
dezinhibate, regizorul a amestecat aceste elemente, le-a îmbinat
şi le-a potrivit în mai multe combinaţii, a suflat peste ele şi a făcut
astfel unele dintre cele mai importante şi mai influente filme ale
cinemaului underground american. Trilogia „Flesh” (1968), „Trash”
(1970) şi „Heat”(1972), capodoperele regizorului, se poate spune
că l-a scos din umbra lui Warhol. Toate cele trei filme îl au în rolul
principal pe fotomodelul Joe Dallesandro şi au făcut din el cel mai
popular superstar din gaşca lui Warhol, fiind curând recunoscut
drept sex simbolul masculin al filmului underground american.
În „Women in Revolt” (1971), Morrissey face o excelentă satiră la
mişcarea feministă distribuindu-i pe cei trei travestiţi Candy Darling,
Jackie Curtis şi Holly Woodlawn în rolurile unor femei revoltate de
opresiunile sexului opus care decid să-şi unească forţele în gruparea
PIGS – Politically Involved Girl; acronimul face aluzie la SCUM –
Society for Cutting Up Men, născocirea lui Valerie Solanas – cea care
l-a împuşcat pe Warhol.
În filmele „Flesh for Frankenstein” şi „Blood for Dracula” – turnate
unul după altul (în 1973) după aceeaşi formulă şi cu aceeaşi echipă –
regizorul ia în râs convenţiile filmului de gen, ridiculizând totodată
sexul şi violenţa – cele două mari subiecte în care se învârte totul.
Morrissey a continuat să facă filme şi după ce a ales să de desprindă
de Warhol (după cea de-a doua jumătate a anilor ’70); filmele lui au
devenit mult mai convenţionale, intrând în mainstream nu de puţine
ori. Oricum, ceea ce făcuse deja nu mai putea fi egalat.

Morrissey – la a doua vizionare
Dacă la o primă vizionare filmele lui îţi plac, probabil va exista şi
o a doua şi o a treia. Iar între timp, eventual, ar putea să existe şi

un moment de documentare asupra regizorului lor. Acest moment
poate fi, cum s-a întâmplat în cazul meu, foarte derutant; filmografia
lui s-a încărcat de alte valenţe datorită celor descoperite: Morrissey
e un conservator dogmatic şi un catolic absolut. Reproduc un citat
din autor care vorbeşte de la sine: „Fără o religie instituţionalizată la
baza ei, o societate nu poate exista. De-a lungul vieţii mele am văzut
această teribilă eradicare a ceea ce are sens cu adevărat şi înlocuirea
cu oroarea absolută. Toate valorile inteligente ale educaţiei solide
şi ale fundaţiei morale au fost aruncate la WC pentru a vinde sex,
droguri şi rock and roll”.
Morrissey se dovedeşte a fi un moralist îndârjit care condamnă
societatea prea libertină din cauza căreia, crede el, oamenii au ajuns
doar să supravieţuiască în mijlocul ei, încetând să mai trăiască pentru
lucrurile cu adevărat importante. De aceea, personajele lui, (de)
căzute în nepăsare, într-o existenţă uşoară, nu-şi schimbă niciodată
condiţia – nu pot, dar nici nu vor; de aceea, singurele emoţii pe care
le resimt acestea ţin de sex sau de droguri.
Dar o serie întreagă de întrebări începe, inevitabil, să încolţească.
Nu e, oare, un paradox ca în mijlocul acelei „Fabrici” în care orice
extravaganţă era încurajată şi orice nebunie era permisă să existe
un personaj care crede sincer că sistemul catolic e cel mai bun lucru
care i s-a întâmplat? Nu poate fi numită duplicitară acea persoană
care se învârte în mijlocul unor oameni decăzuţi observându-i şi
analizându-i când, de fapt, îi condamnă din răsputeri? Sau poate că
acea persoană îşi încalcă principiile doar pentru că ştie ce se vinde,
iar ce se vinde nu coincide tocmai cu valorile lui? Nu e omul acela,
de fapt, un fals puritan? Nu e de preferat nihilismul lui Warhol decât
acest gen de estetică? Maurice Yacowar, în cartea lui, răspunde cu
nu-nu-şi-nu, respectiv nu. Argumentaţia sa se încheagă în jurul ideii
că Morrissey denunţă delăsarea şi complacerea într-un stil de viaţă
destrăbălat, cât şi irosirea de sine într-o lume tot mai liberă, dar,
totodată, îşi respectă sincer personajele, performerii din filmele lui
îl interesează realmente sub toate aspectele lor şi îl fascinează; adică
condamnă păcatul, nu păcătosul; şi e adevărat că în niciun moment nu
poţi să condamni până la capăt un personaj din filmele lui, niciodată
nu râzi cu toată gura de el. „Fiecare societate, oricât de degenerată
ar fi, îşi impune anumite standarde. Cred că este foarte amuzat,
dar totodată foarte uman” – spune cineastul. În timp ce Warhol
era interesat mai mult de carcasa oamenilor pe care îi filmează, de
suprafaţa lor, Morrissey pare că încearcă să ajungă în interiorul lor,
încercând să-i înţeleagă, abordarea lui fiind mult mai caldă. Tind să
înghit explicaţia lui Yacowar, chiar dacă nu-mi miroase bine până
la capăt. O accept dintr-un motiv foarte simplu: deşi când încep să
revăd un Morrissey îmi răsare în minte vreuna din întrebările de mai
sus care-i pun în discuţie integritatea sau vreun citat extrem de-al
său, pe măsură ce filmul se derulează – intenţiile moralizatoare (pe
care, în general, le găsesc deranjante) ale autorului, pur şi simplu, nu
ajung până la mine; când revăd vreunul din filmele lui mă bucur, la
modul cel mai simplu şi mai sincer, de acel soi rar de cinema pe care
îl am în faţă, făcând abstracţie de orice orientare a regizorului.
În acelaşi film al lui Wenders pe care îl pomeneam în primele rânduri,
mărturisirile lui Morrissey nu se opresc înainte de a-i scoate la iveală
părerea despre criticii de film: au făcut numai rău cinemaului (şi iată
şi o posibilă explicaţie pentru faptul că s-a scris atât de puţin despre
el). Cu credinţa că cei aspiranţi la acest titlu infam şi încercările lor
nu-l deranjează prea tare, am să închei aici.

57

dosar | cinema underground

Filmele underground ale lui

Philippe Garrel

de Gabriela Filippi
Philippe Garrel este puțin cunoscut unui public mai larg, chiar dacă
filmele sale mai recente au reușit să iasă timid din conul de umbră.
Autorul francez nici nu a dorit însă vreodată ca cinemaul lui să aibă
un public numeros, asumându-și cu oarecare mândrie elitismul.
El și-a facut o credință din artă și din filmul personal și simplu
„ca șevaletul și pânza albă”. Opera lui ar putea fi împărțită în trei
perioade. Prima perioadă este cea a filmului underground și coincide
cu o etapă tumultoasă din viața artistului, marcată de consumul de
droguri și de relația intensă și zbuciumată pe care a avut-o cu Nico,
solista Velvet Underground și superstar al lui Warhol. Cea de-a doua
perioadă din filmografia sa se distinge prin trecerea la un film narativ,
totuși, foarte personal, în care expunea și repeta întâmplări din viața
sa. În fine, în cea de-a treia perioadă, filmele lui sunt încă inspirate
din fapte reale (și un pasionat al lui Garrel, care îi cunoaște filmele
realizate anterior, nu poate să nu depisteze sursele), dar se folosește
mai mult de ficțiune. Problema pusă în mod obsesiv de toate filmele
sale este cea a relațiilor de iubire și a familiei. Autorul creează un
cinema intim, senzual, dar totodată detașat. Întâlnirile, rupturile,
regăsirile par a urma în filmele lui Garrel o noimă impasibilă.

The Zanzibar Constellation
Începutul carierei lui Philippe Garrel a fost marcat de apartenența
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la grupul „The Zanzibar Constellation” („Constelația Zanzibar”),
activ între 1968 şi 1970. Această mișcare artistică a fost întreținută
de Sylvana Boissonnas, o femeie excentrică și generoasă care finanța
producerea operelor oricărui artist venit să-i ceară ajutorul. Un
anunț din „Herald Tribune” anunța programul ei astfel: „Bani pentru
proiecte artistice... Vă rog veniţi pe strada L’Echaudé la numărul 31”.
Libertatea financiară pe care Sylvana Boissonnas o oferea artiștilor a
însemnat încurajarea unei arte experimentale și îndrăznețe. Filmele
produse în cadrul grupului „Zanzibar” au fost privite ca echivalente
franțuzești ale undergroundului american; o parte din membrii
grupului frecventase chiar „Fabrica” lui Warhol.
Într-o perioadă de idealism în care mulți dintre cineaștii francezi
credeau într-un cinema „revoluționar”, capabil să hotărască asupra
evoluției evenimentelor politice, membrii „Constelației Zanzibar”
nu erau interesați atât de politică, cât de spiritualitate și estetică.
Precum hipioții americani, membrii grupului, mari consumatori de
LSD, erau fascinați de lumea orientală. În 1970, Garrel realiza „La
cicatrice interiéure” („Cicatricea interioară”), un film psihedelic
și atemporal, în care peisajele vaste, deșerturile sau întinderile
de gheață trimiteau într-un fel direct, senzorial, la anumite stări
sufletești. Regizorului i s-a reproșat refuzul de a se implica politic
prin filmele sale, prilej cu care Garrel și-a anunțat vederile într-un
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mod clar, declarându-se un „anarhist-imperialist”, nicidecum un
„marxist-leninist”.
Perioada petrecută în cercul de artiști ai „Constelatiei Zanibar” este
evocată în filmul său din 2005, „Les amants réguliers” („Amanţii
constanţi”). Înfățișând un Paris la sfârșitul anilor șaizeci, Garrel
include un episod lung al revoltei din Mai ’68. Regizorul nu vine
însă cu sugestii asupra semnificației momentului istoric; el este
interesat de un adevăr personal, cel al experienței trăite ca martor
al întâmplărilor. Din acest motiv, a reconstituit cu exactitate cadrele
filmate de el, cu aproape patruzeci de ani în urmă, în timpul
evenimentelor, filmări care au fost mai târziu pierdute. Imaginile
reconstituite au un aspect fragmentar, prezintă o învălmășeală în
care fiecare acționează după cum crede de cuviință, nu după un
plan sau scop precis. În filmul de aproape trei ore, Philippe Garrel
prezintă destinele personajelor sale pe parcursul a câțiva ani după
evenimentele din Mai ’68. Nicicând în film nu se mai face referire
la momentul istoric; personajele, câțiva prieteni artiști, sunt
preocupate exclusiv de arta lor și de relațiile amoroase.
Membrii grupului Zanzibar aveau conștiința unui statut privilegiat
pe care condiția de artist li-l conferea și se afișau diferiți față de restul
lumii prin hainele și tunsorile neobișnuite, fapt ce o determină pe
Sally Shafto, autoarea unei cărți despre filmele realizate de cineaștii
grupului, să-i denumească „the Dandies of May 1968”.
Philippe Garrel a realizat primele patru lungmetraje în această
companie: „Marie pour mémoire” (1967), „Le révelateur” și „La
concentration” („Concentraţia”, 1968), „Le lit de la vierge” („Patul
fecioarei”, 1969). După desprinderea de „Zanzibar”, Garrel și-a
continuat căutările într-un cinema „underground” timp de încă
nouă ani, până la „L’enfant secret”(„Copilul secret”, 1979), film
de cotitură în cariera cineastului, ce deschidea drumul către un
cinema narativ, cu subiecte plasate în contemporaneitate. Filmele
„underground” pe care le-a realizat artistul pot fi împărțite în funcție
de direcțiile stilistice diferite adoptate de Garrel: sunt filme în care
interesul autorului pentru teoriile lui Freud și ale lui Jung sunt
evidente – „Marie pour mémoire”, „Le révelateur”, apoi filme ce
conțin anacronisme, sau filme imposibil de plasat temporal – „Le
lit de la vierge”, „La cicatrice intérieure”, sau filme influențate de
cinemaul lui Warhol, portrete ale lui Nico sau Jean Seberg - „Les
hautes solitudes” („Singurătăţi înalte”, 1974) şi „Le berceau de
cristal” („Leagănul de cristal”, 1975). Garrel a filmat, în egală măsură,
filme în alb-negru și filme color, sau filme mute, vorbite, ori filme în
care muzica este mai importantă decât dialogul. În ciuda diversității
stilistice, temele abordate de el sunt mereu aceleași; singuratatea și
scenele din intimitatea unui cuplu sunt subiecte intens exploatate în
opera cineastului.

Un cinema al esențelor
Generalitatea acestor două teme reluate obsesiv în filmele lui
Garrel îi permite să opereze cu esențe; s-a spus că în toate filmele
lui nu există decât trei personaje: Maria, Iosif și Isus, sau Bărbatul,
Femeia și Copilul, ce apar sub diverse aspecte și în epoci diferite.
Felul în care cineastul interpretează mitul biblic nu este cel al
unui creștin practicant, fapt vizibil atunci când Garrel tratează
frontal subiectul, în „Le lit de la vierge”. Isus este înfățișat aici ca
fiind laș, iar Fecioara Maria, în încercarea de a-l determina să-și
îndeplinească misiunea pentru care a fost trimis printre oameni,
este nevoită să-l îmboldească și să-l muștruluiască ca pe un copil
nedisciplinat. O erezie și mai mare ar putea fi considerată scena în
care Fecioara observă că Isus este murdar, îi face baie, iar apoi îl

trimite la joacă. Filmul este înțesat cu astfel de momente, menite să
desacralizeze imaginea Fecioarei și a Pruncului. În mod paradoxal,
această desacralizare are ca scop tocmai redescoperirea sfințeniei
în lucrurile ce par a fi cele mai banale. Aceasta este viziunea unui
mistic. Locul în care concepția lui Garrel despre viață întâlnește
totuși dogma bisericească este ideea de „familie sfântă”. În filmele
lui, copilul apare întotdeauna ca să mântuiască, însă nu întreaga
omenire, ci doar pe părinții săi.
Regizorul Jean Douchet spunea că Garrel „merge întotdeauna la
origine pentru a putea vorbi mai clar despre lucruri. Încearcă o
senzație și lucrul cel mai important pentru el este să restituie imediat
acea senzație, fără să treacă prin istorie, eliminând la maximum ceea
ce este conceptualizat. Senzația înapoiată este o senzație a creației”.
Iar criticul Alain Philippon scria: „Despre ce altceva este vorba în
„La cicatrice intérieure”, dacă nu despre naștere și despre creație?
Ne găsim într-o lume de dinaintea lumii, într-un trecut sau un viitor,
puțin contează, un timp nedatat.”
„La cicatrice intérieure” prezintă, ca multe filme ale lui Garrel,
relația unui cuplu aflat în impas. Numai că personajele, cuprinse
de disperare, nu mai sunt închise aici între pereții dormitorului
conjugal, ci aruncate într-un decor sălbatic, format de deșerturi,
ghețari și mări. Șirul evenimentelor și chiar evenimentele în sine
sunt de multe ori neinteligibile în această poveste. Este un film
care, chiar dacă cuprinde bucăți scurte de dialog, funcționează, în
mare parte, ca un film mut. Mai importante sunt, pe coloana sonoră
a filmului, scâncetele, țipetele și șoaptele personajelor. Pentru
replicile din film, puține la număr de altfel, sunt folosite trei limbi:
engleza, franceza și germana. Autorul însuși a atras atenția asupra
caracterului aproape aleatoriu al cuvintelor rostite în „La cicatrice
intérieure”, nepermițând subtitrarea dialogului la proiecții. Relațiile
esențializate dintre personaje sunt create pe un joc de mișcări,
concordanțe și ruperi de ritm. În imaginile de început ale filmului,
personajul interpretat de Nico geme în nisip. Bărbatul (interpretat
de Garrel însuși) se apropie de ea, o ridică și o îndeamnă să meargă.
De aici începe un travling lung care încadrează frontal personajele
ce înaintează spre aparat. Pe parcursul drumului pe care îl străbat,
relația lor evoluează și se deteriorează, fapt sugerat de atitudinile
lor corporale și de puținele vorbe pe care și le răcnesc. Sfârșitul
drumului îi aduce pe femeie și pe bărbat pe malul mării. Femeia
refuză să meargă mai departe; se trântește în nisip. Atunci, bărbatul
o părăsește și pornește cu avânt la drum. Camera îl încadrează lateral
în mersul său o bună bucată de timp și abia când ajunge din nou
în locul din care a plecat, lângă femeie, devine evident că parcursul
său a fost unul circular, mișcare pe care peisajul pustiu și monoton
a făcut-o nesesizabilă. Mai mult decât simpla alegorie a unei relații
defectuase și obsesive, acest episod creează impresia unei lumi
conduse de alte reguli decât cele care rânduiesc lumea noastră.
Mișcările în linie sau cerc par a fi determinate chiar de astre. Garrel,
prin mizanscena pe care o elaborează, își propune să creeze stări
de spirit. Chipul bărbatului este impasibil, nelăsând să se citească
emoțiile; durerea nu este reprezentată într-un fel convențional, prin
mimica actorului. Însă raportul dintre camera de filmat și actor,
distanța pe care regizorul o stabilește între aceștia și sincronizarea
între deplasarea aparatului și actorul în mișcare, sunt cele care
redau, într-un fel instinctiv, trăirea personajului.
Jean Douchet mai afirma că „din moment ce Garrel vorbește
despre solitudine, nu poate să facă altfel decât să vorbească despre
senzațiile prin care se manifestă solitudinea: frigul și fierbintele[...]
„La cicatrice intérieure” este un film despre foc și gheață. [...] Dacă

59

Les amants réguliers, 2005

dosar | cinema underground

lumina la Garrel este lucrată pe tonuri reci, este pentru că acestea
sunt, prin definiție, senzațiile prime ale solitudinii. Atunci când
lucrează în culori, el lucrează la splendoarea culorii care, finalmente,
este foarte rece. Caldul la Garrel nu este nimic altceva decât căutarea
caldului. Ideea de cald, de arzător, de febril, de intens, întăresc
caracterul de bază al unui univers inghețat.”
În cea de-a doua parte a cărții pe care Deleuze o consacra
cinemaului, „L’image-temps”, autorul îl încadra pe Garrel într-o
tradiție post-nouvelle-vague-istă, tocmai datorită felului în care
cineastul se folosește de culori și de mișcare pentru a crea senzații
și a dezvălui un univers lăuntric al personajelor lui. Senzațiile sunt
cele care determină în filmele lui Godard, Chantal Akerman sau
Jean Eustache atitudini corporale; atitudinile corporale, redate întrun fel stilizat, într-o ceremonie a gesturilor, o hieratizare a lor, sunt
chiar o dovadă a stărilor de spirit ale personajelor. La Godard, afirma
Deleuze, „personajele încep să joace pentru ele-însele, să danseze,
să mimeze pentru ele-însele, într-o teatralizare care prelungeste
în mod direct atitudinile lor cotidiene: personajul își face un teatru
pentru el însuși”.

Preocuparea pentru filmul de amator
Nevoia de simplificare a lucrurilor până la esență îl conduce pe
Garrel în ultimii ani ai perioadei sale „underground” către un film
„primitiv”, constituit din înregistrarea în cadre lungi și fixe a unor
acțiuni neînsemnate. Garrel experimentează acest stil în „Les hautes
solitudes”, „Le berceau de cristal” și „Le bleu des origines”, realizate
între 1974 și 1979. Toate cele trei filme sunt portrete ale unor femei,
surprinse în cea mai mare parte a timpului în singuratate. Bărbații
au doar apariții scurte și neimportante aici. În filmele acestea,
actrițele nu mai interpretează niște roluri, sunt simple prezențe:
Nico se piaptănă, citește dintr-o carte, fumează o țigară, scrie; Jean
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Seberg se trezește din somn, este agitată, se frământă și apoi se culcă
la loc. În „Les hautes solitudes” Garrel intercalează filmări cu Nico,
Jean Seberg și Tina Aumont; cele trei nu sunt însă arătate niciodată
împreună, ci mereu în singurătatea camerelor lor. Spațiul închis al
decorurilor și cadrele lungi, apropiate, creează senzația de izolare
completă și de timp lent, apăsător.
„Singurul lucru care îmi place cu adevărat este să fiu cu o cameră de
filmat și cu o fată”. Principiile pe care regizorul le aplică în această
perioadă amintesc de felul în care Andy Warhol își realiza filmele.
Ca și acesta, Garrel nu se folosește aici de scenarii, ci doar de sugestii
ale unor stări și ipostaze pe care actrițele să le folosească, astfel încât
filmul să capete totuși o coerență. Mai departe de aceste sugestii,
femeile au libertatea de a acționa cum doresc. Jean Serberg își
înscenează chiar nefericirea într-una dintre secvențe, încercând să
obțină compătimirea privitorului ei: actriţa, care privește în obiectiv,
este podidită de lacrimi; într-o încercare de liniștire, nesinceră,
jucată pentru spectator, schițează un zâmbet forțat, de calmare.
„Spun că aceste filme sunt doar studii pentru că aș putea foarte bine
să filmez în toate zilele, dar asta nu duce niciodată la un film... nu
mai există ficțiune și nici măcar subiect. Există un titlu și apoi există
actori și asta este totul.” afirma Garrel într-un interviu. Și atunci,
pare ciudat că regizorul nu a experimentat în tehnica video. Poate
fi speculat faptul că acesta nu ar fi mulțumit de imaginea digitală,
care nu are subtilitatea și claritatea pe care el o cere imaginii. De
asemenea, Garrel se arată refractar față de tehnologie în general
- nici în filmele sale recente (ultimul realizat, „La frontière de
l’aube”, datând din 2008), nu apar computere sau telefoane mobile.
Personajele sale continuă să comunice prin scrisori și să sune de la
telefoane amplasate pe stradă. Concretețea foii de hârtie pe care
sunt scrise rândurile și chiar a cabinei de telefon, aflate într-un loc
fix, sunt poate mai adecvate simplității căutate de Garrel.
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Articol de stare sau de informare și interes general
- pentru că îl consider mult prea firesc pentru a fi explicat, prea subiectiv să-l definesc și
prea necunoscut să sar peste partea de prezentare –
de Simona Mantarlian
No Wave este probabil cel mai neconvenţional „val” de care s-a izbit
vreodată istoria recentă a filmului underground. Şi suntem cu toţii
de acord că nu vorbim de o mare liniştită. Definiţia este la limita
ambiguităţii de intersecţii moderniste şi, oricum ai lua-o, No Wave
nu este un New Wave, deşi soluţionează multe lacune şi conturi
nerezolvate dintre diverse „valuri noi”, muzicale şi cinematografice.
Evident că ar fi fost „un pic” prematur ca Godard să inaugureze şi
o scenă New Wave după ce a inventat un cinema, iar muzica anilor
’70 pentru care începuse să se folosească această etichetă gravita
mai puţin în jurul vreunui „Cahiers du Cinéma” muzical şi mai mult
în jurul fanzinelor de tip „Sniffin’ Glue (And Other Rock ‘n’ Roll
Habits)”, editată cu zel de Mark Perry, din Alternative TV şi alte biblii
DIY. Probabil de-aici se trage tendinţa generală de a lăsa baltă orice
legătură dintre aceste două filosofii artistice eponime, ambele parţial
nihiliste, parţial revoluţionare şi a le percepe ca simple coincidenţe
incongruente. Alăturarea unor astfel de extreme „low brow” vs.
„high brow” nu este o comparaţie întâmplătoare, ci conduce direct la
combinaţia de citate şi influenţe explorată de filmele din „scena” care
face obiectul acestui articol.
În spiritul intermediatic deprins de la Fluxus, No Wave conectează
cinematografia, muzica underground, literatura şi performance-ul
într-un concept integral pus la cale de un colectiv de artişti pentru
care delimitările dintre arte sunt nesemnificative şi atitudinea se
adaptează la orice mijloace de exprimare. Scena muzicală este premisa

şi liantul ideatic al curentului pentru că marchează stilurile de viaţă
şi spiritul vremii, cât să devină componenta de bază într-o realitate
inevitabilă, iar în jurul acestei realităţi va evolua orice formă artistică
de raportare la prezent. Textura abrazivă şi formulele avangardiste de
downtown music, influenţate de drone-ul minimalist în stil La Monte
Young, îşi vor extinde imagistica şi energia anti-tradiţională asupra
tuturor formelor de artă derivate din scena No Wave.

Ce este?
„No Wave-ul se defineşte prin disonanţă, refuzul melodiei, al tradiţiei
şi indiferenţă faţă de aşteptările publicului” (Lydia Lunch)
Ce face un anumit film / album / proiect să fie No Wave, ce înseamnă
şi cum a ajuns să se numească aşa sunt explicaţii care ţin mai mult de
legende urbane, poveşti şi anecdote. Spre deosebire de alte mişcări
artistice care subliniază în istoria proprie momentul şi contextul în
care au fost denumite într-un fel sau altul, în cazul No Wave aspectul
este ori negat cu totul, ori deschis interpretărior. Varianta cea mai
vehiculată se leagă de un interviu acordat de Lydia Lunch lui Roy
Trackin. Trackin este jurnalistul underground care a dedicat cel mai
mult spaţiu documentării cu privire la boema artistică din Lower East
Side, prin articolele lui din New York Rocker şi The Soho Weekly
News. Întrebată dacă muzica pe care o cântă cu Teenage Jesus and
the Jerks este New Wave, Lydia Lunch declară ironic că ar fi „more
like No Wave”, şi de aici denumirea „oficială”, care nu a fost niciodată
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asumată serios sau folosită intenţionat aleasă
aleasă de membrii comunităţii care trece sub
numele respectiv.
Alte interpretări leagă negaţia din titlu de
revista „NO”, care cuprindea cronici din scenă.
Mark Masters îl citează pe James Chance
(saxofonist, James Chance and the Contortions)
concluzionând „No Wave a fost o etichetă pe care
jurnaliştii au scornit-o la vremea apariţiei lui „No
New York”. Nimeni nu discuta despre No Wave
înainte.” „No New York” este o compilaţie apărută
în ’78, în urma unui festival ţinut în luna mai a
acelui an, şi joacă rolul de prim document care
atestă o scenă / mişcare / un set compact de idei
şi un colectiv de artişti care le aplică şi ulterior
vor trece sub numele de No Wave. Brian Eno este
producătorul şi curatorul acestei înregistrări care
cuprinde trupele Teenage Jesus and the Jerks,
Mars, The Contortions şi DNA. Nume care ne duc
la genericele filmelor de Amos Poe, Scott B, Beth
B, Vivienne Dick, James Nares sau John Lurie.

Cum arată?
Nici cosmogonia cinematografică nu a scăpat de
versiunea anecdotică despre un anume Freddy
the Fence de pe East Huston Street, vânzător
neautorizat de camere super-8mm la preţuri
mici, care ar fi provocat indirect valul de filme
ce urma să apară. Cert este că pe la mijlocul
anilor ’70 în Lower East Side-ul unui „No New
York” şi în acelaşi timp cu revoluţia muzicală
înrudită, începe să se contureze una din cele
mai influente explozii underground - Cinemaul
No Wave, numit şi New Cinema. Iar ecourile
nu s-au oprit doar la mişcările underground
viitoare, dealtfel adorabile, cum este Cinema of
Transgression, ci au devenit destul de populare
prin opera regizorilor independenţi care s-au
format în cadrul acestei scene (Jim Jarmusch,
Tom DiCillo, Vincent Gallo). Termenul de scenă
nu este folosit nici în sens metaforic, nici în sensul
teatral, deşi teatralitatea nu a fost niciodată un
element lipsă din performance-ul oricărei trupe
cu legături No Wave. Este vorba de o scenă
muzicală underground cu trupe experimentale
obscure şi furioase, care manifestau un nihilism
„classy” (dar nu este o regulă) şi din care făceau
parte majoritatea actorilor şi regizorilor ale căror nume se leagă de
No Wave. În condiţiile astea, este încă un mister pentru mine faptul
că pe cât de cunoscut este Jarmusch, pe atât de puţin cunoscută e
trupa The Del Byzanteens în care poate fi auzit la voce şi clape, de o
parte din versuri fiind responsabil Luc Sante (criticul de film); la fel
şi în cazul lui John Lurie, un actor cheie al cinemaului independent
american, mai puţin cunoscut ca regizor şi cu atât mai puţin identificat
ca saxofonist , membru fondator al trupei de no wave, autocatalogată
„fake jazz”, The Lounge Lizards.
În continuare, No Wave este citat de manifestul cinemaului
Remodernist, mişcare post-postmodernă contemporană dedicată
mediului de 8mm şi centrată pe ideea de imperfecţiune. Remoderniştii
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sunt promotori ai conceptelor japoneze „wabi-sabi” (frumuseţea
imperfecţiunii) şi „mono no aware” (recunoaşterea şi asumarea
efemerităţii lucrurilor), ai negării voite a obiectivităţii în favoarea
unui minimalism liric de sorginte punk, ceea ce îi face să menţioneze
No Wave-ul ca influenţă majoră, în punctul 14 al manifestului. Îi
declară membri onorifici ai remodernismului pe toţi regizorii acestei
mişcări, în frunte cu Amos Poe, figura cea mai notabilă a No Wave
Cinema, cu o operă compactă de autor şi un set de concepte cel puţin
provocatoare sistematizate de-a lungul filmelor .

Cum ar fi :
„Unmade Beds” (1976) de Amos Poe este un film care forţează
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extremele postmoderne ale Nouvelle Vague-ului francez. Nu este
un tribut timid cu trimiteri subtile, ci este un film care reproduce
în detaliu estetica şi lirismul Nouvelle Vague. Reuşeşte asta fără
să deconspire metodele lui Godard ca fiind o reţetă, ci pentru a
evidenţia alienarea caracteristică personajelor (în special a lui Rico,
personajul principal). Înstrăinarea nu este profundă prin faptul că
este europeană ca estetică şi scriitură, ci în primul rând prin faptul
că personajele trăiesc o alienare care nu le aparţine. Aş aproxima la
40% proporţia în care se vorbeşte în franceză / cu accent francez în
„Unmade Beds”, iar intro-ul subtitrat în engleză şi narat în franceză
de o negresă care se dă drept Amos Poe, anunţă din prima faptul
că filmul va folosi orice resurse ale formatului cinematografic întrun sens modernist şi polemic. În spiritul negării aparenţelor, Amos
Poe foloseşte spaţiul urban într-un mod paradoxal, care în acelaşi
timp confirmă impresia personajelor că ar trăi în Parisul anilor ’60
(prin cafenele, străzi, chiar şi un arc de triumf ) şi o infirmă prin
monumentele strivitoare care se observă inevitabil pe fundal (WTC,
Empire State Building, blocurile înalte).
Personajul principal, jucat de pictorul Duncan Hannah, este un
tânăr newyorkez visător, care trăieşte după standardele şi idealurile
personajelor din filmele lui Godard. Îşi trăieşte viaţa ca pe un lung
şir al dezamăgirilor personale, fumează mult, citeşte literatură
europeană, îşi exprimă alienarea în citate depresive sau aforisme
proprii de aceeaşi intensitate şi se alimentează din iluzia de a fi
altcineva, altundeva, altfel. Rico este fotograf (pe lângă cadrele care
îl citează în compoziţie şi montaj pe Godard, sunt şi trimiteri la
„Blowup” (1966, r. Michelangelo Antonioni) cu ocazia asta), iar arta
pe care o practică îl face să se considere un gangster a cărui armă
este camera foto. Dar un gangster nu precum majoritatea numelor
din „mitologia” americană a inamicilor publici, ci mai degrabă
un gangster ca personajele lui Belmondo. E imposibil de trecut cu
vederea ironia faptului că Amos Poe aduce prin „Unmade Beds” un
omagiu formatului de film european atât de influenţat de filmele cu
gangsteri şi de „iconurile” cinematografiei clasice americane. Filmele
Nouvelle Vague sunt fascinante şi noi pentru că tratează într-o
manieră modernistă acţiunea de a face film. „Unmade Beds” tratează
într-o manieră modernistă însăşi acţiunea de a face un film modernist,
ceea ce mă face să îl consider cel mai ambiţios proiect al lui Amos Poe.
Miza este una puţin spus îndrăzneaţă, iar filmul reuşeşte să o acopere
cu succes, în ciuda duratei scurte şi a producţiei low budget.
„The Foreigner” (1978) tratează într-o manieră mai liniară şi narativă
acelaşi motiv al înstrăinării extreme, de data asta expus sub pretextul
unui agent secret străin ajuns în New York. Nu se specifică de unde
vine şi care este misiunea lui, însă imposibilitatea de a relaţiona cu
lumea din jur, lipsa de legături, contacte şi ajutor practic compensează
orice nevoie de clarificări. Personajul principal este Eric Mitchell, şi
el la rândul lui regizor de No Wave Cinema. Underground la televizor,
underground în baruri şi muzică de Ivan Kral pe fundal fixează de
data asta mai bine cadrul cultural al New Yorkului în care se petrece
acţiunea. Dinamica eroului este aceeaşi cu cea din „Unmade Beds”,
finalul este la fel de depresiv, relaţiile sociale la fel de superficiale,
iar dialogurile „witty” se intercalează cu discursurile alienante şi
obsesive: „Mă plimb singur pe străzi. Străinii îmi vorbesc. Le răspund
cât de bine pot şi nu îi mai revăd niciodată. Sunt singurul responsabil
pentru mine însumi. Lumea pare să fie complet amnezică. Străbat
toate senzaţiile şi sentimentele pe care le am, dar nu mă apropii de
singurătate, din care par a-mi trage plăcerea. Nimeni nu vrea să ştie
cu adevărat cine sunt.” Din genericul final aflăm că acest film a fost
posibil printr-un credit personal de 5000$, de la The Merchants Bank

of New York.
„Subway Riders” (1981) atentează din nou la metoda tradiţională
de a face un film, iar personajul principal, un saxofonist şi criminal
în masă, este jucat în unele secvenţe de John Lurie, în altele de
Amos Poe. Filmul conţine elemente de policier şi noir şi se învârte
prin categoriile marginalizate ale New Yorkului, explorând frica şi
nesiguranţa vieţii urbane. „Subway Riders” funcţionează foarte bine
ca film de stare, date fiind lumina predominant albastră, scenografia
minimalistă, contextul nocturn în care se petrec crimele şi muzica
jazzy care le provoacă.
„Subway Riders” este o încheiere logică a trilogiei lui Amos Poe, şi
chiar dacă la sfârşit eroul moare, ca în celelalte două filme, evoluţia
şi transformările psihologice îl aduc mai aproape de a înţelege
lucrurile pe care le face. Sfârşitul este însă cu mult mai nihilist decât
celelalte două filme şi extinde lipsa de speranţă la nivelul întregului
proces cinematografic, dacă este interpretat prin prisma secvenţei
de început. Filmul începe cu un eşec la nivel meta-referenţial, cu
Amos Poe care joacă rolul unui scenarist discutând scenariul cu un
producător ( jucat de Bill Rice) care judecă povestea după principiile
cinemaului mainstream.
„Oamenii ca noi nu procedează aşa cum cei din sistem şi-ar dori. Şi
dacă înaintezi împotriva sistemului, te-ai scos.” - cam aşa sună replica
prin care s-ar caracteriza cel mai bine atitudinea No Wave-ului. Nu
este parte din vreun interviu şi nici din articole de specialitate, ci
face parte din scenariul original al filmului „Vortex” (1982), un noirSF scris şi regizat de cuplul Scott B. - Beth B. Un SF cu buget redus
riscă să arate ieftin şi „cheesy” chiar şi când se investesc sume mari în
producţia acestuia, însă „Vortex” reuşeşte să camufleze elegant faptul
că este un low budget, prin dialoguri, scenografie şi plot şi, în general,
prin dinamica întregii acţiuni.
Menţiuni speciale pentru „Rome ’78” - ul lui James Nares, primul
film peplum în jump-cuts pe care l-am văzut vreodată, unde dialogul
se desfăşoară lejer, aparent improvizat şi aduce a stand-up comedy.
Filmul refuză să se ia în serios şi să se supună convenţiilor absurde
de film istoric şi lasă impresia unei versiuni punk şi underground de
„Monty Python”.
Pe teren documentaristic merită urmărită Vivienne Dick (membră
a trupei Beirut Slump, un alt proiect al Lydiei Lunch) pentru
documentarele ei în super-8mm, color, proto-punk şi ultra-low
budget. Şi-a început cariera cinematografică pe lângă Jack Smith, ca
apoi să treacă la propria operă de etnografie urbană a confuziei şi a
crizelor identitare cauzate de existenţa din cartierele periferice ale
New York-ului.
În orice ipostază ar fi surprins New York-ul de filmele cinemaului
No Wave, impresia pe care o lasă este că nu a arătat niciodată mai
european. Regizorii no waveri aplică un întreg arsenal de tehnici şi
trucuri pentru a crea această iluzie. Câteodată este vorba de un „white
balance” elegant, care aduce cu filmele de autor din cinemaul francez
sau italian, câteodată construcţia cadrelor sau dialogurile deştepte,
jocul actoricesc şi monologurile analitice şi o perfectă sincronizare
cu tendinţele artistice contemporane, pe toate planurile lor de
manifestare. Continuarea filosofiei No Wave a reprezentat-o Cinema
of Transgression, ai cărui principali exponenţi sunt Richard Kern
şi Nick Zedd. Însă pentru ideile şi filmele cultissime ale acestora,
manifestul din 1985 şi noua gaşcă de actori şi muzicieni adunată în
jurul CoT (sau de ce aveam odată un status cu „my name is Cassandra,
you killed me first” chiar dacă nu mă cheamă Cassandra şi nu m-a
omorât nimeni deocamdată) se impune un întreg articol pe care îl am
în vedere încă de pe acum.
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DEREK JARMAN

REWARD IF FOUND
Deoarece nu consider cuvintele „unic”, „genial” sau „indefinibil” ca fiind caracteristici pertinente pentru o personalitate
artistică, am să mă opresc asupra unei însușiri mult mai evidente și mult mai puțin abstracte ce îl caracterizează din plin pe
Derek Jarman, și anume „subapreciat”; cuvânt care poate fi foarte ușor pus în spatele tuturor valențelor sale artistice: autor
de film, pictor, scenograf, polemist și activist politic și homosexual, scriitor și, nu în ultimul rând, horticultor.
de Radu Ghelbereu
Născut într-o familie engleză de clasă mijlocie, Jarman își petrecuse
mai toată copilăria la diferite baze militare alături de tatăl său, un pilot
în Royal Air Force care, deși neo-zeelandez de origine, obseda mereu
în privința identității sale naționale, considerându-se „mai britanic
decât britanicii”. Având această lume marcantă în spate (ca regizor va
tot reveni la imagini emblematice militariste, în special autorități în
uniformă ca reflexii ale relației dintre el și tată), tânărul se îndreaptă
spre un domeniu mai umanist, terminând apoi studii în istorie, engleză
și artă la „King’s College”. Dar tânărul Jarman e atras tot mai puternic
de mediul artistic, motiv pentru care între anii 1963 și 1967 se dedică
studiului picturii la „Slade School of Art”, unde întâlnește artiști
homosexuali precum David Hockney și Patrick Procktor. Aici începe era
artistică pentru el, înconjurat mereu de prieteni și iubiți pe care reușise
să-i transforme într-o familie numeroasă și unită, reîntâlnită mereu în
studiourile sale.
Cariera cinematografică a pornit aproape accidental printr-o curiozitate
fascinată, atunci când descoperise prima sa cameră de Super-8. Era ca o
jucărie pe care o manevra cu plăcere, explorând întregul univers ce se
desfășura în studiourile sale de pe malul Tamisei. Descria un „cămin” și
o „familie” cu adevărat neconvențională, dând naștere la o serie foarte
personală de filmulețe „homemade” în genul „Fabricii” lui Warhol.
Sprijinit și influențat de personaje precum Christopher Hobbs. care
l-a ajutat enorm să facă tranziția dintre pictură și cinema, și Andrew
Logan, care, precum Jarman, spărgea oarecum barierele „moralității”
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contemporane, cineastul reușise să își transforme prietenii pe care-i
iubea cu sinceritate în colaboratori de o viață. Asta într-o lume și o
industrie în care relațiile cordiale cu alte „rude” decât cele de sânge
aveau dintotdeauna drept unic suport ipocrizia.
Și astfel a apărut și primul său lungmetraj, „Sebastiane” (1976). În
același spirit informal și total atipic pentru realizarea unor „filme mari”,
cu aceeaşi „familie” în care-și găsea confortul și munca, mânat însă de
data aceasta și de prezența unei furii care avea să mai apară la cineast
de-a lungul scurtei sale cariere, Jarman a zburat în 1975 spre Sardinia
și a dat viață și sens primilor săi pași adevărați în cinema. Filmul,
influențat puternic de Pasolini (unul dintre artiștii care au avut un
impact major asupra lui Jarman – în 1991 acesta chiar a și interpretat
rolul italianului într-o reconstituire a celebrelor ultime clipe din viața
lui, într-un scurtmetraj numit „Ostia” semnat de Julian Cole), descrie
o parte din viața Sfântului Sebastian, considerat și interpretat de-a
lungul timpului ca fiind primul „gay icon” din istorie. Filmul a fost, nici
nu se putea altfel, foarte controversat, în mare parte datorită violenței
sexuale și a subiectului care aruncă din start o mare problemă pentru
spectatori și reprezintă o caracteristică importantă în filmele lui Jarman:
homosexualitatea și istoria; întotdeauna a existat o alură magică în
privința combinațiilor de genul acesta: sex și oricare dintre religie,
istorie și politică. Slavă Domnului, sunt ateu. Dar sexul n-ar fi atât de
incitant fără religie, hibridul ăsta e afrodisiac; fără gândul la ideea de
păcat, perversiunile sexuale ar fi ca ouăle fără sare. Din acest moment,
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Jarman a fost privit ca și cum ar fi fost dispus să-și înceapă hegemonia
retorică în cuibul unor degenerați aparent inițiați încă din stadiu infantil
în artele decadenței. El știa însă că ceva cu caracter profund personal nu
poate fi decât „fun” pentru autor și intrigant pentru cei care participă
la spectacol, direct sau indirect, și asta tocmai pentru că se cade a fi
egoist și a face ceva ce are legătură strânsă cu el, chiar dacă e un demers
denigrator, distructiv, nociv pentru întâlnirea cu publicul.
A urmat apoi „Jubilee”, o inițiativă cinematografică în spatele ceremoniei
de 25 de ani a tronului reginei Elisabeta a II-a („Silver Jubilee of
Elizabeth II”) – ceremonie care a dus la mai multe replici culturale
precum controversatul și agresivul concept „God Save the Queen” al
celor de la Sex Pistols. Anglia era străbătută atunci de atmosfera furioasă
și disperată a unei societăți ce se înfrunta cu recesiunea economică și
cu viitorul incert post-imperial, stare care se regăsea în subversiva și
exuberanta energie și furie a mișcării punk. Găsind demnă de explorat
această răbufnire socială generală și atras de imaginea mișcării punk (în
special de actrița sa Jordan, pe care o descoperise încă de la sfârșitul
filmărilor la „Sebastiane” și pe care o numise „istoria artei prin machiaj”),
cineastul a reușit să creeze un film post-apocaliptic folosindu-se și de
data aceasta de istorie. El o transportă pe regina Elisabeta I într-un viitor
în care minunatul ei regat se transformă într-un loc haotic, decăzut,
în care domnește anarhia și în care urmașa sa, regina Elisabeta a II-a
este trecută repede cu vederea, fiind ucisă într-un jaf arbitrar. Jarman
era pregătit să-și lase povestea să urmeze într-un mod previzibil panta
descendentă spre nihilism, însoțită pretutindeni de doza nelipsită de
umor caustic și, desigur, de zâmbetul parșiv al satiricului gata să se autodistrugă ca o formă de auto-ironie în felul său propriu și personal; și asta
pentru a intra în anormalitatea caracteristică unei generații punk prin
excelență. În ciuda unei mici romanțări, regizorul a reușit performanța
de a fi unul din cei despre care nu poți ști cu certitudine dacă încearcă
să tragă semnale de alarmă sau are o satisfacție specifică sadicului atunci
când transpune fantezii morbide în film. Nu ști exact dacă este satiră,
dramă sau dacă avem de-a face cu un individ imoral. Și ce este atât de
grozav la o asemenea abordare? Naște polemici. Din păcate, însă, filmul
nu a stârnit la vremea aceea prea mare interes, chiar dacă valorea sa
a crescut în timp și s-a dovedit profetic (și este și filmul cineastului la
care eu personal revin cel mai des). Până și reprezentanţii marii scene
a punkului îl descriau atunci (poate cu o mică urmă de gelozie, în urma
refuzului de a participa la realizarea filmului) drept „cel mai plictisitor și
prin urmare dezgustător film” (Vivienne Westwood).
Dar Jarman își crease deja un stil puternic personal, influențat de mari
cineaști precum Pasolini, Cocteau, Fassbinder și Paradjanov; un stil în
care caută ceea ce vizează o oarecare dezumanizare a publicului...să știe
acel ceva ce omului conformist îi scapă. Creațiile sale trădează intenția
de a ajunge la punctul în care filmul nu mai e un simplu prilej, ci e
periculos și manipulator, iar spectatorul este lăsat să poată atinge nivelul
de frustrare pe care-l avea regizorul când a descoperit în el un refugiu. În
această manieră puternic răvășitoare, revelatoare, sigură și cu siguranță
lirică, pasiunea cineastului de a interpreta sau revela istoria și arta
prin prisma homosexualității a devenit semnătura sa și i-a condus mai
departe până la finalul carierei și vieții întreaga viziune cinematografică
ca scenarist și regizor.
În „The Tempest” („Furtuna”, 1979), Jarman a avut curajul să ecranizeze
piesa lui Shakespeare ca o metaforă a homosexualității (curaj pe care
și l-a asumat și mai târziu în „The Angelic Conversation” („Conversaţia
angelică”, 1985), în care a interpretat pe coloana sonoră sonetele
shakespeariene ca poeme homo-erotice). A urmat apoi una dintre cele
mai controversate „biografii” și în același timp cel mai celebru și elogiat
film al cineastului, film pentru a cărui realizare a așteptat 8 ani. Filmul,

omonim personalității numite „Caravaggio” (1986), descoperă rând pe
rând prin tablourile pictorului, tragica aventură a triunghiului amoros
Caravaggio – Ranuccio – Lena. Aici apare pentru prima dată și o actriță
muză pentru autor și una din cele mai bune prietene ale acestuia, Tilda
Swinton.
Din acest punct, filmele sale s-au despărțit în 2 mari ramuri: cele care
vizează personalități importante homosexuale și câteva proiecte
personale foarte ambițioase și originale, autobiografii metaforice,
precum „The Last of England” (1988), „The Garden” („Grădina”, 1990)
și „Blue” („Albastru”, 1993). Acestea din urmă puteau fi percepute
exclusiv din perspectiva artistului asuprit de soartă, promiscuu în
toate accepțiunile cuvântului, debordând de umor involuntar și de
o malițiozitate nativă, de poezie și revoltă, înconjurat de tot felul de
anexe umane după chipul și asemănarea sa. Viziunea lui incitantă
l-a îndrumat pe Jarman să continue să facă filme „biografice”, de o
valoare incontestabilă, prezentând personaje precum Wilfred Owen (a
cărui operă lirică a fost pusă pe muzica copleșitoare a compozitorului
Benjamin Britten) în „War Requiem” („Recviemul războiului”, 1989)
sau filozoful austriac (Ludwig) „Wittgenstein” (1993) în filmul care-i
poartă numele și „Edward II” („Edward al II-lea”, 1991) în ecranizarea
piesei omonime (film realizat la exact 400 de ani de la premiera piesei
originale semnată de Christopher Marlowe).
Pe 22 decembrie 1986, Derek Jarman a fost diagnosticat pozitiv cu HIV.
O lună mai târziu a făcut publică starea sa de sănătate, trecând astfel
(din păcate) la cea mai celebră etapă a vieții sale, o perioadă exploatată
și răstălmăcită de presă și industrie. El declara că nu traiește cu SIDA,
ci că moare cu această boală. „Blue”, proiectul care-i încheie cariera
cinematografică într-o notă intimă, poate fi descris ca fiind asemenea
jurnalelor sale publicate: sincer; un ultim testament și confesiune în fața
publicului său; mărturia unui artist în fața morții și a tuturor temerilor
care vin o dată cu aceasta.
Mai mereu împotriva curentului, cineastul a rămas dedicat principiilor
sale fără să se compromită sau să se abată de la drum. Asta în opoziție cu
majoritatea cineaștilor britanici ai vremii respective ale căror demersuri
și doctrine indecise ca niște bisexuali dezorientați și suspecți au devenit
banale prin angoasa bântuitoare a repetiției. În Jarman nu se resimte
nimic din simptomele de angoasă ale unui individ gata să facă un
compromis cu sine însuși și să-și consume focul pasiunii reprimate la
capătul unei întâlniri oarbe cu propria-i neputință de a reda simplitatea
și vulnerabilitatea emoțională. Operele sale pot influența orice creator,
entuziasmând prin simplitatea lor sau descumpănind prin imensitatea
universului artistic. Mai mult, minciunile propagandiste cum că „orice
se poate întâmpla” sau „dacă vrei poți”, care duc de obicei la aceleași
demersuri inutile ce servesc porții reci de mâncare pentru tânăra
generație însetată de tiparuri și clar-obscur lunar, se transformă aici în
adevăruri simple și sincere, demonstrând că arta se poate face și fără
sprijinul financiar al unei industrii sau gusturile șterse ale unei societăți,
așa cum o numește el, „blank”. Jarman chiar declară: „sunt cel mai
norocos regizor al generației mele: am făcut tot timpul numai ceea ce
am vrut”.
Admirat în viață pentru energia, forța și a sa „joie de vivre” și simultan
pentru pesimismul din opera lui, Derek Jarman a dus filmul în zona în
care se confundă creatorul cu creația și în care spectatorul este lăsat
fără speranță, răvășit. Jurnalele sale publicate, care-i urmăresc sfârșitul
treptat până la momentul ultimei pagini, în care copleșitoare apar
notițele sale aproape neinteligibile din cauza orbirii pe care boala i-o
provocase, dezvăluie viața unui om care a pus întotdeauna mare preț pe
emoție, nealterând-o; o viață și o istorie personală valoroasă în fața căreia
însuși cineastul semna pe bună dreptate celebrul „reward if found”.

65

Jonas Mekas: „365 de zile”
de Emi Vasiliu

L-am văzut pe Facebook, când un friend a postat „Paris Hilton by
Jonas Mekas”. Pe ea o ştiam. El - un bătrân care îşi filma faţa buhăită
cu minidv-ul, în timp ce vorbea despre ce înseamnă să te răzgândeşti.
În ziua cu pricina, Paris era în gura ziarelor pentru că se răzgândise.
Şi ce e rău în asta? Jonas a citit în Kaballa despre definiţia răului:
lucrurile care nu se mişcă, nu se transformă, aşa că o crede pe Paris.
Pentru el, Paris are credibilitate în răzgândire. Dacă n-ar fi apărat-o
la fel de înţelept şi pe Britney Spears, probabil că n-ar fi ajuns atât
de cunoscut pe Youtube, însă Jonas Mekas e foarte inteligent. De la
Paris Hilton la Kaballa nu e decât un pas, iar prejudecăţile pe care
se sprijină jurnalismul de scandal sunt aceleaşi pe care le-a avut de
înfruntat Jonas în toată viaţa lui de avangardist. Neserios până la
capăt, bătrânul trece de la ironie la credinţă asumată în aceeaşi frază.
Cuvintele le recită ca într-o mantră, incantează; când îşi pierde şirul,
face o mică pauză, aşteaptă şirul. Atent la cuvintele lui de videopoezie, am aflat de pe wikipedia că e şi poet. Faţa lui exprimă o
căutare continuă în faţa camerei prietene.
În toamna lui 2006, Jonas s-a hotărât să facă 365 de filmuleţe
pentru iPod-ului video scos de Apple. „365 Days” poate fi vizionat în
întregime pe site-ul lui, jonasmekas.com, şi fragmentar pe Youtube.
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Luni, 1 ianuarie 2007
„Petrarca a făcut o listă cu cele mai frumoase 60 de femei din
Florenţa, notând printre ele şi numele femeii pe care o iubea. Lui
Petrarca. Petrarca a scris 365 de poeme, câte unul pentru fiecare zi
a anului”. Mekas îşi termină video-urile într-un carton desenat cu o
creangă de primăvară înflorită. E el într-un performance, recitativ la
microfon pe scenă, prim-plan, e o filmare. Ce e ? Un film, un video,
un performance filmat… De 60 de ani în America, vorbeşte engleza
cu accent străin puternic, e un străin cu pălărie în public. Pe allmovie.
com: „Teoretician al filmului, realizator de fime de avangardă şi
susţinător fervent al cinema-ului alternativ, Jonas Mekas continuă
să fie cunoscut mai ales datorită filmului „The Brig” („Închisoarea”,
1964). De parcă ar fi făcut opt filme artistice, unele mai cu vedete,
altele ocolite de succes la box-office.

Marţi, 2 ianuarie 2007
„Bunătate, o varietate a bunătăţii”. E uscăţiv, fără pălărie de data
asta, cu cărare pe-o parte, ochelari şi o rană pe podul palmei stângi.
De unde o are? O fi căzut prin casă, împiedicat bătrân, s-o fi ars în
cuptorul cu microunde… „Voi fi bun cu cine voi alege, chiar dacă
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cinema underground | dosar
nu merită.” Filme cu bugete mari, Mekas? „The Brig”, cea mai
cunoscută producţie a sa („Leul de Aur” la Veneţia la secţiunea de
documentare), a fost filmată într-o noapte cu camera din mână.

Miecuri, 3 ianuarie 2007
Ziua Louisei, prilej pentru Jonas să mai facă un video scurt împreună
cu prietenul Sebastian, talentat la vocalize indo-japoneze. În timp ce
Sebastian incantează un „La mulţi ani”, Louise aşteaptă momentul
în care să poată mânca bomboanele, răbdătoare numai în aparenţă.
Bomboanele sunt personalizate, desenate de unul dintre ei; portretul
Louisei apare pe bomboana a şaptea. Louisa împlineşte 95 de ani.

Joi, 4 ianuarie 2007
SPECIAL FILMAKERS DRINK GRAPE CAIPIRINHA

Vineri

ţinându-şi camera la gros-plan. N-are nicio metodă cinematografică,
poate doar să se asigure că nu ţine camera prea drept, prea stabil,
camera este o parte o corpului, se mişcă la fel de natural ca şi braţul
care o ţine, nu mai stabil, nu mai drept. Filmează când are chef, ce
vrea. A făcut home-movies toată viaţa, despre el şi cei din jur. Nu a
încercat să mimeze profesionalismul, însă a montat tare, uneori la
12 fotograme, pentru a vedea realitatea dintre tăieturi. În „365 Days”
apare mai rar în prim-plan, comentând, dar aceste momente sunt
clare ca interes – comentarii despre artă, despre Britney. Din afară,
poate fi cu uşurinţă citat direct, pentru că e deseori memorabil.
Să-i descrii video-urile înseamnă să suprinzi spiritul fluxus, o stare,
spontaneitate, umor, arta ca acţiune de orice fel. Mă uit pentru că
e Jonas Mekas, strămoşul Youtube-ului, care nu a făcut doar „365
Days”, ci şi lucrări „serioase”, video-uri biografie personală extinse
către 5, 6 ore, proiectate în funcţie de răbdarea publicului, câte 2, 4
sau, dacă mai intră, şi 6 role.

Supraimpresiuni, haos de când avea 27 de ani.

Sâmbătă
„Susan Sontag şi Bela Tarr vorbesc despre e-mail şi noile tehnologii.
Înregistrat în octombrie 2001.” Şocul de a-l vedea pe Bela Tarr
frecându-şi maniacal barba. Susan Sontag: „În general nu-mi plac
oamenii de vârsta mea, pentru că nu mai sunt curioşi. Şi-au acumulat
deja un capital mental şi trăiesc de pe urma lui” Bela Tarr: „Nu vreau
să învăţ nimic nou!”
În aprilie, se întâlneşte cu Harmony Korine după mai multă vreme.
Harmony despre Jonas: „Nu mai văzusem niciodată aşa un cineast.
Îşi punea camera pe o margine de revistă, camera cădea jos, normal,
şi el începea să râdă... Întotdeauna o punea pe o margine sau alta,
camera se clătina, nu era niciodată stabilă.” Jonas are un soi de
aghiotant cu el, pe Benn. Par să locuiască împreună, o fi un adulator,
un fiu vitreg. (pe wiki scrie - un tânăr realizator de filme) Când
Harmony se întreabă oare câţi oameni au încercat să-l convingă
pe Jonas să ia LSD, Benn intervine serios spunând că la 12 ani a
primit cadou un volum de-al lui Jonas, care a funcţionat asupra lui
ca un drog, şi de-atunci nu-i mai trebuie nimic altceva. În timp ce
Harmony îşi aduce aminte de un abuz de substanţe cu Jonas, mai
demult, aghiotantul îl aduce înapoi: „spuneai că Jonas îşi sprijinea
camera pe reviste?”

11 decembrie
„Futurism, dada, suprarealism, letrism, toate au avut manifeste
furibunde, violente. Doar Fluxus a fost altfel. Fluxus nu era violent,
nu scuipau în nimeni. Chiar se distrau cu ce făceau”. Din wikipedia,
mai departe: „…Fluxus: oricine poate crea o lucrare pur şi simplu
„făcând-o”… Spectacolele Fluxus căutau să exploateze banalul, să
acorde atenţie lucrurilor de zi cu zi şi să se opună culturii înalte a
muzicii şi artei academice, condiţionate de piaţa economică. Printre
manifestările creative adoptate de artiştii Fluxus se numărau colajul,
arta sonoră, muzica, arta video şi poezia – mai ales video-poezia
şi poezia concretă… Lucrările Fluxus sunt simple. Arta este mică,
textele sunt scurte, spectacolele la fel.” Asta face Jonas în proiectul
„365 Days”.

5 iulie
Râsete la mare, urme pe nisip

7 noiembrie
Sote de legume, disc cu Nirvana, Jonas se învârte prin sufragerie,

Filmografie selectivă:
„Diaries, Notes and Sketches – Walden” (1970) – jurnal video pe 16
mm, digitalizat şi cu sunet adăugat în post pentru delectarea celor de
azi (doar dacă îţi comanzi DVD-ul de pe internet). Printre „actori”,
Allen Ginsberg, Norman Mailer, John Lennon şi/sau Yoko Ono.
„Reminiscences of a Journey to Lithuania” (1972). Documentar
în formă de home movie despre prima călătorie a fraţilor Jonas şi
Adolfas Mekas înapoi în Lituania, după fuga din timpul celui de-al
Doilea Război Mondial.
Pentru cine a văzut „Tarnation (Jonathan Caouette), „Lost, Lost,
Lost” (1976) îi va strica impresia de noutate 90-istă. Pentru că Mekas
şi-a montat jurnalele video dintre 1949 şi 1963, perioada dintre
adăpostirea în America şi începuturile implicării sale artistice alături
de Allen Ginsberg sau LeRoi Jones;
„As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of
Beauty” (2001) – 4 ore şi ceva de jurnale video asamblate din arhiva
personală acoperind ultimii 50 de ani, proiect supranumit de Mekas
însuşi ca filmul de căpătâi al mişcării Dogma, cu mult înainte de
apariţia ei.
Începând cu 1958, Jonas a fost redactorul-şef al revistei „Film
Culture”, apoi - printre iniţiatorii Cooperativei Realizatorilor de
filme („Film-Makers’ Cooperative”) şi ai Cinematecii Realizatorului
de filme („Filmmaker’s Cinematheque”) din New York. Devenită
ulterior „Anthology Film Archives”, instituţia a rămas una dintre
cele mai mari şi mai importante arhive a filmelor de avangardă.
Alături de Stan Brackhage sau Kenneth Anger, Jonas a făcut parte
şi din curentul de film experimental „New American Cinema”. În
1970, în cadrul „Anthology Film Archives”, a început să lucreze
la proiectul „Essential Cinema”, care punea laolaltă un canon al
lucrărilor cinematografice apropiate de artă şi văzute ca artă; scop
ultim - includerea filmului de avangardă în repertoriul şi categoriile
generale ale cinematografului.
Trecutul lui Jonas Mekas pare mult mai mare decât prezentul din
„365 Days”. A scrie despre el strict din perspectiva prezentului
înseamnă însă a-l cunoaşte doar pentru că mi se pare contemporan
acum, mai mult decât atunci, când nu trăiam. În tot ce face, Jonas
redă senzaţia de întâmplare imediată şi intimă, a cărei prezentare
tel-quel i se pare infinit mai importantă decât stăpânirea tehnicilor
cinematografice. Sunt el, soţia lui, copiii, prietenii. E genul de demers
care provoacă reproşuri: „şi eu pot să fac asta, oricine poate”. „Foarte
bine”, zice Jonas, „fă, te provoc”. Nu e uşor să fii turist!
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Festivalul de Film de la Rotterdam
indie și personal

Festivalul – mi s-a spus înainte să ajung acolo – e prietenos. Îi lipsește atmosfera aia gălăgioasă,
aglomerată și alienantă de festival mare. Și totuși e cât de mare poate fi un festival targetat pe debutanţi
sau aproape debutanţi. După câteva zile, m-am simţit ciudat de „acasă” printre sutele de oameni care
treceau pe lângă mine în fiecare secundă. M-am gândit că e cel mai tare context pentru minţile tinere,
încă neexploatate, încă underground ale industriei filmului. E un loc pentru talente încă mici, care încă
nu și-au luat porţia de faimă, dar care au toate șansele să devină staruri în 2-3 ani. Rotterdam-ul are
exact underground hype-ul pe care speram să-l aibă un festival de film în Olanda: intelectuali rasaţi,
tineri multi-talentaţi, artiști complicaţi, oameni LIBERI.
de Miruna Vasilescu
Lucrul care-mi place cel mai tare la festivalurile de film e că îţi oferă
posibilitatea să intri şi să ieşi dintr-o lume-ntr-alta, de la drame
lacrimogene la tragedii oribile, comedii sălbatice, horror-uri sângeroase,
experimente abstracte şi tot felul de alte genuri şi subgenuri care nu
credeam că există, dar pe care cinematograful contemporan le are. Doar
că dincolo de festivaluri, nimeni nu ştie nimic de ele. De exemplu, într-o
zi de festival la Rotterdam am trecut de la o dependentă de droguri
însărcinată („Le Refuge”, François Ozon), la o schizofrenie manga, la
muribunzi îngrijiţi de o amputată şi la dubioşi cu măşti de bătrâni care
fac sex cu tomberoane de gunoi. Într-un fel foarte ciudat, toate lucrurile
s-au legat. După cum a spus-o unul din colegi, „totul în viaţă e despre
oameni care fac sex şi oameni care mor”. Doar că sunt atâtea şi atâtea
feluri de-a povesti lucrurile astea.
Oamenii se plângeau de vreme şi în toate sălile de cinema se tuşea pe
mai multe voci. A nins, a plouat cu piatră, a bătut vântul şi a fost soare.
Dar toate astea le vedeam de dincolo de geam, din clădirea unde ne
adunam cu toţii: presă, cineaşti debutanţi, regizori consacraţi, la etajul
4, unde din când în când mai ieşeam pe acoperiş ca să luăm o gură de
aer între proiecţii. Am parcurs mai mulţi kilometri în interiorul clădirii
decât în afara ei şi singurele momente când puteam să fiu singură erau
în timpul filmelor, când nu mă băga nimeni în seamă, în întuneric. Am
avut câteva revelaţii:
Cinematograful coreean, cu accent pe horror e o imensă fabrică de
entertainment. „Madeo”, ultimul film al lui Bong Joon-ho („Memories
of Murder”, „The Host”) ceva mai poetic, la fel de „viu” şi un regizor
debutant cu un film horror ca la carte (în Coreea).
„The Boston Strangler” – 1968, regia Richard Fleischer, cu Tony Curtis
şi Henry Fonda, filmat pe Cinemascope. Două ore lipită cu ochii de
ecranul imens. IMAX varianta şaizecistă.
Am văzut toate cele 15 filme din competiţie pentru că parte din datoria
mea acolo era votul în juriul FIPRESCI pentru cel mai bun film al unui
regizor aflat cel mult la al doilea film. Nimic strălucitor, nimic revoltător,
multe ciudăţenii. Multe minţi neprihănite şi exerciţii de imaginaţie
extraterestră.
Revelaţia pozitivă: „Agua fria del mar” – regia Paz Fabrega. Unul din
cei trei mari câştigători. Primul film al unei regizoare de circa 25 de ani
din Costa Rica. Despre două crize de vârstă în paralel: la 5 ani şi la 25
de ani. Paz nu e şi o mare scenaristă, dar pot să jur că va avea un cuvânt
de spus în regia de film cât de curând. Aş menţiona-o şi pe Anocha
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Suwichakornpong din Taiwan şi filmul ei despre un puşti care rămâne
paralizat în urma unui accident de maşină. Nu sună prea bine, dar în
mijlocul filmului Anocha filmează formarea unei supernova, timp de 10
minute şi publicul stă cu gura deschisă şi o lacrimă în colţul ochiului.
Revelaţia negativă: câştigătorul premiului criticii (FIPRESCI), pentru
care noi cei 6 „young film critic trainees” am votat împotrivă, dar cum
juriul era în unanimitate pentru, n-am mai contat. Un film-experiment
de 2 ore, în care o cameră (foarte abilă, e drept) urmăreşte câţiva
surinamezi şi activităţile lor de zi cu zi: spălatul în râu, căratul de pietre,
căutatul de aur, mersul cu autobuzul, tăiatul de copaci. Un film pe care
l-aş proiecta într-un muzeu de artă contemporană, am zis eu. Un film
intens şi inovator, au zis ei. „Let Each One Go Where He May”, regia
Ben Russel.
Şi aici mă opresc. Nu am prea multe pilde de dat. Dar ataşez tot ce mi
s-a lipit mie de suflet, un pic din IFFR (International Film Festival
Rotterdam)

1. INTERVIU cu Regizorul coreean al unui film horror și
translatora lui
Lee Yong-Ju şi-a început cariera de cineast alături de cel mai important
regizor coreean al momentului, Bong Joon-Ho, cu care a lucrat, în
calitate de asistent de regie, la cunoscutul „Memories of Murder”, în
2003. Experienţa i-a prins cât se poate de bine şi influenţa lui Bong
se simte. Lee are aceeaşi atenţie maniacală pentru detalii. Fiecare
secundă din primul său film – „Possesed” explorează la maxim spaţiul,
personajele şi frica. În plus, ca şi Bong, nici Lee nu se teme să adauge
straturi de realism peste cele mai ireale întâmplări. „Possesed” urmăreşte
îndeaproape câţiva oameni şi felul în care se raportează fiecare dintre
ei la un eveniment posibil supranatural. Cât şi ce crede fiecare despre
lucrurile ciudate care se întâmplă. Rezultatul nu e cel mai horror film
horror, e ceva diferit, pentru că Lee reuşeşte să păstreze tensiunea şi
misterul de la un cap la altul, jucându-se cu realul şi irealul, cu clişeele de
filme horror şi cu superstiţiile poporului coreean. Se abţine (cât poate…)
de la sperieturi false şi permite spectatorului să-şi pună întrebări şi să-şi
creeze propriile scenarii posibile.
În horror-ul coreean „Possessed” o tânără încearcă să-şi găsească
sora mai mică dispărută, dar e prinsă între fanatismul religios al
mamei, cinismul unui poliţist şi poveştile contradictorii ale vecinilor
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superstiţioşi.
Regizorul Lee-Yong Ju se joacă cu conceptul de „credinţă” : „Am început
prin a fi interesat de credinţă şi de faptul că trebuie să credem măcar în
cei de lângă noi ca să putem supravieţui – să avem încredere în ei. Locul
unde nu există credinţa e un teren propice pentru horror. Cred că motivul
pentru care oamenii îşi doresc să se întâmple miracole este faptul că nu
au control asupra vieţilor lor, asupra viitorului. Nesiguranţa asta e un
motiv de panică, de frică. Nu suntem siguri de prea multe lucruri şi ne
speriem uşor de ceea ce nu cunoaştem.” Lui Lee-Yong Ju nu-i e frică
să se folosească de mecanismele clasice ale genului horror. Împrăştie
detalii menite să provoace: o pasăre stranie, un dinte însângerat, o tuse
care nu mai încetează – sunt „cârlige” pentru public. Ca orice regizor
care şi-a învăţat lecţia, ştie exact care va fi reacţia spectatorilor la fiecare
din trucurile lui. Dar Lee merge mai departe de-atât şi-şi respectă
teoria conform căreia „ceea ce nu cunoaştem ne înspăimântă” şi trece
de partea personajelor care nu prea înţeleg ce se întâmplă. E o tehnică
oarecum nouă şi funcţionează. Sunt mai multe piste pe care personajele
le pot alege şi, împreună cu ele, spectatorul. Cu toate astea, nimic
nu e „aruncat” în film de dragul sperieturii. Toate îşi au explicaţia în
cultura coreeană. „în Coreea, când visezi că pierzi un dinte e de rău…e
o premoniţie care te anunţă că cineva din familia ta se va îmbolnăvi sau
va suferi. O altă superstiţie spune că cei care tuşesc timp îndelungat sau
au febră, sunt posedaţi de diavol. Am luat aspectul ăsta foarte în serios.
Am avut şi o listă de…tuse, pe lângă cea de dialoguri. Am gradat-o astfel
încât să puncteze tensiunea, dar până la sfârşit rămâne neexplicată.
Poate doar dacă eşti coreean te prinzi”. Toate astea simbolizează lupta
personajelor principale cu Marele Necunoscut cu care se confruntă.
Şi regizorul se ţine cu dinţii de mister, până la sfârşit: „Nu am vrut să
existe o victorie la sfârşit – a binelui sau a răului. Ştiu că publicul se
aştepta la asta, dar aş fi trişat. Noi nu ştim niciodată căile vieţii, sau ale
Domnului. Înţelegem prea puţin din cele ce se întâmplă în jurul nostru.
Aşa că am lăsat lucrurile suspendate”. În ultimul timp, cinematograful
coreean este un mix inedit de spaimă, cadre extrem de şocante vizual,
fiori, poveşti răsucite inteligent şi întorsături de situaţie neaşteptate, dar
peste toate astea coreenii au foarte mult umor. În sala de cinema din

Rotterdam, publicul a râs cu poftă în mai multe momente. Regizorul nu
e însă total de acord cu această reacţie: „Există multe aspecte care pot
părea exagerate, dar în Coreea chiar aşa stau lucrurile. Femei isterice
care vorbesc tâmpenii sunt la tot pasul şi asta nu e musai amuzant. E
plin de oameni rătăciţi, pierduţi între două religii, care nu mai ştiu ce
să creadă. Poate că vesticilor oamenii ăştia le par naivi şi ridicoli, nu
pot să-i învinuiesc, dar pentru mine aspectul ăsta e destul de trist. Simt
că societatea coreeană nu a ajuns în niciun caz la acelaşi nivel cu ţările
dezvoltate. Sunt numeroşi oamenii care se bazează exclusiv pe credinţa
oarbă, fanatică.”
Pentru următorul său proiect, Lee-Yong Ju se întoarce la prima sa
pasiune (studiată cu acte în regulă) - arhitectura. Tânărul regizor
pregăteşte o poveste ceva mai luminoasă despre un cuplu care îşi
construieşte o casă. Prin urmare, Lee nu s-a fixat pe genul horror şi pe
niciun alt gen, aşa cum susţine chiar el. Tot ce speră e să aibă poveşti
interesante de spus şi un public care e interesat să le asculte.

2. CRONICÃ DE FILM pentru „J’AI TUé MA MERè”, regia
Xavier Dolan (19 ani) - Câștigătorul „Young Jury Award”
Rotterdam, „Jeune Regard” la Cannes și nominalizat la
„Cesar” pentru film străin
Xavier Dolan e, încă, un nimeni. Şi totuşi, Xavier Dolan e cât de „Cineva”
poate fi cineva. E starul propriei sale adolescenţe tulburate, oricât de
artistic şi de emoţional ar suna asta. „J’ai tué ma mère” conţine tot felul
de fantezii preţioase pe care le-ar putea da o minte de artist extrem de
tânăr, dar, în ciuda aerului său preţios de puştism împopoţonat, e un
puzzle cât se poate de bine închegat. Face sens şi abundă de emoţie. Are
doza potrivită de hype şi de îndrăzneală care l-ar putea transforma cu
uşurinţă (dacă asta nu s-a întâmplat deja) într-un hit în genul de cultură
indie care acceptă astfel de divagări personale. E filmul pe care mulţi
dintre noi ne dorim să-l fi făcut la vârsta la care eram prea înecaţi în
propriile mini-drame ca să putem să le tratăm artistic.
„J’ai tué ma mère” spune povestea unei relaţii aproape insuportabile de
dragoste şi ură între mamă şi fiu. Certurile pe care adolescenţii le au
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în mod normal cu părinţii sunt duse la un alt nivel în filmul lui Xavier
Dolan. O mamă singură, cu un comportament uşor schizoid de contabilă
din anii ’60 (deşi suntem în 2000 şi ceva) şi fiul ei homosexual de 17 ani,
genul „rebel fără cauză” sunt prizonierii unei relaţii pasiv-agresive. Lor
li se adaugă un tată care e 99% din timp absent, un iubit care se-ntâmplă
să fie şi singurul prieten şi o profesoară ca unic suport moral. Rezultatul
este o descriere cât se poate de fidelă a adolescenţei aşa cum o ştim:
dramatică, complicată, sublimă.
Filmul începe cu un citat din Maupassant, succedat de un gros-plan
(foarte gros) al mamei care mănâncă în slow-motion, neglijent, aproape
grotesc. Pe parcurs, există mai multe încetiniri metaforice ale ritmului
– versiuni fizice ale emoţiilor personajului principal, ilustrate sonor cu
o muzică electronică uşor agresivă alternată cu note fragile de pian.
Xavier îşi încheie povestea cu un cântec franţuzesc care demonstrează
încă o dată că, oricât de adânc şi de „analitic” ar fi acest film, umorul
n-a fost lăsat pe dinafară. Din contră, chiar dacă arată şi gândeşte ca
un artist/poet contemporan, Dolan are totuşi priceperea şi grija unui
observator matur, care-şi ţine respiraţia ca să nu pufnească în râs la
detaliile pe care el singur le-a aruncat în joc, cum sunt: obsesia mamei
pentru animal print, mania ei pentru design-ul interior kitsch şi pentru
bronzul la solar, dependenţa de o emisiune radio, jucatul de-a dreptul
catatonic de solitaire etc. Oricat de schematice si colorate ar suna aceste
observatii, sunt menite doar să detensioneze „eseul” lui Dolan, destul de
încărcat de emoţie.
În unele momente, filmul poate părea doar un context favorabil pentru
fantasmele cinematografice ale unui puşti, dar stop-cadrele, aruncatul
eliberator al vopselei pe pereţi, drogurile, muzica, soundtrack-ul
excelent şi multe cadre perfecte, eye candy…toate astea indică o viziune
crudă, artistică, dar onestă a vieţii, aşa cum e ea la 17 ani.
Dacă uitasem de ura şi pasiunea pe care un adolescent le pune în
conflictele cu părinţii, filmul lui Dolan ne aduce aminte de toate, cu
brio, cu doza potrivită de cool şi preţios. Şi din ce îmi aduc eu aminte,
lucrurile erau chiar mai absurde şi mai amare de-atât, aşa că Dolan nu
exagerează în niciun moment.
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3. ARMONIE în dimineaţa cu Harmony Korine…
Habar n-am dacă lumea a auzit de el. Nici eu nu auzisem până acum
vreo trei ani. Şi am auzit doar pentru că am vrut să văd un film cu puşti,
sex şi Chloe Sevigny la 15 ani: „Kids”. Pentru că auzisem întâi şi-ntâi de
Larry Clark. Mi-am dat seama că ştiam de „Ken Park” din liceu. Fusese
un adevărat fenomen în interiorul grupului meu de-atunci. Mă făcuse să
mă gândesc la moarte şi la sex. Poate pentru prima dată serios. Asta-mi
amintesc. Filmele astea două îi au în comun pe regizorul Larry Clark
şi pe scenaristul-copil-minune Harmony Korine. Pe Harmony, Clark
l-a descoperit într-un parc de skateri pe care îi fotografia. Harmony i-a
trimis o poveste, Clark i-a cerut un scenariu şi Harmony a scris „Kids”.
La fel s-a întâmplat şi cu „Ken Park”, dar de data asta Harmony era
preocupat de alte lucruri şi Clark n-a făcut decât să pună scenariul pe
ecran, fără aportul direct al lui Harmony pe platourile de filmare. Apoi,
Korine a renunţat cu totul şi la cea mai mică frântură de mainstream
şi şi-a făcut de cap. A făcut nişte filme ciudate pe care am tot amânat
să le văd. Apoi am uitat de el. Până când am citit undeva că ultimul lui
film – „Trash Humpers”, premiat la Festivalul de Film de la Toronto,
a enervat şi scârbit critica. După care din nou tăcere. Apoi am aflat că
vine la Rotterdam şi că are o adevărată „istorie” de venit la Rotterdam.
În isteria cauzată de veste am „reuşit” să nu-i văd filmele, cu excepţia
lui „Trash Humpers” pe care l-am văzut într-o dimineaţă, cu presa care
nu părea să înţeleagă nimic din ce se întâmplă pe ecran. Eu şi colegul
meu video-blogger din Peru am fost poate singurii care am râs cu poftă,
uneori chiar isteric, dar pe cât posibil abţinut ca să nu le atragem atenţia
acriturilor care strâmbau din nas şi se ridicau şi plecau. Am plănuit
interviul şi-am hotărât să-l şi filmăm (îl găsiţi pe Youtube dacă-l căutaţi
pe Harmony Korine la Rotterdam). Despre film nu vreau să spun
nimic. Vedeţi-l. Despre Harmony însă… În dimineaţa interviului eram
copleşită după o noapte de petrecut şi deprimată că habar n-aveam ce
urma să-l întreb. Ce a urmat a fost cel mai ciudat interviu pe care l-am
luat vreodată: total neprofesionist, aproape inutil, dar absolut fantastic
pentru că i-am furat un pic din karma lui Korine şi m-am lipit un pic de
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strălucirea minţii lui ca a niciun altuia. Ceea ce urmează sunt frânturi
din ce mi-a povestit. Puse cap la cap, fără întrebări ajutătoare.
(despre filmele lui) : „Eu simt că filmele sunt un fel de stări…Cam aşa
ceva. Reflectă ce ai simţit şi cum erai tu în momentul în care le-ai făcut.
E ca un joc. Câteodată simţi că vrei să spui o poveste anume. Care
trebuie spusă..vizual..într-un fel sau altul. E vorba de nevoi, de ordin
fiziologic aproape. Niciodată nu mi-am ales dinainte o tehnică sau un
stil în care să-mi spun povestea. Mai degrabă sunt atras de personaje şi
de locuri. Nici măcar nu mă interesează povestea în sensul tradiţional al
cuvântului. Mă interesează să fac filme care sunt adevărate experienţe,
sunt mijloace prin care…ştii tu..transmiţi..emoţii care sunt greu de
transmis prin cuvinte şi trebuie articulate în imagini pentru că tu te-ai
săturat să le ţii închise în capul tău. Deci, dacă vrei, mă trezesc dimineaţa
şi mă gândesc să povestesc ceva.”
(despre „Trash Humpers”): „Obişnuiam să-mi plimb câinile pe străduţele
de lângâ casa mea, târziu în noapte. Şi-mi atrăgeau atenţia lămpile
folosite pentru iluminare stradală. Era cumva o lumină artificială, de
teatru, ciudată. Şi pe jos, în lumina asta, erau deseori tomberoane de
gunoi răsturnate. Mie mi se părea că tomberoanele astea arătau uman.
Nişte oameni care tocmai fuseseră bătuţi, molestaţi. Şi am intrat în
filmul ăsta…am început să-mi imaginez ce s-ar putea întâmpla cu
tomberoanele.”
(despre „Trash Humpers” şi public): Filmul e plin de umor, dar la
proiecţia de ieri mi s-a întâmplat să dau peste un public care uitase să
reacţioneze. Poate e şi din cauză că nu prea se-nţelege ce zic personajele
astea. Din cauza accentului puternic, sudist. De obicei se râde în hohote.
Aseară s-au comportat ca şi cum s-ar fi uitat la un film horror.”
(despre planuri de viitor): „Filmul la care lucrez acum va fi o comedie.
E primul film pe care l-am făcut intenţionat comedie. Mă rog, versiunea
mea de comedie.”
(despre forma filmelor lui): „Nu am absolut nicio preferinţă pentru
vreun fel de tehnologie. Sunt de acord cu toate. Fiecare cameră are felul
ei de imagine şi sunetul poate fi de o mie de feluri etc. Imaginea are
propria ei textură şi totul are un anumit ton. Dar ce-mi place la casetele

VHS e că au un fel de sensibilitate aparte. Ca atunci când eram copil
şi umblam de colo-colo cu camera mea şi ştergeam şi reînregistram
casete. Le foloseam şi le răsfoloseam şi-mi plăcea să văd imaginea
deteriorându-se treptat, până la distrugere. Aşa că principalul scop a
fost să fac un film care să arate ca şi cum cineva ar fi folosit nişte VHSuri găsite pe undeva.”
(despre pauză şi droguri): „M-am oprit din făcut filme vreo 7 ani. Pur şi
simplu am renunţat. Asta şi pentru faptul că eram dependent de droguri
şi nu mi-a mai păsat. Voiam să trăiesc o viaţă care n-avea absolut nicio
legătură cu filmele. Pur şi simplu m-a…părăsit pasiunea asta. Puteam să
fiu orice. Un cerşetor sau orice altceva. Nu mă interesa.Voiam doar să
stau liniştit, să fumez marijuana şi să-mi văd de treaba mea.”
(despre timpul liber şi droguri): „Eram odată pe veranda alor mei.
Stăteam degeaba la soare cu soţia mea. Era aproape de asfinţit. Şi
deodată am văzut ceva ce eram sigur că e un OZN. Am sărit disperat de
la locul meu şi l-am strigat pe tata. Tata a ieşit în pijama, plictisit şi mi-a
explicat că nu e niciun OZN, sunt doar columbieni care vin câteodată
şi aruncă în apă saci de cocaină. Mi-a cam stricat fantezia…Un OZN cu
cocaină…”
(despre Festivalul de la Rotterdam): „Îmi place la Rotterdam. E unul
din cele mai tari festivaluri. Arată filme pe care nu prea ai unde să le mai
vezi. Ciudăţenii, rarităţi.”
(despre micul-dejun): „ Nu prea mănânc la micul-dejun. De obicei mă
trezesc şi-i dau fiicei mele de 1 an nişte banană sau ceva.”
(despre bani): „Filmele pe care le fac supravieţuiesc de la sine cumva. Nu
m-am chinuit niciodată prea tare să găsesc fonduri. Evident, nici nu-mi
iese mai nimic de pe urma lor.”
(despre cine şi cum îi vede filmele): „Dar voi cum faceţi rost de filme
de-astea? Ca ale mele? Că bănuiesc că nu rulează la cinema. Într-un fel,
pirateria e un lucru bun, în cazul ăsta. Adică nu e prea bine că nu câştigi
niciun ban din filmele tale, dar măcar ştii că ajung la public. Altfel n-ar
exista. Mi se pare foarte incitant că oamenii fac ceva ilegal ca să-mi vadă
filmele. Vedeţi-le. Nu mă interesează unde, când, cum. Sunteţi liberi să
faceţi ce vreţi voi cu ele. Vedeţi-le şi distraţi-vă.”
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Carlos Saura în București

Pentru cineva care i-a văzut în prealabil unul din cele mai recente lungmetraje, „Goya en Burdeos”
(„Goya în Bordeaux”, 1999), aparenţa vitală și sprinţară a cineastului spaniol Carlos Saura la București
a părut, probabil, surprinzătoare. Se împlinesc deja mai bine de două decenii de când acesta nu și-a
mai convins cu adevărat spectatorii că ar mai căuta să deslușească acea complexitate a inconștientului
uman atât de frecvent despicată în filmele sale din anii ’70 și ’80, câteva dintre ele („Ana y los lobos”
/ „Ana și lupii”, 1973; „La prima Angélica” / „Verișoara Angelica”, 1974; „Cria cuervos”, 1976; „Elisa,
vida mia” / „Elisa, viaţa mea”, 1977; „Mamá cumple cien anos” / „Mama împlinește o sută de ani”,
1979; „Deprisa, deprisa” / „Repede, repede”, 1981) absolut minunate, toate memorabile.
de Andrei Rus
„Io, Don Giovanni” („Eu, Don Giovanni”, 2009), cel mai recent film
realizat de Saura şi prezentat în deschiderea mini-retrospectivei
de la începutul lunii martie din Bucureşti, cuprinzând 7 filme
ale acestuia, 6 având legătură directă cu muzica, este cel mai
neinteresant al carierei lui. Având la bază memoriile lui Lorenzo Da
Ponte, contemporan al lui Mozart şi Casanova şi libretistul operei
„Don Giovanni” a primului, „Io, Don Giovanni” documentează
într-un decor de mucava peripeţiile lui Da Ponte la Viena, ulterior
expulzării sale din Veneţia pe o perioadă de 15 ani. Saura nu se
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sfieşte să reconstituie un triunghi artistic format din Da Ponte,
Mozart şi Casanova, toţi trei aflaţi la Viena în acel sfârşit de secol
al XVIII-lea. Interpretarea actorilor Lorenzo Balducci (Da Ponte),
Lino Guanciale (Mozart) şi Tobias Moretti (Casanova) sunt însă atât
de puerile şi de cabotine încât cu greu pot fi suportate pe durata de
120 de minute ale filmului. Sigur, în estetica adoptată de cineastul
spaniol aceste interpretări se armonizează cu grandomania
decorurilor şi cu banalitatea scenariului. De fiecare dată când
deschid gura, personajele spun „adevăruri” despre viaţă, despre ele
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însele sau despre epoca în care trăiesc. Sunt „adevăruri” lipsite de
contradicţii, plantate de scenarişti pentru care istoria, personală
sau nu, pare suficient de lipsită de mistere încât să îngăduie o
utilizare a momentelor sale fără aplicarea unui proces dialectic.
Ideile regizorale ale lui Saura sunt limitate, meritând menţionată
doar utilizarea în repetate rânduri a mizanscenei în profunzime
de tip Germaine Dulac, fantezia protagonistului manifestându-se
uneori în cadrul aceluiaşi plan cinematografic, dar situat înapoia
locului în care acesta o devoalează unui alt personaj. În rest, „Io,
Don Giovanni” e la fel de plin de platitudini precum „Goya en
Burdeos”, de asemenea proiectat în cadrul retrospectivei din
Bucureşti. În cazul acestui film, pictorul Francisco Goya, al cărui
univers a bântuit multă vreme opera lui Carlos Saura, în anii ’70
– ’80 neexistând practic film în care cineastul spaniol să nu se
apropie de chipurile actorilor săi aşa cum ar fi făcut-o Goya dacă ar
fi avut o cameră de filmat la îndemână, este supus unui schematism
atroce. Surprins în timpul ultimilor ani ai vieţii, petrecuţi în exil
voluntar în Bordeaux, pictorul îi povesteşte fiicei sale încă neintrate
în pubertate detalii ale tinereţii. În centrul mărturisirilor sale se
află, ca şi în cazul lui Da Ponte, chipul unei femei iubite, al unei
muze. Întreaga structură a scenariului e construită pe ieşirile din
prezentul relatării şi scufundarea în tenebrele minţii personajului,
care rememorează voluntar pasaje ale unui timp trecut. Or, exact
punctul forte al filmelor lui Saura din urmă cu douăzeci-treizeci de
ani, şi anume originalitatea modului de a sonda reţeaua de legături
interne ale minţii umane, se transformă, în aceste două filme
amintite, în sursă de plictis general. Feţele actorilor distribuiţi de
Saura în ultimele creaţii cinematografice nu mai constituie subiect
de cercetare şi de inspiraţie pentru acesta din urmă. Pe vremuri, un
banal prim-plan cu Geraldine Chaplin sau cu Ana Torrent încărca
ecranul de forţă şi putea transmite o gamă de senzaţii tulburătoare.
Acum, în ciuda măiestriei legendarului director de imagine Vittorio
Storaro („Apocalypse Now” al lui Coppola sau primele filme ale lui
Bertolucci), colaborator constant al lui Saura începând cu 1995,
orice actor, indiferent cât de talentat în proiecte anterioare, devine
la fel de inexpresiv precum o păpuşă în filmele acestuia sau, în cel
mai bun caz, un reper pentru încercarea unor chei de iluminare
insolite pentru Storaro. De la „Deprisa, deprisa” din 1981, unde
studiul facial atinsese un apogeu în cariera lui Saura, energia umană
dispare încet-încet din filmele spaniolului, luându-i locul un soi de
privire de la distanţă a unor oameni care se mişcă, dansează, cântă,
dar nu transmit nimic în plus.
Privind în perspectivă, pare evident că ceva s-a frânt în personalitatea
creativă a lui Saura la începutul anilor ’80. După ani şi filme personale,
în care preocupările sale intime prindeau contur prin intermediul
cinemaului, o dată cu trilogia „Flamenco” a acestuia se desăvârşea
o pasiune nouă, abia întrezărită în trecut datorită coloanelor sonore
din ce în ce mai radical orientate spre zona muzicii tradiţionale
spaniole. „Bodas de sangre” („Nunta însângerată”, 1981), „Carmen”
(1983) şi „El amor brujo” („O iubire magică”, 1986), cele trei părţi
ale trilogiei, reprezintă de fapt tot atâtea pretexte pentru trupa de
dans condusă de Antonio Gades de a-şi etala supleţea mişcărilor
şi rafinamentul compoziţiilor coregrafice. „Carmen”, cel mai mare
succes comercial şi de prestigiu al seriei, şi „El amor brujo” apelează
la un plot minimal pentru a integra bucăţile muzical-coregrafice,
însă replicile personajelor sunt atât de false, şi pretenţiile metaforice
atât de stângaci mascate încât afectează în final impresia excelentă
lăsată de dansurile trupei lui Gades. Mult mai curat pare „Bodas de
sangre”, care se limitează la a imortaliza o repetiţie a dansatorilor

pentru un spectacol adaptat după piesa omonimă a lui Federico
García Lorca. În acest caz, esenţa emoţională a reprezentaţiei e
conservată pe peliculă şi redată fără alte cosmetizări şi edulcorări,
corpurile şi mimica actorilor-dansatori fiind suficiente pentru a
spune cap-coadă o poveste. „Flamenco” din 1995 reprezintă o reuşită
din motive asemănătoare, şi aici Saura lăsându-şi protagoniştii
(interpreţi şi dansatori flamenco) să se desfăşoare fără a-i incomoda
prin introducerea lor într-un scenariu pregătit anterior. Directorul
de imagine Vittorio Storaro face minuni în această primă colaborare
cu realizatorul spaniol şi găseşte chei de lumină spectaculoase
secvenţă după secvenţă, în acelaşi timp servind personajele prin
potenţarea efectului emoţional al artei lor. „Flamenco” este singurul
film muzical al lui Saura pe care îl consider la înălţimea filmelor
realizate de el în anii ’70, neegalând tulburătoarele contradicţii ale
acelor poveşti, nici expresivitatea chipurilor actorilor distribuiţi în
rolurile principale, dar funcţionând totuşi ca operă care seduce şi se
lasă admirată fără poticneli şi interludii jenante. „Tango” (1998), cel
de-al şaptelea film proiectat în mini-retrospectiva de la Bucureşti,
păcătuieşte prin apelarea la un scenariu similar celui din „Carmen”,
având un regizor-coregraf în prim-plan şi utilizând pretextul
luptelor sale artistice şi ideologice cu cei din jur pentru a ilustra, în
fapt, o suită de dansuri de tango ale unei trupe argentiniene. Saura
se ambiţionează şi aici, la fel ca în multe alte proiecte ale ultimilor
20 de ani, să înghesuie mai multe idei mari despre viaţă şi istorie
într-o durată scurtă de timp. Protagonistul lui din „Tango” trăieşte
pe de o parte o poveste de iubire cu o dansatoare (acelaşi plot din
„Carmen”), este surprins în ipostaza artistului aflat în chinurile
creaţiei (precum în „Carmen”) şi are de înfruntat opreliştile
ideologice ale producătorilor reprezentaţiei pe care o definitivează.
La fel de schematic şi de necredibil precum Goya din „Goya en
Burdeos” sau precum triunghiul format din Da Ponte – Mozart –
Casanova în „Io, Don Giovanni”, regizorul din „Tango” vorbeşte pe
acelaşi ton, în cuvinte preluate parcă din manuale grandilocvente.
Tot ce înseamnă dialoguri şi interacţiuni între personaje în
majoritatea filmelor târzii ale lui Carlos Saura e atins de suflul
mediocrităţii, fapt cu atât mai surprinzător cu cât se manifestă în
cadrul operei unui fost mare maestru al complexităţii sufletului şi al
minţii umane, capabil în trecut să înfioreze prin simpla alăturare sau
succesiune silenţioasă a două chipuri.
Cititorul rândurilor de mai sus, adică dumneavoastră, s-ar putea
întreba de ce am ales, din sutele de posibilităţi la îndemână, să scriu
despre filmele recente ale unui realizator care nu mi se mai pare
la înălţimea primelor sale eforturi artistice. Răspunsul e cuprins în
chiar această întrebare: scriu pentru că iubesc prea mult o anumită
parte a operei lui Saura pentru a-l putea lăsa pradă criticilor care îi
cunosc doar ultimele realizări (pentru că nimeni nu are cum să apere
cu argumente rezonabile o catastrofă precum „Io, Don Giovanni” şi
nu cred că e posibil ca „Tango”, „Carmen”, „El amor brujo” sau „Goya
en Burdeos” să nască pasiuni cinefile în prea multă lume). Văzându-l
în carne şi oase şi ascultându-l vorbind şi glumind la Bucureşti, o
parte din mine speră într-un nou proiect inspirat al acestuia, în
timp ce o altă parte e conştientă că e foarte, foarte puţin probabil ca
Saura să renunţe la interesul său pentru filmele muzicale (următorul
proiect e dedicat tot flamenco-ului). Oricum va fi, salut iniţiativa
Institutului Cervantes de a dedica lui Carlos Saura o retrospectivă şi
sper într-una viitoare care să conţină filmele sale care nu au nevoie
de nicio apărare sau justificare, fiindu-şi auto-suficiente.
articol publicat şi în numărul din aprilie 2010 al revistei „Oogli”
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p r ee zz i i nnt tăă

APRILIE

NOIEMBRIE

Miercuri 14 aprilie
Croaziera, România 1981
regia Mircea Daneliuc

Miercuri
4 aprilie
noiembrie
Miercuri 21
La
dolce vita,
Italia-Franţa
1960
Szerelem
(Iubire),
Ungaria 1971
regia
Makk
regia Károly
Federico
Fellini
Miercuri
aprilie
Miercuri 28
11 noiembrie
Tôkyô monogatari (Poveste din Tokyo),
Veronika
Voss (Die Sehnsucht der Veronika Voss),
Japonia 1953
Germania
de Vest
regia Yasujiro
Ozu 1982

regia Rainer Werner Fassbinder

MAI

Miercuri
noiembrie
Miercuri 518mai
Maica
(Matka
Joanna
od aniolow),
L’enfantIoana
sauvage
(Copilul
sălbatic),
Franţa
Polonia1968
1960
regia
Truffaut
regia François
Jerzy Kawalerowicz
Miercuri 12 mai
Miercuri
25 noiembrie
The Connection
(Legătura),
Billy
Liar,
Marea
Britanie 1963
SUA 1962
regia Shirley
Clarke
regia
John Schlesinger
Miercuri 19 mai
The Wind (Vântul), SUA 1928
regia Victor Sjöström
Miercuri 26 mai
Die letzte Chance (Ultima șansă),
Elveţia 1945
regia Leopold Lindtberg
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FILME ȘI DISCUȚII
CINEMATECA UNION
ÎN FIECARE MIERCURI SEARA
DE LA ORA 19:30
19:00
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5 filme ale ediţiei a patra a
Festivalului de Scurt și
Mediu Metraj NexT
București, 13-18 aprilie 2010

de Tudor Buican, Ioana Mischie, Mirona Nicola

A repülés története (Istoria aviaţiei)
Ungaria – Franţa 2009
regia Bálint Kenyeres
„A repülés története”, de Bálint Kenyeres, este un film care
impresionează atât prin frumuseţea peisajelor, cât şi prin costumele
de epocă, prin grija pentru detalii, prin construcţia minuţioasă.
Pentru cei care s-ar aştepta, după titlu, ca mine, la o istorie de la
începuturi şi până în prezent a avioanelor, a sistemelor de zbor
etc., la un film cu multe aparate de zbor, filmul s-ar putea să pară o
dezamăgire la început. Totuşi, „A repülés története” rămâne în minte,
iar pe măsură ce timpul trece, dospeşte şi cere încă o vizionare.
Povestea e foarte subtilă. În sine, povestea principală este aceea
a unui picnic burghez de la sfâştiul secolului al XIX-lea, la malul
mării. Dispariţia fetei stăpânilor nu e neobişnuită, s-a mai întâmplat
la astfel de evenimente, ţinând cont de faptul că e singurul copil de
acolo, ţinând cont de faptul că nimeni, când e prezentă, nu îi acordă
atenţie. Chiar în timpul căutărilor, nimeni nu pare să o caute cu
adevărat, în afara servitorilor: mama ei se plânge de dispariţie, un
cuplu caută să se izoleze de restul lumii, bărbaţii se plâng de vreme
şi de câte eforturi trebuie să facă etc. În acest context, avionul apare
ca o muscă care se roteşte pentru câteva clipe şi mai apoi dispare
în valuri, neştiut de nimeni, fără nici un efect asupra nimănui, mai
puţin a fetiţei, care, reunită cu familia, priveşte tăcută valurile mării.

Ea e singura care vede avionul, exact înainte de a fi găsit de cuplul
care căuta să îşi facă de cap.
Acest avion care nu schimbă cu nimic povestea descrie anonimatul
în care lucrează pionierii, inventatorii care şi-au dat chiar şi viaţa
pentru invenţiile lor. Descrie, printr-un gest simplu, o întreagă
istorie. (T.B.)

La boya (Geamandura)
Spania 2009
regia Mariano Salvador
Dacă aș spune că filmul „La boya” („Geamandura”) este despre
compromisuri și despre dorința de evaziune din cotidian ar suna
pretențios, însă fără a fi fals. Dacă aș povesti acțiunea s-ar crede că
e mai degrabă „Jaws” în varianta foarte scurtă și spaniolă. Nici asta
nu ar fi prea departe de adevăr, dar nu ar fi o descriere completă.
Un bărbat în jur de 35 de ani aranjează pe plajă o umbrelă și două
scaune pliante. Privește către mare, în care intră un tip bine făcut
și foarte bronzat. Îl urmărește cum înoată până dispare din raza sa
vizuală. Personajul pricipal se încumetă și el la o repriză de înot,
poate din dorința de a-și demonstra ceva sieși. Totul se prelungește
însă neașteptat, până când, fiind atacat de ceva (nu știm exact ce)
bărbatul se decide să se întoarcă pe plajă, la locul său. Filmul nu
abundă în acțiune, în primul rând pentru că, cel mai probabil, nici
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nu își propune asta. În schimb, „La boya” are abilitatea de a face
spectatorul să empatizeze cu personajul. Totul este concentrat în
imagini, de altfel foarte simple, dar foarte sugestive: plaja, marea,
geamandura, imaginea plajei văzută din apă. Aceste imagini nu sunt
perturbate nici de dialog, nici de muzică. Nu auzim decât ce aude și
personajul: sunetul apei despicate de propriul său corp în timp ce
înoată din ce în ce mai departe de mal. (M.N.)

El encargado (Împuternicitul)
Spania 2008
regia Sergio Barrejón
Cele 8 minute regizate de către Sergio Barrejón ilustrează într-un
tablou alb-negru, curat, aproape impecabil din punct de vedere
estetic, secvenţe din copilărie. Asemeni lui Victor Hugo, regizorul
spaniol pare să creadă într-o copilărie ca într-o „imensă nevoie de
mirare”. Înainte de a fi regizor, Barrejón pare a fi un bun portretist,
un analist preocupat de intenţiile, de sentimentele, de întrebările, de
răspunsurile, şi de multe alte „de”-uri antinomice pe care micii eroi
le trăiesc, le consumă, şi care îi lasă mai mult sau mai puţin resemnaţi
în raport cu ei înşişi. Este, poate, o reconstituire discretă, dar ludică,
a unei resemnări. Filmul îmi aminteşte cu drag, ca atmosferă, ca
lume focalizată, de „Zéro de conduite: Jeunes diables au collège”
(„Nota zero la purtare”), mediumetrajul regizat de Jean Vigo în 1933.
Scenariul semnat de Nacho Vegalondo si Sergio Barrejón poate fi
rezumat astfel: în timpul unei ore de biologie, profesorul îşi deleagă
unul dintre elevi să asigure ordinea în clasă până când acesta se va
întoarce. Premisa pare una cât se poate de simplă, nefiind însă una
plată. Plecarea profesorului scoate la iveală micile frustrări, micile
răutăţi ale celor prezenţi.
Primul cadru al filmului debutează printr-un desen: o floare desenată
pe tablă cu creta, pe care sunt trasate săgeţi didactic-explicative
indicând corola, petalele și organele reproductive ale acesteia.
Trimiterea desenului şi predarea rolului corolei par anticipative: o
dihotomie între ceea ce părem şi ceea ce suntem de fapt, o trimitere
la faptul că ceea ce pare mai colorat în noi, mai viu (un fel de corolă
a noastră), este exclusiv un înveliş, un ambalaj, ţine mai mult de PR ,
decât de ceea ce însemnăm/suntem/simţim cu adevărat.
Pe de o parte, avem o clasă cu reprezentanţi din cele două tabere:
copiii așezaţi, cuminţi, uşor naivi şi ceea ce americanii numesc
„bullies”, adică ştrengarii, „răii”. Pe de altă parte, avem un început
de idilă, uşor trihotomică: Martin o place pe Ana. Ana, însă, pare să
îl placă pe Luis. Toate acestea apar pe un voice over al profesorului
care descrie în amănunt aparatul reproducător feminin al florii, de
unde şi finul sarcasm al scurtmetrajului.
Martin, un băiat de 9 ani, este cel căruia îi este adresată „el
encargado”: va trebui să îi scrie pe tablă pe cei care vorbesc în timpul
orei. Primul scris pe tablă va fi Luis. În apărarea lui sare Ana, care
este de asemenea scrisă. Urmează o înşiruire de schimburi MartinLuis-iene. În scurt timp, profesorul revine. Cei „scrişi” vor fi sau nu
pedepsiţi? Raţionând după criterii previzibile ar trebui să fie, dar, în
definitiv, copilăria în sine include o lume nesupusă previzibilităţii.
Finalul este unul rafinat. Sergio Barrejón reuşeşte să redea, fără a
fi însă moralizator, cât de puţin înseamnă, cât de irelevant este să
pedepsim, să judecăm fără a privi mai întâi în noi înşine, fără a fi,
în definitiv, oneşti. Barrejón împrumută timp de 8 minute crezul lui
Vittorio de Sica („Cinematograful pare un lucru simplu, aproape un
joc”), conferind scurtmetrajului său o acurateţe aproape şocantă, care
însă complică, la nivel semiotic, atât simplitatea, cât şi jocul. Filmul a
mai fost nominalizat şi în cadrul Premiilor Goya la categoria „cel mai
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bun scurtmetraj” şi este, fără îndoială, unul dintre „highlight”-urile
acestei ediţii a festivalului NexT. (I.M.)

Way Up North
SUA 2009
regia Levi A. Taylor
Există filme și mai ales scurtmetraje care sunt concepute ca o doză
concentrată de entertainment. Asta nu e nici pe departe ceva rău,
ba chiar e ceva de dorit în cazul unui film scurt care are puțin timp
să își impresioneze spectatorii. Este și cazul lui „Way Up North”,
o parodie a culturii „country”, mai bine zis ale unor elemente ale
acestei culturi. Personajul principal, „redneckul” absolut, trăiește
în ținuturile înghețate ale Alaskăi și duce o viață prosperă alături
de iubita sa, un soi de pițipoancă varianta country. E un ținut în
care oamenii își fac legea singuri, iar omul nostru e foarte popular,
fiind dealerul de marijuana al orașului. Dar totul se întoarce pe dos
atunci când, întors de la bar, Guy North își găsește casa prădată și
devastată. Descoperirea făptașilor și răzbunarea devin țelurile
sale. În afara personajelor tipice pentru acest gen de poveste (atât
personajele principale, cât și cele secundare: prietenii lui Guy North,
vărul acestuia, șmecherul Jim Blue și gașca lui de bătăuși) mai avem
de-a face cu un element foarte important - formația de country care
„cântă” întreaga sagă a lui Guy North, un fel de baladă „Toma Alimoș”
varianta redneck. Vocea din off ne conduce pe întreg parcursul
personajului marcat de o serie de clișee în mod evident parodiate.
De la vestimentație până la felul de a vorbi al personajelor (pe care
îl aflăm tot prin „balada” recitată pe fundal) inteția realizatorilor
este clară, fiind confirmată și de scenografie, dar și de imagine,
care este prelucrată dându-i-se un aspect foarte kitsch. Finalul este
apoteotic: Guy North găsește făptașii pe care se pune să îi căsăpească
în stilul unui Chuck Norris de Alaska. Inevitabil, tot barul e implicat
în conflict, nu mai știm cine pe cine bate și de ce, într-un moment
lungit până la limita suportabilului. Dar farmecul lui „Way Up North”
constă chiar în umorul creat prin exagerări, tipic parodiei. (M.N.)

Weaknesses (Slăbiciuni)
Franţa 2009
regia Nicolas Giraud
„Weaknesses”, de Nicolas Giraud, este un film la care eu aş merge
cu persoana la care ţin pentru a putea savura împreună declanşarea
unor emoţii dintre cele mai bine ascunse sau uitate. Dacă nu, aş
merge singur pentru a putea fi eu acela care deschide acele portiţe
în momentul în care, aflat în situaţia de a povesti despre ce e filmul,
m-aş găsi obligat să încerc să îl descriu practic.
Filmul explorează limitele controlului şi ale vulnerabilităţii,
dominarea în cadrul unui cuplu de tineri aflat într-un moment de
cumpănă al relaţiei lor. Aceştia se văd obligaţi să joace cu cărţile pe
faţă, să fie sinceri atât cu ei înşişi, cât şi cu celălalt, în încercarea
de a hotărî soarta relaţiei lor, dar dominaţi de un calm pe care doar
împăcarea cu adevărul îl poate oferi.
„Weaknesses” e senzual prin mijloace simple. În acest context, un rol
expresiv în construcţie îl are cadrul gol care oferă filmului un final,
pe cât pare de comun, pe atât de puternic. Încet, te laşi atras într-un
joc, şi în curând te găseşti purtat de val, astfel creând o încărcătură
emoţională şi un suspans demne de un thriller.
Oricât de comune pot părea la un moment dat mijloacele lui Giraud,
acestea se îmbină într-un mod propriu, dând naştere unui film care
cu siguranţă nu va lăsa pe nimeni indiferent, nici pe cei care îl văd şi
nici persoanele cărora le va fi împărtăşit. (T.B.)
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Interviu cu Andrei Gorzo,
selecţionerul Festivalului
NexT 2010
București, 13-18 aprilie 2010

de Tudor Buican, Ioana Mischie, Mirona Nicola

Film Menu: În ultimul timp, tind să apară din ce în ce mai
multe festivaluri de film. Este un demers devenit fetiş pentru
multe dintre iniţiativele culturale ale ultimilor ani. Ce crezi că
deosebeşte „NexT” de celelalte festivaluri de film?
Andrei Gorzo: „NexT” e un festival înfiinţat în memoria a doi
artişti: Cristian Nemescu şi Andrei Toncu. Principala sa misiune
este să păstreze numele lor, filmele lor şi un anumit spirit al
artei lor (un „ceva” tineresc şi efervescent şi ambiţios şi lipsit de
inhibiţii) în memoria cinefililor. Tocmai în ideea de a perpetua
acest spirit, Ada Solomon (directoarea festivalului) insistă ca, la
fiecare ediţie, cât mai mulţi dintre regizorii şi sound designer-ii
filmelor din competiţie să fie prezenţi la festival. E vorba despre
aducerea laolaltă a cât mai multor talente, a cât mai multor
energii. E vorba de atmosfera aceea de tinereţe şi efervescenţă
de care vorbeam mai devreme: cât mai mulţi tineri străluciţi
aduşi laolaltă în memoria lui Toncu şi a lui Nemescu.
F.M.: Scurtmetrajul a devenit o chestiune „cool” şi „urbană” în
ultima vreme. Cum crezi că a contribuit „NexT” la popularitatea
actuală a acestui format cinematografic?
A.G.: E normal ca scurtmetrajul să atragă genul acesta de public.
În toată lumea e aşa. E vorba de un public aventuros în gusturi,
dornic să fie surprins, pe alocuri derutat, poate chiar un pic
„chinuit” – în orice caz, solicitat. Un program de scurtmetraje
cu o durată totală de o oră şi jumătate, două ore, poate fi foarte
solicitant, nu-i aşa? La fiecare 15 sau 20 sau 35 de minute vine
un alt tip de discurs cinematografic, o cu totul altă propunere:
altă poveste, alte personaje, alţi actori, altă sensibilitate, altă
estetică. Pentru un public exasperat de lipsa de varietate a
circuitului cinematografic comercial (aproape mereu aceeaşi
limbă – engleza: aproape mereu acelaşi „limbaj cinematografic”
– aceleaşi tipuri de poveşti, spuse în aceleaşi câteva feluri;
aceleaşi staruri; aceleaşi învăţături morale etc.), un festival de
scurtmetraj e cea mai bună provocare: aproape nimic nu-i e
cunoscut spectatorului dinainte; aproape nimic nu vine gata
etichetat. În calitatea mea de selecţioner la „NexT”, nu se cade
să încep acuma să speculez în privinţa măsurii în care festivalul
nostru a contribuit la extinderea acestui public sau la creşterea
exigenţelor sale. Mi-ar plăcea să cred că a contribuit.
F.M.: Ţinând cont de amploarea pe care a căpătat-o acest
festival, doriţi să măriţi numărul de săli, să schimbaţi locaţia
pentru una mai încăpătoare?

A.G.: La prima şi la a doua ediţie (2007 şi 2008), toate proiecţiile
s-au desfăşurat la Cinemateca Eforie. Pentru ediţia de anul trecut
ne-am extins şi la Cinema Scala (păstrând Eforie). Anul acesta
am păstrat aceeaşi formulă. Ce se va întâmpla pe viitor rămâne
de văzut. Depinde şi de cererea publicului, adică de impactul
acestei ediţii.
F.M.: Cât de mult din ce v-aţi propus cu acest festival a ajuns să
se materializeze?
A.G.: Asta e o întrebare pentru Ada Solomon. Ea a avut viziunea
acestui festival – ce-ar
trebui să fie, ce-ar putea fi. Viziunea mea e mai îngustă: e în
primul rând o viziune asupra filmelor din competiţie, o viziunea
asupra cinema-ului. Una despre care mi-ar plăcea să cred că, de
când fac selecţia pentru „NexT”, a evoluat şi s-a îmbogăţit de la
an la an.
F.M.: Nevoia de competitivitate este vitală pentru eficacitatea
unei cinematografii, de asemenea pentru un festival respectabil.
Ce inseamnă competitivitatea pentru Andrei Gorzo? Este o
„rivalitate între valori”, după o expresie a lui D.I.Suchianu,
sau rămane undeva în sfera concurenţei comerciale, o simplă
negustorie judecată după criterii
financiare?
A.G.: Pentru mine (aş putea să
adaug că şi pentru alţi oameni din
echipa „NexT”, dar nu vreau
să vorbesc în numele lor),
competitivitatea e un
efort de
a fi la
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înălţimea propriilor standarde.
F.M.: Care sunt criteriile în selectarea filmelor prezentate în
festival? Sunt mai apropiate de cele ale unui critic de cinema sau
de cele ale unui spectator ale cărui principale aşteptări ţin de
entertainment?
A.G.: Criteriile sunt aceleaşi pe care le folosesc în activitatea mea
de cronicar de film şi, în general, în activitatea mea de spectator
(cu sau fără o cronică de scris, cu sau fără datoria de a pronunţa
un verdict). În niciun caz nu le-aş viola în numele vreunor idei
despre „ce are şi ce n-are succes la public”. Vorbim despre un
public special: aş simţi că-l insult dacă nu i-aş oferi ce cred eu că
e mai bun. Deci ştacheta e cât se poate de sus – în fine, cât
de sus mă duce pe mine capul s-o ţin.
F.M.: Cum sunt filmele din competiţia acestui an? Există
schimbări estetice, stilistice, tematice constante de la an la an,
se conturează în fiecare an o anume predilecţie pentru ceva, sau
fiecare ediţie este una supusă diversităţii fără să aibă o evoluţie
tematică unitară? De asemenea, care ar fi „must-see”-urile
acestei ediţii?
A.G.: Nu favorizez anumite teme sau o anumită stilistică. Nu pun
problema aşa. Iată cum o pun: un cineast (sau o echipă) vrea să
spună o poveste – pentru că i se pare că ea conţine un adevăr
important sau, pur şi simplu, pentru că i se pare amuzantă, sau
emoţionantă, sau „tare”. Şi alege s-o spună printr-un film. Nu
printr-o poezie, nu printr-o piesă de teatru, ci printr-un film.
Ei bine, când îi văd filmul, vreau să văd că şi-a pus întrebări,
probleme de reprezentare cinematografică, şi că a încercat să ia
decizii cât mai bine cântărite, cât mai informate. Mă interesează
calitatea gândirii lui cinematografice (a lui sau a ei), consistenţa
interesului lui (sau al ei) pentru cinema în sine. Iată câteva
dintre titlurile mele favorite de la această ediţie: „Faiblesses”,
„Istoria aviaţiei”, „Way Up North”, „La buoya”, „Aus.lauf”,
„Français”.
F.M.: Să ne oprim puţin la aceste titluri. În „Way Up North”
cineastul inovează, fără îndoială, un alt tip de reprezentare
cinematografică, „Istoria aviaţiei”, regizată de Balint Kenyeres
are o imagine impecabilă, bine „cântărită”, deşi, din punctul meu
de vedere povestea are uneori un ritm mult prea lent, în timp
ce Mariano Salvador în „La buoya” reuşeşte să construiască un
final atipic din punct de vedere regizoral. „El encargado”, de
asemenea, mi-a parut un film cu atmosferă bine gradată, fără
ascunzişuri excesive, fără încifrări. Acestor filme, deşi foarte
diferite, le găsesc ceva comun: au poveşti simple, extrem de
simple, ilustrate însă inovativ. Cu toate acestea, nu pot să nu
observ că ai enumerat, ca favorite, exclusiv filme străine. Cum se
clasează filmele româneşti în competiţie? Există un Nou Val
românesc şi în rândul scurtmetrajelor, sau, dimpotrivă,
participarea românească este una ştearsă/plată în
cadrul acestei ediţii?
A.G.: Primul film pe care l-am ales anul acesta a fost
unul românesc: „Derby” al lui Paul Negoescu. De
când l-am văzut, am fost sigur că-l vreau, deşi la ora
aceea încă nu mă apucasem propriu-zis de selecţie.
E un film foarte cinstit, care relevă cu precizie şi
cu umor un mic adevăr pe care autorul ori l-a trăit,
ori l-a observat de-aproape. Iarăşi, am fost încântat
când am descoperit noul film al lui Hadrian Marcu,
„Domnul David”. Acesta a venit împreună cu un alt film
de-al lui, „Domnul Victor”. La un moment dat m-am gândit
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să le iau pe amândouă, pentru că ele compun un diptic. Sau,
cine ştie, poate că până la urmă va fi un triptic, sau o serie mai
mare de portrete de pensionari bucureşteni. Un proiect frumos,
executat curat, sobru, fără manipulări sentimentale, în stilul
realist post-„Lăzărescu”. Evident că în rândurile regizorilor
români care pentru moment fac scurtmetraje (sau care încă nu
şi-au lansat primul lungmetraj) se conturează deja o viitoare
„galaxie” de personalităţi ale filmului românesc (sau un „nou
val”, dacă preferi metafora asta). Negoescu, Marcu, Marian
Crişan, Tudor Jurgiu dau toate semnele că sunt oameni serioşi:
vor continua să facă filme, să construiască, să caute. Acuma,
dacă printr-un „nou val” înţelegi un nou tip de cinema, o nouă
estetică, o alternativă la realismul post-Puiu, eu încă nu văd
conturându-se aşa ceva (mă refer la ceva coerent şi viabil
estetic, nu la simpla dorinţă de a fi altfel), deşi căutări există,
ca de altfel şi talent – vezi exerciţiile lui Nicolae Constantin
Tănase în genuri precum horror-ul cu zombie sau musical-ul
disco. („Outrageouly Disco” e, de altfel, singurul film din cea mai
proaspătă recoltă UNATC pe care l-am luat în competiţie.)
F.M.: Ce istorie au foştii câştigători „NexT” după ce au fost
premiaţi în festival? Continuă ca tinere speranţe?
A.G.: Unul dintre pariurile noastre este ca, peste 10-20 de ani
(evident că e un pariu pe termen lung), cineva care se uită peste
lista concurenţilor la „NexT” din 2009 sau din 2010 să rămână cu
gura căscată la vederea atâtor nume care între timp au devenit
nume foarte mari. Să se uite şi să exclame: „Mamă! Îi aveau în
competiţie şi pe Martin Rit, şi pe Jamie Travis, şi pe…” Pariul
este că, în 10-20 de ani, cu puţin noroc, despre Rit şi despre
Travis (şi despre alţii) se va vorbi în termenii în care se vorbeşte
acum despre Haneke sau despre Almodóvar. Până una-alta,
anul ăsta am înfiinţat o secţiune în care prezentăm filmele de
lungmetraj realizate între timp de oameni care au concurat la
noi cu scurtmetraje. Deci ne-am apucat să monitorizăm procesul
de care vorbeam mai sus, procesul transformării vechilor noştri
concurenţi în autori-vedetă.
F.M.: Cum răspunde NexT la întrebarea lui André Bazin „Qu’estce que le cinéma?” („Ce este cinematograful?”)
A.G.: Încercând să cuprindă, în fiecare calup de filme, cât mai
mult din tot ceea ce poate el să fie.
F.M.: Care a fost cel mai neaşteptat feedback pe care l-ai primit
despre festival, până acum?
A.G.: N-aş şti să aleg. Prin feedback înţeleg în primul rând
reacţia sălii, atmosfera din sală în timpul proiecţiei anumitor
filme. În fiecare an am câteva filme pentru care am mari
emoţii: ştiu că ele pot să deruteze, ba chiar să enerveze – nu
prin subiecte (am spus, nu caut subiecte şocante – mi se pare o
modalitate ieftină de a provoca), ci prin opţiunile lor radicale
sau idiosincratice în materie de formă. Această modalitate de
a provoca mă interesează: un festival are datoria de a buscula
eventualele comodităţi de gândire ale publicului, eventualele
lui noţiuni prea comode despre lucrurile care fac ca un film
să fie bun. (Şi, după cum spuneam, se presupune că avem de-a
face cu un public exigent şi antrenat, care vrea să fie provocat,
care vrea să fie scos din ceea ce-i este familiar în materie de
cinema.) Întotdeauna am câteva filme pentru care stau cu inima
cât un purice: câţi spectatori vor ieşi din sală? Cât de ostili
sau, dimpotrivă, cât de prietenoşi vor fi la sfârşit, când va veni
momentul să le pună întrebări cineaştilor? În privinţa asta există
întotdeauna surprize; nu pot anticipa nimic.
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