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Numărul al 10-lea al FILM MENU
Cinematografia noastră a ocolit aproape întotdeauna subiectele legate de sex şi de sexualitate. Cei câţiva realizatori care au abordat măcar tangenţial
problemele de cuplu dintr-o perspectivă – să-i spunem – ceva mai carnală, au eşuat în încercarea de a crea imagini antologice comparabile cu unele
aparţinând cinematografiei mondiale. Luaţi doar scenele de intimitate lipsite de spontaneitate din filmele lui Radu Muntean (totuşi, unul din foarte
puţinii cineaşti români interesaţi de acest subiect) şi comparaţi-le cu secvenţe similare aparţinând unor cineaşti precum Marco Ferreri sau Chantal
Akerman şi veţi înţelege cât de departe suntem de o apropiere firească de un aspect important al vieţii noastre de toate zilele.
Cea mai mare parte a realizatorilor români de cinema sunt parcă blocaţi în sferele înalte ale gândirii, sfiindu-se să raporteze condiţia umană şi la alte
entităţi decât moartea, societatea, Dumnezeu ş.a.m.d. Ne lipsesc cineaştii capabili şi dornici să se amuze pe seama temelor preferate de intelectualii din
toate timpurile. Abordarea frontală a sexului ar fi una din cheile posibile ale renunţării la încrâncenarea aceasta, care - e adevărat - a facilitat nu de puţine
ori apariţia unor capodopere.
Nu de capodopere duce, însă, lipsă cinematografia română actuală, ci de dezinvoltură şi de simţ al umorului. Aş fi primul (sau printre primii) care l-ar
aplauda pe acela care ar hotărî să renunţe la subiecte ce reproduc, cu o mai mică sau mai mare precizie, suprafaţa relaţiilor umane în raport cu societatea
actuală. Îl voi admira pe cineastul român căruia nu îi va fi teamă să se inspire din propriile experienţe sentimentale şi fizice pentru a realiza un film care
nu încearcă să surprindă pulsul unei întregi populaţii (deja excelează în această zonă Cristi Puiu), ci pe al unor oameni puţin relevanţi din punct de
vedere statistic la nivel naţional. Ar fi entuziasmant să apară câţiva cineaşti tineri care să ocolească psihologia şi dramele interioare ale personajelor, dar
şi formalismul, în favoarea unei apropieri de latura animalică din om.
Ne-au lipsit cineaştii capabili să împroaşte cu detalii sexuale nonşalante simbolurile politice ale epocii comuniste, în spiritul filmelor sârbului Dušan
Makavejev. Niciun Bernardo Bertolucci, care să se raporteze calofil, dar obraznic la actul sexual, sau un Marco Ferreri, maestru al raportării naturale la
momentele cele mai intime din existenţa unui cuplu, nu am avut vreodată. Cineaşti specializaţi în realizarea de filme erotice cult, precum Tinto Brass,
nu au activat încă în România, iar despre impertinenţe sexuale de tipul celor incluse în propriile filme de către Jack Smith, Koji Wakamatsu sau Paul
Morrissey nici nu poate veni vorba. Nu am avut niciun echivalent al lui Jean Genet sau al unui Kenneth Anger, care să îşi mizansceneze propriile fantezii
homosexuale, nicio Chantal Akerman, capabilă să sondeze în adâncul căutărilor sale cu privire la sexualitate.
Cinematografia română e încă virgină. Încearcă în ultimii ani să se emancipeze şi din punct de vedere sexual, însă dă, în continuare, semne de timiditate.
Noi oferim în acest număr al revistei câteva repere cinematografice disparate, relevante pentru modul de a aborda sexul şi sexualitatea, în speranţa că unii
din viitorii cineaşti, citind sau răsfoind paginile dosarului, îşi vor vira atenţia - măcar temporar - dinspre propriul cap sau dinspre societate, spre propriul
dormitor. Modul de raportare la acel loc, rămas încă prea puţin şi nesincer vehiculat în scenariile scrise în România, ar putea reprezenta o portiţă de ieşire
din impasul stilistic actual al cinematografiei române, dacă realizatorii tineri care îl vor vizita în cadrul propriilor filme vor da dovadă de o inteligenţă
comparabilă cu cea a membrilor generaţiei deja ajunse la maturitate artistică.
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Go Get Some Rosemary

SUA – Franţa 2009
regie și scenariu Ben și Joshua Safdie
imagine Brett Jutkiewicz, Joshua Safdie
montaj Ronald Bronstein, Ben & Joshua Safdie, Brett Jutkiewicz
cu Ronald Bronstein, Sage & Frey Ranaldo
de Andrei Dobrescu
Cu titlul lui excentric, „Go Get Some
Rosemary” este cel de-al doilea lungmetraj
al echipajului Ben și Joshua Safdie, care
povestesc cu umor negru amănunte
autobiografice într-o stilistică à la Cassavetes.
Frații Safdie fac dreptate unei galerii de
marginali, de amețiți amăgiţi, de ciudați
și neînțeleși care populează Big Apple-ul
american. Când povestesc, o fac cu delicatețe
și umor, rememorând perioada de huzur
din anii ’70. Și așa apare Lenny (Robert
Bronstein), un proiecționist pârlit din
Manhattan, tatăl divorțat a doi băieți, care
se găsește în perioada de două săptămâni din
an în care trebuie să aibă grijă de puștani.
În cel mai pur stil new-yorkez, filmul începe
în momentul în care Lenny sare gardul
dinspre Central Park, cu un hot-dog în
mână. Săritura nu-i reușește și se trezește cu
fundul pe pământ și hot-dog-ul împrăștiat
în jurul lui. După câteva secunde de uimire,
se tăvălește râzând pe iarbă. Sunt elemente
care plasează acțiunea, la fel de clișeistice ca
un bucureștean mâncând o merdenea în fața
Casei Poporului. Ceva însă nu se potrivește.
Începutul șochează prin bizarerie. Nu
știm încă cine e măscăricul ăsta care face
tumbe prin parc cu mânile pline de muștar
& ketchup. Și când îl găsim în secvența
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următoare în fața unei școli unde își așteaptă
copiii, ce putem înțelege de aici?
Abia puse în context, cele două secvențe
capătă sens. Avem de-a face cu un personaj
văzduhist și simpatic, care nu reușește să-și
joace rolul de tată, pentru că, emoțional, este
la fel de dezvoltat precum copiii pe care îi
are în grijă. Odată ideea trasată, povestea
se derulează printr-o serie de gaguri puse
laolaltă de improvizația controlată a fraților
Safdie și de prestația convingătoare a lui
Ronald Bronstein. Filmul nu are propriu-zis
o acțiune, ci o serie de întâmplări din care
Lenny iese mai mult sau mai puțin șifonat.
Sage și Frey, cei doi puștani din film ( jucați
de copiii chitaristului de la Sonic Youth)
sunt mai degrabă niște parteneri pentru
Lenny decât o responsabilitate. Încearcă să-i
impresioneze la fel cum ar face-o un băiat
de vârsta lor. Traversează strada mergând în
mâini, se luptă cu ei în garsonieră, îi ia într-o
excursie inedită spre nordul statului, le arată
cum se fac tăieturile pentru proiecție cu
„arsura de țigară”.
Problemele încep atunci când Lenny trebuie
să aibă grijă de ei, un lucru pe care evident
nu-l înțelege. În seara în care a epuizat
toate variantele de baby-sitter de prin vecini
și este chemat urgent la muncă, alege cea

mai sigură variantă - își sedează copiii, care
rămân trei zile într-un somn comatos. Este
prima dată când Lenny își dă seama că le-a
făcut rău copiilor. Panica în care intră, deloc
productivă, îl trimite prin oraș, prin baruri,
la secția de poliție după ce a mâzgălit pereții
cu graffiti. De peste tot încearcă să sune
acasă, sperând că puștanii s-au trezit, și
îngrozindu-se, în același timp, la gândul că ar
putea să se trezească singuri în apartament.
Coșmarul lui nu se termină nici când copiii
își revin într-un final, și continuă personificat
într-un țânțar uriaș cu care se luptă în timpul
somnului și care însumează toate lucrurile
rele de care trebuie să-și ferească copiii.
Film independent turnat pe 16 mm, realizat
cu camera în mână, în stil guerrilla, cu
câteva efecte speciale intenționat grosiere,
cu un Robert Bronstein care improvizeză
perfect, și o apariție cameo din partea lui
Abel Ferrara, „Go Get Some Rosemary” este
un tonic de vară, exuberant și nostalgic în
același timp.
De ce filmul nu are o morală? De ce nu se
termină într-o cheie obișnuită în care tatăl
iresponsabil să-și piardă dreptul asupra
copiilor săi traumatizați? Pentru că filmul nu
este un rechizitoriu, ci un portret făcut cu
candoare unuia dintre cei mai aiuriţi părinți
văzuți pe ecrane. Pofta lui de viață, energia
lui sunt contagioase. Lenny nu are timp să
stea. Lenny nu are timp să piardă. Lenny
e poate un proiecționist pârlit și un tată
aiurit, dar măcar este mereu impulsionat
de intenții bune. Cel mult este mirat când
cineva îl refuză sau nu-l înțelege.
Finalul este singurul moment dramatic al
filmului, pentru că Lenny își pierde umorul și
entuziasmul. Își dă seama că a rămas singur.
Hotărârea lui e să-și răpească copiii - după ce
perioada de două săptămâni s-a încheiat - și
să se mute cu ei în Queens. Este serios pentru
că ne arată îndârjirea și încăpățânarea unui
bărbat care nu poate face ca lucrurile din
jurul lui să fie așa cum ar vrea.
Și așa își fură copiii de la școală, își
împachetează lucrurile în frigider și cheamă
un camion din care este dat jos până la
urmă, în mijlocul New York-ului. Plecarea cu
frigiderul în spate prin Manhattan este un
râsu’-plânsu’, ceva care ne spune că Lenny
nu e un om rău, ci doar că a rămas emoțional
la vârsta copiilor lui. Și în asta constă
întreaga frumusețe a filmului - nu este un
proces în care să fie descoperiți vinovați, nici
pe departe. Este omagiul unui om sucit.
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Aurora

România, Franţa, Elveţia, Germania 2010
regie și scenariu Cristi Puiu
imagine Viorel Sergovici
montaj Ion Ioachim Stroe
cu Cristi Puiu, Clara Vodă, Luminiţa Gheorghiu, Valeria Seciu
de Anca Buja
„Aurora” lui Cristi Puiu şi-a propus să-şi zgândărească publicul.
Este un film care rămâne în tine mult timp după ce ieşi din sala
de cinema şi care te invită parcă să-l revezi. Un film foarte dens,
care la fiecare vizionare ţi se dezvăluie tot mai mult. Intimitatea
frustă cu un personaj pe care nu-l înţelegi niciodată până la capăt,
dar care te intrigă şi te face să te întrebi cât de mult din tine se află
acolo, pe ecran, este uneori de-a dreptul incomodă. Bucureştiul este
un oraş pestriţ în care toată lumea pare că orbecăie, oamenii care
te înconjoară sunt dezumanizaţi şi au discursuri de plastic, iar tu,
printre ei, dacă devii conştient măcar pentru o clipă, îţi dai seama
că eşti hăituit. Hăituit de propriile angoase care devin exacerbate
în contact cu ceilalţi. Asta pentru că oamenii nu comunică decât la
un nivel câinesc, de subzistenţă, într-o societate în care în contact
cu orice instituţie devii doar un simplu caz, îndosariat printre
alte milioane de identităţi. Toate astea sunt gânduri pe care nu
poţi să le ascunzi în clipa în care te afli faţă în faţă cu „Aurora”.
Arta în general ar trebui să ne scuture, să ne facă să ieşim din noi
înşine şi să devenim conştienţi, iar Cristi Puiu reuşeşte acest lucru
cu fiecare film pe care îl face. Nu face compromisuri în cinema,
compromisurile sunt pentru viaţă, nu pentru artă.

Începând cu „Marfa şi banii”, în 2001, Cristi Puiu a încercat să ne
facă de fiecare dată să ne simţim incomod în sala de cinema. În
primul rând să gândim şi, apoi, să ne analizăm în cele mai mici
amănunte. Tipul de realism pe care îl practică este unul profund
organic, fiecarui gest îi răspunde altul, nimic nu este nelalocul
lui în universurile pe care le deschide. Pentru că filmele lui sunt
nişte universuri de sine stătătoare în care viaţa palpită. Nu e deloc
întâmplător faptul că există atât de multe legături, atât la nivel
dramaturgic, dar şi structural, între „Moartea domnului Lăzărescu”
şi „Aurora”. Personajele lui Puiu sunt atât de vii, încât pare foarte
firesc să te întâlneşti cu ele de la un film la altul, iar acest lucru
întăreşte şi acea senzaţie de organicitate cu care rămâi după fiecare
vizionare. „Ce mică-i lumea” spunem câteodată în viaţa de zi cu zi,
de ce n-am spune asta şi în cinema?
Poate că nu e întâmplător faptul că există o asemănare tematică între
ultimul lungmetraj al lui Corneliu Porumboiu, „Poliţist, adjectiv”
(2008), şi „Aurora”. Ambii cineaşti vorbesc despre o boală a societăţii
româneşti şi despre raportul individului cu instituţia. Dar trebuie
menţionat că cei doi se despart când vine vorba despre modalitatea
prin care realizează acest lucru. Puiu apelează în continuare la
observaţia de viaţă şi este un maestru al ei, iar Porumboiu este
mai conceptual, axat mai mult pe structură. La Puiu autorul se
insinuează în film şi nu-şi lasă niciodată urmele la vedere, pe când
Porumboiu mizează tocmai pe asta. Pe primul loc la Cristi Puiu
sunt personajele şi realitatea lor. Oricât de secundar ar fi rolul unui
personaj, ai impresia că-l cunoşti de-o viaţă. Aş putea să-i povestesc
viaţa vânzătoarei de la chioşcul de unde îşi ia Viorel Mirinda şi
ţigări, iar pe vânzătoarea de la magazinul de arme de vânătoare
chiar am impresia că o cunosc. Acesta este marele talent al lui Cristi
Puiu, de a ne face să ne plimbăm prin universul cinematografic şi
să uităm că este cinema. Definiţia cinematografului pentru el este
„reconstituirea realităţii cu punct şi virgulă”.
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Viorel, personajul principal din „Aurora”, e interpretat excelent
chiar de regizor. La prima vedere pare un alienat, nu înţelege ce
i se spune de cele mai multe ori când intră în contact cu ceilalţi.
Parcă vorbesc limbi diferite. Dar, la o privire mai atentă, ne dăm
seama că el este cel normal. Le răspunde mereu celorlalţi, spunând
lucruri pe care de obicei oamenii doar le gândesc, dar niciodată nu
le articulează, din dorinţa de a se conforma şi de a nu incomoda.
Viorel e un om treaz, conştient. Divorţul prin care a trecut, dublat
de faptul că a fost „lucrat de sus” la serviciu, l-a trezit din acalmia
în care zac toţi ceilalţi. Poate că de la această stare de trezie vine
şi titlul eliptic al filmului. Pentru el a început ziua, ceilalţi dorm
liniştiţi şi mulţumiţi, iar ceilalţi suntem noi, cei din sala de cinema,
cei cărora Cristi Puiu încearcă să le transmită ceva. Nu ne trimite
să-i împuşcăm pe toţi cei care ne deranjează, ci să conştientizăm că
adeseori ne vine s-o facem. Sunt nenumărate exemplele modului
nefiresc în care Viorel comunică. De la conversaţia din magazin
cu vânzătoarea care îl fură la bani, la cea cu datornicul care-l
face, culmea, tot pe el să se simtă prost că vrea să-şi recupereze
banii pe care colegul de serviciu trebuia să-i restituie demult. Apoi
felul în care tatăl băiatului care l-a inundat aproape că ajunge să-l
învinovăţească pe el de toată tărăşenia şi mama-soacră care întreabă
doar de complezenţă ce face Puşa, iar Viorel îi recomandă sec să o
sune ca să vadă ce face. Reacţiile celorlalţi, adormiţii, la replicile
lui tăioase sunt savuroase şi hilare, dar definesc foarte bine un stil
propriu societăţii noastre. Viorel nu vorbeşte deloc cu maică-sa
când vine să-i aducă pomana pentru tatăl lui împreună cu domnul
Stoian – care îi dă între timp şi nişte sfaturi preţioase despre tipul
de şpaclu pe care ar trebui să-l folosească la zugrăvit –, dar ea nici
nu bagă de seamă. Parcă toţi sunt autişti, trăiesc doar în capul lor,
pe nimeni nu interesează cu adevărat ce face sau gândeşte celălalt.
În prima jumătate a filmului, interacţiunile personajului cu cei din
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jur şi cu spaţiul ne creează senzaţia că Viorel se află în disonanţă
cu tot ce-l înconjoară. Totul îl agresează. Se plimbă prin spaţii
exterioare aglomerate sau extrem de zgomotoase, în alternanţă
cu interioare în care domneşte liniştea sau se vorbeşte în şoaptă.
Sunetul are un rol extrem de important în redarea stării interioare
a personajului. Afară e un zgomot infernal – huruiala din uzină,
semnalizarea din maşină, sunetul de tren, traficul de pe stradă,
muzica idioată şi vuietul din magazine – pe care personajul,
nedormit şi surmenat, îl resimte mai puternic, iar în interior, mai
ales în apartamentul lui, e îngrozitor de linişte. Trailerul oficial
al filmului mizează tocmai pe acest tip de contrast schizoid care
accentuează imposibilitatea de comunicare a personajului.
Un lucru ştim sigur încă de la începutul filmului: individul ăsta
urmăreşte ceva, dar ce? Te întrebi mereu, dar, cu toate astea, ai
o senzaţie plăcută de intimitate cu personajul pentru că pare să
semene cu tine până în clipa în care ucide prima oară. Se spală
cum se spală oamenii, mănâncă cum mănâncă oamenii şi are clipe
de dezorientare pe care trebuie să le fi avut şi tu de nenumărate
ori. Sunt câteva momente de intimitate care creează o legătură
între spectator şi personaj; o legătură incertă şi difuză, dar o
legătură. Cadrul în care întoarce maşina şi priveşte înspre noi,
când aruncă priviri în spate pentru a vedea dacă e urmărit (chiar
după ce ucide prima oară), apoi prim-planul pe fundalul alb al
camionului, care seamănă cu o fotografie de poliţie, sau cadrul din
bucătărie, cu Viorel în rama uşii, când pare că se uită înspre noi.
Pe fondul acestei intimităţi, gestul involutar de a îndrepta pușca
spre spectator devine mult mai puternic. Atunci te simţi vizat şi
aproape trădat de Viorel, eşti parcă bătut uşor pe umăr şi ţi se
aminteşte că, de fapt, nu eşti confidentul lui, eşti doar unul dintre
ceilalţi.
Sentimentul de înstrăinare pare că-l urmăreşte pe Viorel peste
tot: de la casa Ginei, unde îl vedem cum se face tot mai mic în
intimitatea altei familii, în apartamentul propriei mame, unde se
împiedică peste tot de casnicul şi sfătosul domn Stoian, căruia îi
interzice să mai intre în camera lui, şi până la casa socrilor, plină
de lucrurile care fuseseră odată ale lui. Toate aceste interioare
intime şi calde contrastează cu propria lui casă, care a încetat să-i
mai aparţină. Trăieşte într-un provizorat în care toată lumea intră
fără să bată la uşă, în care este complet dezgolit, nu mai are nici
urmă de intimitate. De aici poate şi gestul autorului de a ni-l arăta
pe Viorel spălându-se. Individul ăsta este expus complet şi, cu
toatea astea, nimeni nu-l înţelege. E singur faţă de toate celelalte
personaje din film, rămâne singur şi faţă de noi din clipa în care
ucide. Oricum nu mai are nimic de ascuns, nimic de pierdut. Poate
că din cauza celor care-i populează spaţiul intim, are senzaţia
permanentă că-l urmăreşte cineva.
Viorel se ascunde după uşi ca să nu fie nevoit să interacţioneze
cu cei care-i intră în casă. Este mereu obturat de lucruri, închis în
cadru din ambele părţi. Un exemplu este cadrul în care-şi mănâncă
merdeneaua pe marginea trotuarului înainte să se predea, iar în
stânga şi în dreapta sunt amorsele unor copaci, sau cadrele în
care-şi urmăreşte soţia şi fetele dintre camioane. Sunt o mulţime
de amănunte vizuale care funcţionează în tandem cu conţinutul
filmului. Un exemplu sugestiv este sendvişul cu pateu pe care i-l
dă Gina şi care are o gaură chiar în mijloc, iar Viorel o studiază cu
atenţie. Camera este vie, îi simţi prezenţa mereu şi funcţionează
pe post de observator, aşa cum ne-a obişnuit deja Cristi Puiu.
Corecţiile, însă, şi panoramările nu sunt întotdeauna conduse de
mişcarea personajului în cadru, adică nu sunt funcţionale până la
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capăt. Uneori camera urmăreşte acţiunea, chiar dacă se întâmplă
dincolo de un zid sau un gard şi mi s-a părut chiar că are reacţie,
un soi de hâc, în clipa în care Viorel îşi omoară socrii.
Momentul în care bibileşte la vechea lui puşcă de vânătoare, cu
maşinuţele în fundal, este singurul în care protagonistul e liniştit
cu adevărat. E ca un copil cu jucăria lui. Viorel se gândeşte tot
timpul la altceva, chiar dacă are un plan de îndeplinit, încearcă
să se menţină preocupat de fiecare lucru pe care-l trăieşte tocmai
pentru a nu devia de la planul iniţial. Trăieşte aproape numai în
prezent, altceva nu-l ajută, nu-şi dă voie să se gândească nici la
trecut, nici la viitor. E prea dureros.
Copiii şi câinii sunt singurii cu care empatizează, sunt ca el, chiar
dacă ei nu-l înţeleg sau îl tratează cu dispreţ – aşa cum se întâmplă
cu Mariana, căţeaua de la fabrică, cu propria fiică sau cu fata
Ginei. Când e părtaş la criza de isterie a femeii cu inundaţia, el
empatizează cu copilul. Ascultă urletele femeii prin uşă şi pereţi.
Ceilalţi contribuie în mare măsură la ceea ce suntem, pare să
ne spună Cristi Puiu. Aşa cum strigă femeia aiurea la copil, aşa
strigă tot ce-l încojoară la Viorel. Lucruri de felul ăsta acumulate
l-au adus în starea în care e. Copilul certat că a făcut o prostie,
asta e imaginea în care Viorel pare să se recunoască. Arată
oricum ca un copil, cu fâşul ăla mare şi gluga mereu întoarsă,
iritantă pentru spectator – gluga contribuie şi la starea noastră
de iritare care creşte în paralel cu a lui, dar e şi un element care
caracterizează stadiul lui infantil. Imaginea de pe afiş trimite la
asta - un copil prea mare, cu o jucărie prea mică, nepotrivită, în
mână. Firele şi noaptea îngânându-se cu ziua sunt imaginea minţii
lui. Nu întâmplător, după ce săvârşeşte prima crimă, îşi strânge
maşinuţele şi toate lucrurile personale şi le duce la mama, de
parcă ar vrea să salveze ceea ce era pur în el de mizeria în care
bălteşte. Camera lui de acasă ascunde toate lucrurile omului care
a fost odată. Acolo nu trebuie să intre nimeni, mai ales domnul
Stoian, pentru că acolo e refugiul său. Când îşi duce valizele acasă,
camera rămâne la distanţă, afară, în faţa blocului, la fel şi sunetul.
În felul ăsta se pregăteşte secvenţa din poliţie când e filmat din
nou de la distanţă. Deja se depărtează de noi, ne scapă.
Unele dintre cele mai puternice secvenţe din film sunt: cea când
se spală, când îşi duce fetiţa la doamna Mioara şi secvenţa de final
de la poliţie. În baia aia, parcă în descompunere, îl vezi pe Viorel
cum se spală şi se pipăie, iar senzaţia pe care o ai e că-i auzi ecoul
gândurilor izbindu-se de pereţi. Eşti acolo cu el şi vezi un om real
care se spală şi se întreabă dacă nu cumva o fi bolnav, când, dintr-o
dată, atenţia îi e deviată de pata de apă de pe tavan. Totul este
incredibil de natural şi de bine jucat, fiecare gest are acoperire
şi fiecare grimasă are un gând clar în spate. Apoi secvenţa din
casa Mioarei, asistenta de pe ambulanţă din „Moartea domnului
Lăzărescu” – doamna Mioara avea şi ea un Lăzărescu acasă, deaia fusese aşa înţelegătoare cu el –, este foarte bine orchestrată
şi organică. Fetiţa lui Viorel trece aici prin aceeaşi stare de
înstrăinare şi ameţeală pe care o va avea puţin mai târziu tatăl său
la secţia de poliţie. Copilul rămas singur printre străini are parte,
fără nicio vină însă, de ceea ce va avea parte şi tatăl în instituţia în
care a ajuns cu bună ştiinţă.
„Aurora” face trimitere în mai multe rânduri la „Moartea
domnului Lăzărescu”. Pe lângă Mioara, Gina este, de asemenea,
medic la unul dintre spitalele în care poposeşte Lăzărescu în
lungul său drum spre moarte. Viorel şi domnul Lăzărescu sunt
nişte indivizi mutilaţi de societatea în care trăiesc şi sfârşesc chiar
în gura balaurului, în instituţiile acestei societăţi. Aparent, şi-au

făcut-o cu mâna lor, primul e un beţiv care stă să moară, celălalt
un paranoic cu tulburări comportamentale care ajunge criminal,
dar ei nu sunt altceva decât produsul lumii în care trăiesc. De aici
poate şi asemănarea de conţinut cu „Taxi Driver” (1976, r. Martin
Scorsese). Viorel a fost un om ca toţi ceilalţi până în momentul în
care a divorţat, la fel ca domnul Lăzărescu până i-a murit nevasta,
şi amândoi au devenit un simplu caz social, respectiv medical, un
dosar, o declaraţie.
„Staţi liniştit acolo că nu se întâmplă nimic”, îi spune poliţistul pe
care Viorel îl acuză că l-a bruscat, exact aceeaşi replică pe care i-o
spune şi Mioara lui Lăzărescu în ambulanţă. Apoi, Mirandolina
lui Lăzărescu şi Mariana lui Viorel, cadrul din bucătărie în care
Viorel dă telefon, care ne aminteşte de cel cu Lăzărescu, sau
secvenţa de la poliţie care se aseamănă cu cele din spital, sunt
doar câteva exemple. Secvenţa din poliţie face o paralelă între
medicii din „Moartea domnului Lăzărescu” şi poliţiştii de aici.
Poliţiştii încep să vorbească despre Viorel la persoana a treia.
Chiar dacă e prezent, nu i se mai adresează direct – aşa fac şi
medicii cu domnul Lăzărescu. După ce mărturisirea crimelor se
dovedeşte reală, Viorel nu mai e un individ de luat în seamă, nu
mai e o persoană, e un caz de rezolvat. Omul se face întotdeauna
mic în faţa instituţiei. Puterea celui din spatele ghişeului asupra
cetăţeanului e o moştenire rămasă din comunism.
Suntem părtaşi în finalul „Aurorei” la îndosarierea unei vieţi, la
clasificarea unui caz şi descoperim cum viaţa unui om reuşeşte
să încapă într-o declaraţie. Ai senzaţia că întreg filmul ar fi putut
fi chiar declaraţia pe care o va scrie Viorel pe teancul de foi pe
care i le întinde cu dărnicie poliţistul, dar în acelaşi timp simţi şi
o eliberare, în acord cu lumina caldă din birou şi cu seninătatea
lui Viorel. În sfârşit cineva îl ascultă, chiar dacă nu înţelege nimic.
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Les Beaux Gosses

Franţa 2009
regie Riad Sattouf
scenariu Riad Sattouf, Marc Syrigas
imagine Dominique Colin
montaj Virginie Bruant
sunet Hervé Guyader
cu Vincent Lacoste, Anthony Sonigo, Noémie Lvovsky
de Ioana Bogdan
Despre „Les Beaux Gosses”, scris și regizat
de Riad Sattouf (cunoscut realizator de
benzi desenate), se poate spune că este un
debut inteligent, chiar dacă se încadrează
în standardele unei comedii cu adolescenți.
Tradus în engleză „The French Kissers”, deși
ar fi trebuit să se numească „The Hot Guys”,
filmul, recompensat cu un César pentru
debut anul trecut, este un fel de cronică a
vieții unui adolescent ale cărui probleme
se concentrează asupra stabilirii relațiilor
cu sexul opus. Spun „debut deștept” pentru
că regizorul se dovedește foarte inspirat în
alegerea subiectului, unul pe care pare să îl
cunoască foarte bine. Un alt plus al filmului
îl constituie naturalețea cu care joacă actorii
neprofesioniști, reușind să aducă prospețime
unor situații cunoscute, specifice vârstei.
Hervé (Vincent Lacoste), protagonistul, își
împarte timpul între mersul la școală, mediu
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prielnic de a testa noile metode de a agăța
fete (de altfel, singurul său hobby), și casă,
unde îl așteaptă mama (Noémie Lvovsky),
relativ isterică, depresivă și puțin prea
preocupată de sexualitatea fiului său. Din
film nu lipsesc scenele de masturbare (pe
care regizorul le sincronizează cu muzica),
întrerupte, bineînțeles, de intrarea bruscă a
mamei. Nu lipsesc nici cadre cu adolescenți
care se sărută, uneori deranjant de mult.
Hervé nu este nici cel mai cool, nici cel
mai deștept din clasă, este totdeauna
undeva la mijloc. Aflat la vârsta la care
cea mai mare dilemă este cum să săruți o
fată, Hervé încearcă să se facă observat,
aspirând la statutul de tip cool. Tovarășul
său, Camel (Anthony Sonigo), se află cam
în aceeași situație. Sattouf surprinde foarte
bine experiențele penibile, timiditatea și
confuzia vârstei, deseori, superficialitatea și

naivitatea adolescenților. Fiecare profesor
este individualizat, la fel și elevii: nimic nu
este lăsat la voia întâmplării, chiar dacă
regizorul vrea să dea impresia de neglijență.
Replicile savuroase, cu un umor bine dozat,
trădează atenția care este acordată detaliilor,
sporind credibilitatea.
Camel și Hervé sunt într-un fel tovarăși
de „suferință”: fac permanent schimb de
sfaturi și de reviste cu femei dezbrăcate,
își împărtășesc victoriile și se cred
atotcunoscători, când, de fapt, teritoriul pe
care se aventurează le e la fel de necunoscut.
Schimbarea intervine atunci când Hervé, out
of nowhere, este abordat de una din cele mai
drăguțe colege, Aurore (Alice Trémolière),
cu care începe o relație tumultuoasă, spre
ciuda prietenului său Camel. Aurore și
Hervé trăiesc împreună primele momente
de intimitate, care, deși ar trebui să îi
maturizeze, îi lasă neschimbați: ei rămân, în
fond, niște copii, incapabili încă să își pună
probleme serioase, tratând totul ca pe un
joc.
Sattouf face aluzii la viața care îi așteaptă
(profesorul de biologie se sinucide
aruncându-se de pe bloc; un detaliu foarte
subtil este surprins în cadrul în care
profesorul îi întrerupe pe Hervé și Aurore,
având în mână sfoară pentru ștreang), dar e
clar că nici unul nu pare pregătit să devină
adult. Chiar și mama lui Hervé reacționează
pueril, având probleme foarte asemănătoare
cu cele ale fiului (Lvovsky este o figură-cheie
a filmului, perfectă pentru rolul de mamă
ușor inconștientă, prea curioasă și cam
depășită de situație). Mi s-a părut suspect
și oarecum lipsit de tact faptul că aproape
toate personajele apar îmbrăcate în aceleași
haine (fără să fie vorba despre uniforme),
deși acțiunea se petrece în zile diferite.
Cel mai probabil din considerente
comerciale, „Les Beaux Gosses” se bucură
de câteva apariții surprinzătoare. Astfel,
poate fi văzută Emmanuelle Devos în
rolul directoarei, sau Marjane Satrapi
(realizatoarea filmului „Persepolis”), sau
Irène Jacob, în rolul mamei Aurorei - mult
mai atrăgătoare decât fiica ei. De asemenea,
Riad Sattouf apare ca actor de film porno.
Deși nu este un film inovator, „Les Beaux
Gosses” merită notat pentru modul de
abordare a unei teme universale, îndelung
reciclată în cinema, căreia Sattouf reușește,
într-un mod inspirat, să îi redea valabilitatea.
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Ok-hui-ui yeonghwa
(Filmul lui Oki)

Coreea de Sud 2010
regie și scenariu Hong Sang-soo
imagine Park Hongyeol, Yunejeong Ji
montaj Hahm Sungwon
sunet Kim Mir
cu Yu-mi Jeong, Lee Seon-gyun
de Tudor Jurgiu
Precum în alte filme ale lui Hong Sangsoo, avem din nou senzația unei meditații
autobiografice asupra absurdului relațiilor
dintre sexe, asupra ridicolului orgoliului
masculin și asupra neîncrederii în
mijloacele aparent secătuite ale cinemaului.
Ca de obicei cu filmele lui Hong Sang-soo,
„Filmul lui Oki” s-a bucurat de aprecierea
criticilor în mai multe festivaluri și a
fost proiectat în închiderea uneia dintre
secțiunile Festivalului de la Veneția.
Împărțit în patru părți, filmul îl descoperă
pe Jingu, un tânăr regizor ale cărui filme
par greu de înțeles. În prima parte, el este
tulburat de niște zvonuri compromițătoare
legate de profesorul Song, pe care îl admiră.
Beat fiind, nu ezită să-i vorbească despre
asta într-o secvență delicat rezolvată
între stânjeneală, conflict și umor. În
aceeași manieră, finalul episodului îl
pune pe tânărul student cu principii în
fața întrebărilor stânjenitoare ale unei

tinere care îl acuză că ar fi distrus logodna
prietenei ei și că ar fi părăsit-o apoi. În al
doilea episod, el pare, la început, un tânăr
relaxat în relația cu o fată (Oki), pe care
o cunoaște accidental, și devine, apoi, un
îndrăgostit incurabil, care o urmărește
și, împotriva respingerilor ei, reușește
să fie cu ea. Toate aceste frământări sunt
tratate cu un tip de relaxare și de ironie
care te lasă să te gândești la ele fără să te
implice neapărat emoțional foarte mult.
Tulburările emoționale sunt mai mult
schițate, pentru a fi folosite în cadrul
unui discurs oarecum înțelept, oarecum
neserios despre iubire, respect, împăcare
și despre multe alte teme atinse doar.
Al treilea episod concentrează această
înțelepciune a filmului într-o serie de
întrebări esențiale și răspunsuri vagi în
spiritul zicalelor din prăjiturile cu răvaș:
„Jură să nu iubești niciodată și ține-te de
jurământ. Vei vedea că vei iubi totuși ceva.”
Ultimul episod schimbă perspectiva și
acum Oki e cea care ne povestește cele două
călătorii avute cu profesorul Song și, apoi,
cu Jing. Oglindirea celor două ipostaze
anulează cronologia celor două relații și
ai senzația că fiecare se construiește pe
ruinele celeilalte. Nu simți că una a urmat
alteia, ci că amândouă se preced și se
urmează în același timp. Oki este prinsă
între răbdarea și înțelegerea bărbatului
mai în vârstă și nerăbdarea infantilă și
pasiunea bruscă a celui tânăr. Ultima parte
se depărtează de schema normală folosită

de Hong Sang-soo, oferind acest punct
de vedere feminin și transformând-o pe
Oki în protagonist. Cele patru părți sunt
astfel construite, încât să funcționeze și
independent și în același timp să creeze
un tablou - ce-i drept, cam vag - al poveștii
celor trei personaje. Plasarea în timp a
fiecărui episod nu este foarte clară pentru
spectator, dar până la final evoluția fiecărei
relații ne este clară.
Umorul nu pare niciodată a fi scopul
secvențelor. Situațiile nu sunt comice, ci
mai degrabă stânjenitoare. Personajele
sunt foarte serioase în demersurile lor și,
în ansamblu, nu simți mecanismele unei
comedii. Contrastul dintre tenacitatea lui
Jing și penibilul situației creează efectul
comic. Gesturile și mimica personajelor
au ceva infantil și sincer în ele. Mirări,
supărări și veselii bruște și evidente te
fac, mai degrabă, decât să ai impresia unei
convenții pe care trebuie să o accepți, să te
atașezi de personaje și să le simpatizezi întrun mod oarecum părintesc slăbiciunile,
calitățile și bucuriile. Există o detașare și o
simplitate în abordarea subiectului care îți
oferă distanța și confortul necesar pentru
a putea înțelege natura relațiilor dintre
personaje. Nimic nu e dramatic, totul se
poate regenera și un tip de bun-simț și
cumpătare salvează personajele, fără însă
a le ridiculiza prin umor.
Cadrele largi și neestetizante amplifică
senzația de detașare față de subiect și
creează impresia de firesc. Secvențele
sunt filmate în modul cel mai confortabil
pentru spectator, în așa fel încât povestea
să fie redată clar și gesturile și reacțiile
actorilor să fie vizibile. Zoom-urile și
mișcările uneori neglijente ale camerei,
precum și lumina, conferă un aspect de
video filmului. Acest demers nu are însă
scopul de a crea senzația de documentar,
ci de a accentua lipsa de prețiozitate și de
emfază în abordarea poveștii.
„Filmul lui Oki” dă senzația că este foarte
controlat și atent construit, dar, în același
timp, și că este foarte personal. Hong Sangsoo e un regizor foarte coerent în maniera
în care șlefuiește, cu fiecare film, aceleași
tipuri de personaje, oferind nuanțe noi
și încă un strat subțire de înțelegere
complicatelor relații dintre oameni.
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Fascinanţii oameni obișnuiţi
ai lui Mike Leigh
de Cristiana Stroea

Mike Leigh şi-a început cariera ca actor, apoi a devenit în anii ’60 regizor de teatru şi dramaturg, după care a trecut
la televiziune. A regizat numeroase filme de televiziune, pe durata a mai bine de zece ani – „Nuts in May”, „Abigail’s Party”,
„Four Days in July”. În 1990 devine cunoscut în lumea cinematografică internaţională cu „Life is Sweet” („Viaţa e dulce”),
o comedie despre viaţa de zi cu zi a unei familii din clasa muncitoare a Londrei. „Naked” (1993) este filmul ce i-a adus
premiul pentru cel mai bun regizor la Cannes, iar pentru „Secrets and Lies” („Secrete şi minciuni”, 1996) primeşte premiul
„Palme d’Or”, cinci nominalizări la Oscar şi Premiul BAFTA pentru cel mai bun scenariu.

Exponent al filonului social-realist în
cinematograful britanic
Leigh şi-a câştigat aprecierea criticilor şi a publicului pentru dramele
sale sociale caracterizate prin poveşti cotidiene ale unor personaje
bogat texturate. Este considerat, alături de Ken Loach, un exponent
al reîntoarcerii la tradiţia realismului în cinematograful britanic. În
studiul „Loach and Leigh, Ltd: The Cinema of Social Conscience”
profesorul şi criticul Bert Cardullo face o analiză a filmelor celor
doi regizori evidenţiind descendenţa lor din cinematograful socialrealist al anilor ’60, însă în direcţii opuse: documentar – în cazul lui
Loach -, teatru – în cazul lui Leigh. Într-un interviu pe care Cardullo
i-l ia lui Mike Leigh, acesta însuşi se distanţează de Ken Loach,
susţinând că recunoaşte în opera sa influenţa teatrului, a vodevilului,
a circului şi a pantomimei, precum şi a filmelor Noului Val Britanic,
a fraţilor Marx, a comediilor lui Laurel şi Hardy, a lui Chaplin şi a
lui Keaton. Dar „aspectul teatral, de vodevil al filmelor mele e la fel
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de important ca viziunea mea realist-socială asupra lumii. Cele două
sunt inseparabile.” - afirmă Leigh.
Angajamentul regizorului britanic faţă de realitatea socială se
manifestă total în operele sale cinematografice, încă din punctul
zero al conceperii unui film. Leigh este cunoscut pentru tehnica sa
specială de lucru cu actorii, pe baza căreia îşi scrie ulterior scenariile:
alege o temă, le-o împărtăşeşte actorilor, cărora le cere apoi să îşi
imagineze sau să recreeze, pe baza experienţelor proprii de viaţă,
personaje ce ar putea, prin interacţiunile lor, să ilustreze tema
respectivă. În urma multor sesiuni de improvizaţie între regizor şi
fiecare actor în parte, sunt create şi rafinate cu minuţie personajele.
În acelaşi timp, Leigh urmăreşte evoluţia privată a acestor personaje,
direcţia în care complexitatea lor devine tot mai palpabilă şi realistă
şi intuieşte care e „felia de viaţă” pe care ele ar putea să o împartă.
În cuvintele sale, este vorba, de fapt, de un proces de „investigaţie”,
adică de cercetare a simptomatologiei conceptelor fundamentale
ce există în fiecare dintre noi. Considerând că fiecare operă de artă
este o „sinteză de improvizaţii”, Leigh ajunge la structura narativă
a filmelor sale abia în urma acestor sesiuni de lucru cu actorii, ce
uneori se întind până la 6 luni. Mai simplu spus, în opera lui Leigh
întâi apar oamenii şi apoi evenimentele. Mai e nevoie să adaug ceva
important, şi anume că actorii îşi creează separat personajele şi se
pregătesc individual pentru anumite situaţii – asupra cărora Leigh le
oferă doar unele indicii, fără să ştie de fapt ce urmează să se întâmple
în film sau cu care din restul actorilor vor interacţiona. Regizorul
urmăreşte prin această restricţie tehnică să păstreze intactă acea
tensiune specifică interacţiunilor dintre oameni, acea rezervă
psihologică care decurge din potenţialul unei situaţii obişnuite de a
fi imprevizibilă.
În filmele lui Leigh, realitatea nu mai este povestea, ci personajele.
Astfel, regizorul evită să subordoneze grosolan seria evenimenţială
unei intrigi imaginate şi să-şi oblige personajele să livreze replici care
pregătesc artificial spectatorul pentru ceea ce va urma. Din contră, el
încearcă să creeze o realitate care să-şi păstreze potenţialul intrinsec
de a se genera pe sine în faţa camerelor, pentru ca atunci când acestea
încep să meargă să surprindă evenimentul, iar nu reconstituirea lui.
Angajându-se în acest proces creativ, Leigh explorează societatea
cu atâta insistenţă, se cufundă în banal cu atât de mult interes, încât
cele mai mici asperităţi şi cele mai comune drame devin neobişnuit
de semnificative şi intense. Eroii filmelor lui sunt oameni simpli ce
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încearcă să se descurce cât pot mai bine în viaţă şi să dea un sens
existenţei lor. Leigh îşi urmăreşte personajele cum se dezvăluie
treptat, imprevizibil – în sensul că nu sunt provocate de logica poveştii
(neexistând una, de obicei), ci de o logică a propriilor sentimente
şi motivaţii – de cele mai multe ori amestecate şi confuze. În final,
într-o confruntare cathartică, ultimele zone de umbră se risipesc şi
cele mai profunde trăiri ies la iveală, personajele apar dezgolite şi
vulnerabile, frumoase şi de neuitat.

Creator de familii

Umorul incomod şi controversat al
personajelor
Leigh nu intră niciodată în subiectivitatea personajelor, le lasă pe
ele să încerce să iasă la suprafaţa cum pot mai bine – în principiu,
prin cuvinte. În filmele lui Leigh nu există vise, amintiri sau
iluzii scoase la vedere. Carney arată că personajele din filmele
regizorului britanic îşi exprimă emoţiile într-un mod confuz,
multistratificat şi impur, spre deosebire de emoţiile rudimentare
şi generice din filmele americane mainstream, emoţii pe care
orice spectator şi le poate asuma cu uşurinţă. Şi poate datorită

All or Nothing 2002

În cartea „The Films of Mike Leigh: Embracing the World”, criticul
şi teoreticianul Ray Carney (faimos pentru studiile sale asupra operei
actorului şi regizorului John Cassavetes), opune personajelor lui
Leigh pe cele ale filmelor hollywoodiene, desigur, în detrimentul
celor din urmă. În timp ce personajele filmelor americane percep
şi participă într-un mod individualist şi simplist la evenimentele din
jurul lor, personajele lui Leigh sunt exponenţii crezului auctorial că
cele mai ascunse emoţii şi cele mai intime atitudini au consecinţe
sociale şi se manifestă involuntar de voinţa sau controlul lor.
Într-adevăr, în filmele lui Leigh, pe care criticul îl porecleşte cu
simpatie „regizor al familiei”, personajele nu apar mai niciodată
singure, par prinse mereu într-un hăţiş de interacţiuni şi relaţii, ca
într-o mare familie! Unul dintre rarele momente de solitudine din
opera lui Leigh o are în centru pe bulimica Nicola („Life is Sweet”)
în timp ce înfulecă dulciuri şi apoi vomită într-o pungă. Dar în clipa
următoare, putem vedea că, prin pereţii subţiri ai casei, sora ei din
camera alăturată o ascultă în tăcere şi mai târziu, la sfârşitul filmului,
îi va atrage atenţia Nicolei că e de datoria ei să le spună părinţilor
ce se petrece cu ea. Un alt moment, de fapt al doilea şi ultimul pe
care l-am putut remarca, e cel în care Phil din „All or Nothing”
(„Totul sau nimic” , 2002) evadează din rutina îngrozitoare a vieţii

lui pentru câteva ore. Îşi ia taxiul cu care-şi câştiga pâinea, închide
staţia, îşi închide telefonul şi pleacă din oraş. Dar în acelaşi timp fiul
său are un infarct şi Penny, soţia, încearcă disperat să-l contacteze.
Acest moment de solitudine va fi răscumpărat de către Phil cu multe
reproşuri şi vină. Dar cele de mai sus nu trebuie înţelese greşit:
singurătatea ca stare lăuntrică este una dintre cele mai întâlnite trăiri
în filmele lui Leigh. În schimb, singurătatea ca stare fizică este un
lux ce nu li se oferă personajelor. Ele par să existe doar în raport cu
ceilalţi şi doar atunci apar în faţa camerei. Explicaţia acestei opţiuni
regizorale rezidă, aşa cum observă criticul american, în faptul
că Leigh acordă o importanţă deosebită responsabilităţii pe care
oamenii o au unii faţă de alţii. Însă cred că în aceeaşi măsură derivă şi
din încrederea pe care o are în relaţiile interumane şi puterea lor de
vindecare. „Familiile te dau peste cap!” spune Cyril, un personaj din
„High Hopes” („Speranţe înalte”), însă în mijlocul familiei, între cele
două fiice ale sale reuşeşte Cynthia („Secrets and Lies”) să regăsească
afecţiunea şi liniştea după care tânjea şi care i-au fost refuzate în
copilărie şi adolescenţă şi să spună fericită, sub un soare auriu: „Astanseamnă să trăieşti, nu-i aşa?”.
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felului în care aceste personaje se nasc - procesul generativ bazat
pe improvizaţie şi participarea creativă a actorului în aceeaşi
măsură cu cea a regizorului-scenarist -, ele păstrează mereu o
interesantă ambiguitate, sunt greu de înţeles şi de categorisit.
Fiind exponenţi ai claselor sociale britanice, eroii filmelor lui Mike
Leigh împrumută numeroase caracteristici comportamentale şi de
exprimare - în „High Hopes”, spre exemplu, sunt trei tipuri diferite de
accente corespunzătoare categoriilor sociale - ce-i fac recognoscibili
şi specifici societăţii britanice. În acelaşi timp, regizorul întreprinde
un proces de selecţie şi distilare în urma căruia aceste personaje sunt
uşor caricaturizate. Dar acestea sunt singurele simplificări la care
recurge Leigh, iar fondul de sentimente şi de idei rămâne atât de
complex şi răbufneşte în atât de multe forme de manifestare, încât
personajele acestea păstrează întotdeauna capacitatea de a stârni
atât râsul şi condescendenţa spectatorului, cât şi compasiunea şi
înţelegerea lui.
Deşi abordează aspecte deprimante ale existenţei – singurătatea,
sărăcia, alcoolismul, nevoia nesatisfăcută de afecţiune, violenţa,
eşecul, inadaptarea –, Leigh reuşeşte să cultive, prin situaţii jenante
în care îşi pune personajele, un umor incomod. Acest aspect i-a
determinat pe criticii săi să-l acuze de o atitudine de superioritate,
de misoginism, de dispreţ faţă de categoriile sociale care-i inspiră
personajele şi de cruzime faţă de acestea din urmă. Deşi, în unele
cazuri, regizorul nu poate scăpa chiar basma curată din această
acuzaţie (mă gândesc la personajele secundare din „High Hopes”
sau la unele personaje din „Naked” şi „All or Nothing” – în special
alcoolicii), în general îşi construieşte eroii cu multă empatie şi le
arată capabile să îndure dramatismul propriilor existenţe şi demne
de admirat chiar pentru acest lucru. Umorul filmelor lui Leigh nu e
grosolan şi facil, întrucât el vine „la pachet” cu o viziune empatică
şi umanitară asupra oamenilor şi a vieţilor lor. Pe măsură ce
personajele, puse în situaţii complicate, se dezbracă de convenţii şi
de comportamente „corecte”, ele devin tot mai rizibile, dar în acelaşi
timp vulnerabile şi mai uşor de înţeles în esenţa lor, până atunci,
ascunsă. Nu e greu de înţeles de ce nu e postura cea mai comodă în
care regizorul ne poate pune.
Scena mea preferată, ce ilustrează admirabil lucrurile mai sus
prezentate, este confruntarea dintre Poppy şi instructorul ei auto,
din filmul „Happy-Go-Lucky” din 2008. Poppy (Sally Hawkins) este
o profesoară de 30 de ani care îşi petrece timpul fiind fericită şi
încercând să „infecteze” lumea din jur cu buna ei dispoziţie. Nătângă,
vorbăreaţă, inimoasă şi plină de culori (atât metaforic, cât şi literal
– se îmbracă extravagant şi poartă mereu câteva zeci de brăţări din
cauza cărora pare mereu însoţită de un clinchet voios de clopoţei),
Poppy nu se dă în lături de la a aborda oameni străini sau vagabonzi,
încercând să îi scoată din singurătatea sau tristeţea lor. După ce i se
fură bicicleta – fapt ce o supără mai mult din cauză că nu apucase săşi ia „la revedere” de la ea -, Poppy hotărăşte că trebuie să ia lecţii de
şofat. Cu această ocazie îl întâlneşte pe Scott (minunat jucat de actorul
Eddie Marsan), un instructor morocănos care urlă la ea, o copleşeşte
cu filosofii mlăştinoase şi încearcă să o înveţe care sunt oglinzile
maşinii, denumindu-le după îngeri căzuţi. „Enraha!” îi urlă de fiecare
dată lui Poppy când aceasta nu se asigură suficient şi îi arată spre
oglinda retrovizoare, care constituie „ochiul atoatevăzător”, în timp
ce celelalte două oglinzi sunt Lucifer şi Raziel, îngerii care au căzut
după Enraha. Ei bine, deşi orice alt elev ar fugi mâncând pământul
de ţipetele lui Scott şi metoda lui dubioasă, Poppy nu renunţă, chiar
în ciuda rugăminţilor prietenei sale. Încearcă să-l atragă în discuţii
despre prietenii, familia sau interesele lui, dar Scott rămâne adesea
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agresiv şi aparent enervat de neatenţia şi superficialitatea elevei sale.
În cele din urmă, între cei doi are loc o confruntare prin care ni se
oferă accesul spre miezul problemei. Înţelegem, în sfârşit, ce ascunde
voioşia şi bunătatea copleşitoare a lui Poppy chiar din vorbele lui
Scott, personajul căruia nu-i bănuiam capacitatea de a înţelege cu
atâta fineţe şi claritate persoana de lângă el. Şi aici e partea frumoasă
a construcţiei personajului: Scott dovedeşte, pe durata cursurilor de
şofat, un interes acut în a înţelege şi a descoperi sensul lucrurilor care
se petrec în jurul său. Dar adesea ideile lui sunt atât de exagerate şi
sunt exprimate cu atâta furie şi înverşunare încât Scott cade în ridicol
şi nu ne aşteptăm de la prea mare lucru din partea lui. În confruntarea
finală, felul în care vede el lucrurile demonstrează o luciditate
surprinzătoare, dar ne face să înţelegem şi starea de autovictimizare
în care trăieşte şi din prisma căreia experimentează viaţa. Şi astfel
ajungem la una dintre ideile majore ce stau la baza operei lui Mike
Leigh – oricare ar fi adevărul, fiecare persoană îl percepe în felul său,
iar această percepţie devine propria chilie din care cu greu poate
evada.

Victimele propriilor viziuni
distorsionate
Cele mai interesante şi reuşite personaje din filmografia lui Leigh
reflectă această viziune: Johnny din „Naked” e un nihilist şi un anarhist
avid de atenţie şi dependent de contactul cu oamenii din jur, dar
care dă bir cu fugiţii în momentul în care i se oferă şansa unei relaţii
mature; Sophie („Naked”) e convinsă că bărbaţii nu ştiu ce vor şi pune
pe seama acestui lucru eşecurile ei sentimentale, complăcându-se
într-un comportament masochist; Nicola – tânăra bulimică din „Life
is Sweet” - e prinsă în propria letargie sufletească şi intelectuală şi nu
reuşeşte să iasă din sine; Vera Drake, din filmul omonim, se pune pe
sine şi pe familia sa într-o situaţie foarte dificilă, nu atât din naivitate
sau necunoaştere - cum apreciază unii critici -, cât dintr-o nevoie
acută de a ajuta şi de a se confirma pe sine prin binele pe care îl face
„bietelor femei”. E incapabilă să primească, la rândul ei, iertarea sau
ajutorul celor din jur, în momentul în care viaţa se întoarce împotriva
ei. Marry („Another Year” („Un alt an”, 2010)) nu poate accepta că
îmbătrâneşte, ceea ce o determină să facă alegeri proaste şi să se
afunde şi mai mult în singurătatea de care fuge. Această constelaţie
de personaje nefericite constituie partea cea mai vie din filmografia
regizorului. În filme precum „Secrets and Lies” (1996) sau „All or
Nothing” (2002), regizorul le împinge în confruntări melodramatice
prin care se eliberează de vălul obturant al subiectivităţii personale.
Pe măsură ce filmele lui Leigh înfăţişează şi dezvăluie obişnuitul, ele
îi revelează şi potenţialul de transformare intrinsec.
Aş vrea să închei cu unul dintre impresionantele solilocvii ale lui
Johnny din „Naked”, întrucât mi se pare că surprinde mai eficient
decât toată analiza de mai sus atitudinea lui Mike Leigh faţă de lume
şi viaţă, atitudine din care se nasc filmele lui minunate.
„Eu nu sunt plictisit! Asta e problema tuturor – sunteţi cu toţii atât
de plictisiţi. Aţi găsit explicaţii naturii şi acum vă plictiseşte. Aţi găsit
explicaţii corpului uman şi acum vă plictiseşte. Aţi găsit explicaţii
Universului şi acum vă plictiseşte. Aşa că vreţi doar distracţii de
duzină şi, gen, cât mai multe şi nu contează cât de penale sau cât
de stupide sunt, atâta timp cât sunt mereu altele, mereu altele, atâta
timp cât sclipesc şi strălucesc în patruzeci de afurisite de culori! Ei
bine, poţi să zici orice despre mine, dar în nici un caz că sunt plictisit!”
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Kaboom

SUA, Franţa 2010
regie și scenariu Gregg Araki
imagine Sandra Valde-Hansen
sunet Trip Brock
muzică Robin Guthrie, Vivek Maddala
cu Thomas Decker, James Duval, Juno Temple
de Miruna Vasilescu
Special pentru Gregg Araki, Cannes-ul a
inventat un premiu: „Queer Palme”, pentru
filme care au un aport la lupta minorităţilor
sexuale pentru egalitate de drepturi. Gregg
Araki e gay declarat, dar a avut măcar o
relaţie de lungă durată cu o femeie. Lui Gregg
Araki nu-i plac etichetele şi toate filmele lui
vorbesc numai despre asta. Şi despre sex şi
despre droguri şi despre tinereţe.
Sunt filme care par insuportabile. După care
începe o melodie de la Cocteau Twins, să
zicem, și e un cadru cu orașul pustiu noaptea,
apoi doi tipi fac sex, unii iau acid și ecstasy,
alții se masturbează în grup, cineva află că
are HIV, altcineva vede extratereștri și capul
unui coreean zboară peste rafturile cu fructe
din supermarket şi vomită peste o grămadă
de pere.
Cel mai bine-ar fi să începeți cu „Kaboom”.
Citisem undeva că ar fi cel mai relaxant
și entertaining film cu apocalipsă, dar eu
l-aș pune pe „Southland Tales” (2006, r.

Richard Kelly) primul pe listă. „Kaboom”
e un college-movie american, cu oameni
frumoși, haine hype, sex și fantezii sexuale,
discuții sarcastice şi droguri, până la un
moment dat când cineva care poartă o mască
de animal îi înfige un cuțit în craniu unei
fete roșcate și, kaboom!, cu toții descoperă
treptat că lumea e mult mai mult decât
pare. „Kaboom” e un mix de SF artificialamuzant, situat la marginea dintre metaforă,
halucinație cauzată de droguri, imaginația de
la 18 ani și chiar o posibilă realitate paralelă
și explorări sexuale nesfârșite, pe îndelete,
puse foarte bine în scenă (Thomas Dekker
și Juno Temple sunt magnetici). Mai multe
nici nu sunt de spus. Dar „Kaboom” pare să
fie al patrulea film dintr-o tetralogie pe care
Araki a început-o cu vreo 20 de ani în urmă şi
care trebuie musai trecută în revistă pentru a
înţelege acest gen de cinema.
„Totally Fu**ed Up” (1993), „The Doom
Generation” (1995), „Nowhere” (1997)

sunt filme cu tineri aflați la vârsta marilor
întrebări, într-o perioadă în care SIDA,
homosexualitatea și depresiile fără ieșire
parcă de-abia loviseră creierele înfierbântate
ale adolescenților de pretutindeni: anii ’90,
când societatea se târa între libertate și
anarhie și toate începeau să poartă etichete
– de la produsele din alimentară până la
orientarea sexuală. Destul de greu de acceptat
după doar un prim film, jocul artificios al
actorilor (fetişul lui Araki, James Duval, îmi e
complet antipatic, chiar şi după toate filmele
astea) – genul care face spectatorul să-și
mute privirea ca să evite penibilul – este un
concept aparte al lui Araki despre o anumită
tipologie: adolescenți americani nătângi
(pare cel mai potrivit cuvânt) care caută
sensul vieții în timp ce-și prăjesc creierii și se
țin de tâmpenii. În acest context, personajele
lui Araki sunt cât se poate de veridice: sunt
tineri care miros a tutun și a sex – cum îi
descria o cronică – și care vorbesc numai
despre asta cât e ziua de lungă. Și pe parcurs,
Araki reușește să mute atenția de la filmul
total low-budget pe tripurile în care intră,
pe rând, fiecare dintre personaje. În culori
neon şi pe refrenuri cunoscute, Araki spune
poveştile adolescenţilor cu blugi rupţi, haine
de piele şi cercei în urechi indiferent de sex.
Absurdul lui pare să se tragă tot din
leitmotivul SEX, care aduce aminte de John
Cameron Mitchell, doar că de data asta e ceva
foarte negativ şi deloc muzical, care pulsează,
ca şi cum lumea în care trăiesc aceşti tineri
ar fi un mare organ sexual şi toată angoasa
existenţială de care sunt capabili adolescenţii
în general porneşte din şi se termină în sex.
Mixul lui de influenţe ar fi Godard, Lynch
(zona „Twin Peaks”), Jean Vigo şi Pasolini,
ba chiar şi „Portocala Mecanică” – aceeaşi
disoluţie a prezentului în violenţă, dar la
un nivel mai pământean şi mai sincer. Una
peste alta, nu valorile de „cinema” atribuite
filmelor lui Araki sunt miezul concepţiei lui,
ci mai degrabă puterea de a reduce neuronii
la zero şi de a induce transa, pe care o mai are
pe alocuri şi Harmony Korine cu abilitatea lui
de a face nimicul să fie mai interesant decât
ceva-ul. Doar că Araki nu e deloc un hipster,
aşa cum s-ar putea spune despre Harmony, ci
mai degrabă genul de autor „so bad it’s good”,
care dă curs unor gânduri fără cap şi coadă,
care ne răsar, nouă tuturor, în minte, când nu
ne aşteptăm şi pe care le înfundăm în neant
pentru că nu ştim ce să facem cu ele.
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Hors-la-loi (În afara legii)

Algeria - Franţa - Belgia 2010
regie și scenariu Rachid Bouchareb
imagine Christophe Beaucarne
montaj Yannick Kergoat
muzică Armand Amar
cu Jamel Debouzze, Roschdy Zem, Sami Bouajila
de Andrei Dobrescu
„Hors-la-loi”, al șaselea film al regizorului
algerian Rachid Bouchareb, este o dramă
istorică plasată la finalul perioadei coloniale
franceze care redă lupta pentru independența
Algeriei din perspectiva a trei frați, Saïd (Jamel
Debbouze), Messaoud (Roschdy Zem) și
Abdelkader (Sami Bouajila). Subiectul istoric
nu este o noutate pentru regizorul care, cu
patru ani în urmă, realiza, cu aceeași distribuție,
„Indigènes”, ambele filme aducându-i câte o
nominalizare la Oscar.
„Hors-la-loi”, deși aparent nu se vrea un film
militant, nici nu reușește acest lucru. Deși ar fi
putut fi o dramă de familie, ratează și direcția
asta. Ar fi putut fi un studiu de personaj, dar
nici aici nu excelează. Cei trei frați nu sunt
decât stereotipuri în mișcare - revoluționarul
ascetic și dogmatic, mafiotul mărunt, dar
cu inimă mare și soldatul dezamăgit. Când
declară în interviuri că „Hors-la-loi” ar fi un
film de acțiune, Bouchareb pare să nu-și dea
seama de coregrafia sărăcăcioasă și lipsită de
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imaginație a secvențelor lui. Asaltul asupra
unei secții de poliție pariziene, masacrul de
la Saif, confruntarea dintre FLN și gruparea
Colonelului Faivre sunt doar niște plictisitoare
secvențe cu împușcături. Nu au suflu, nu au
dinamism, iar montajul este unul cuminte și
inexpresiv.
Și asta pentru că ceea ce nu pare să înțeleagă
regizorul algerian este procedeul prin care
se obține ritmul unui film. Fracturate în
nenumărate salturi în timp, poveștile lui
încetează să mai construiască gradat tensiunea.
Elipsele lui nu au loc în interiorul secvenței, ci vin
brutal, din afară, anunțate de supraimpresiuni.
De fiecare dată când introduce un carton
și aruncă acțiunea la câteva luni distanță,
regizorul greșește. Fiecare secvență devine
de sine stătătoare, cu o desfășurare proprie și
inconsistentă în imaginea de ansamblu.
Procedeul în sine nu este neapărat artificial
atunci când are o justificare. Elipsele anunțate,
spre deosebire de cele mai subtile, realizate

în interiorul secvențelor, sunt cu atât mai
interesante cu cât provoacă o surpriză
spectatorului. Și asta se întâmplă când
personajele sunt puse într-un context nou sau
când ele au evoluat într-un mod suprinzător.
Nici în „Indigènes”, nici în „Hors-la-loi”
acest lucru nu se întîmplă. Personajele sunt
transportate de-a lungul etapelor unui conflict
(război sau revoltă) și plasate doar în momentele
importante. Mai mult, Rachid Bouchareb
abuzează de elipse și realizează filme care sunt
lungi, fără a avea anvergura epopeei.
Subiectele, mai mult decât realizarea propriuzisă, au promovat filmele regizorului algerian.
„Eu fac filme, așa cum au făcut Scorsese,
Coppola, sau Sergio Leone”, declara Rachid
Bouchareb în conferința de presă ce a urmat
proiecției de la Cannes, unde filmul a fost
proiectat în cadrul Competiţiei Oficiale. „Nu fac
politică!”
Să fie chiar așa de inocentă concepția regizorului
algerian? Nici vorbă! Iar poziția pe care o ia nu
este deloc artistică, ci militantă. „Indigènes”
arăta cinismul armatei franceze care, după
ce s-a folosit de soldații din colonii, le-a tăiat
dreptul la pensiile de veteran. „Filmul meu nu
este despre revoluția algeriană, ci despre toate
revoluțiile din lume”.
Nu cred că cineva a mai crezut cu adevărat ce
a spus Rachid Bouchareb, după ce i-a văzut
filmul. „Hors-la-loi” s-a hrănit din polemicile pe
care le-a provocat, din marșurile formațiunilor
de dreapta, din talk-show-urile franceze.
Scorsese, pe care regizorul algerian îl citează
de multe ori, a reușit în „Gangs of New York”
(2002) exact ce Bouchareb nu a reușit în „Horsla-loi” - o producție artistică pe un subiect
istoric. Înăbușirea cu sălbăticie a revoltelor din
New York în iulie 1863 este pretextul pe care
Scorsese construiește un film mai mult fantastic,
decât istoric. Și cu personajele lui îngroșate, cu
decorurile de la Cinecittà, face film, nu politică.
Rachid Bouchareb a reușit să dribleze toate
direcțiile pe care i le oferea povestea. A reușit
să transforme un film cu potențial într-un
action-flick. Deși bine realizat tehnic, filmul lui
are aceeași problemă. Este bine realizat pentru
un film străin care vrea să imite Hollywoodul. Și pentru că este atât de îndârjit și scrâșnit
și pentru că speculează o dramă istorică nu
dintr-o nevoie deosebită de a spune ceva, ci mai
mult dintr-un calcul rece legat de numărul de
potenţiali spectatori, încetează chiar și a mai fi
o declarație și devine un exercițiu cu tema film
de acțiune à la Hollywood.
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Film pentru prieteni

România 2011
regie și scenariu Radu Jude
imagine Andrei Butică
montaj Cătălin F. Cristuţiu
sunet Vlad Voinescu, Filip Mureșan
scenografie și costume Alexandra Ungureanu
cu Gabriel Spahiu, Lucia Maier, Șerban Pavlu
de Andrei Rus
Unul din foarte puţinele lungmetraje produse
independent în România, „Film pentru prieteni”
prezintă încercarea nereuşită a unui bărbat de a
se sinucide. Convenţia aleasă de Radu Jude este
una cât se poate de apropiată de naturalism,
filmul conţinând o singură tăietură de montaj
vizibilă, restul de peste 50 de minute ale acestuia
imortalizând - în timp real şi fără niciun fel de
intervenţie aparentă a realizatorului la nivel
de mizanscenă – testamentul oral lăsat de
personajul suicidar apropiaţilor, iar ulterior
împuşcăturii care îl răneşte grav, încercările de
a-l menţine în viaţă ale vecinilor şi ale angajaţilor
de pe ambulanţa chemată de ei.
„Film pentru prieteni” e gândit să funcţioneze
precum un clip de pe internet, realizat de
către un anonim şi postat ulterior pe un
site oarecare. În consecinţă, era necesar ca
implicarea realizatorului în construct să fie
cât mai mascată cu putinţă. Filmul trebuia să
pară realizat cu adevărat de către protagonist,

în ciuda faptului că acesta este interpretat de
un actor uşor recognoscibil (Gabriel Spahiu).
La nivelul credibilităţii poveştii putea pierde
puncte Radu Jude dacă ar fi decis să confere
mai multă coerenţă primei părţi a filmului, în
care protagonistul li se adresează apropiaţilor
prin intermediul camerei de luat vederi. Faptul
că acesta îşi pierde în mai multe rânduri firul
discursului şi că repetă aproximativ acelaşi tip
de reproşuri la adresa unor personaje la care
spectatorii nu au acces direct şi cărora nu le pot
creiona niciun fel de reprezentare mentală din
cauza lipsei de informaţii concludente livrate de
către el, conduce la pierderea frecventă a atenţiei
acestora pe durata derulării monologului.
Spectatorii sunt plasaţi astfel în poziţia corectă
din punct de vedere etic, fiind constrânşi să
nu empatizeze şi, deci, să nu se ataşeze de
protagonist. Au timp să se întrebe, în reprize,
pe întreaga durată a primei jumătăţi a filmului,
care e motivul pentru care privesc o asemenea

construcţie cinematografică. Protagonistul
este şi va rămâne un străin pentru ei şi, deşi
se adresează frontal camerei, vorbeşte unor
persoane (sau personaje) anume şi necunoscute
lor, iar nu întregii umanităţi.
Cea de-a doua parte a filmului, în care
protagonistul se târăşte însângerat dintr-o
parte în alta a camerei, nu va mai oferi răgaz de
gândire nimănui. Totul pare real, iar actorul care
îl interpretează pe protagonist pare să sufere
de-a binelea. Nicio clipă mişcările celorlalte
personaje care intră în cadrul fix stabilit din start
nu par să fi fost gândite după o schemă sau să fi
fost repetate. Există momente de linişte între cei
doi vecini care sar în ajutorul protagonistului,
altele de ezitare; o oarecare stânjeneală este uşor
de reperat în modul lor de relaţionare. Natura
evenimentului surprins de camera de filmat
este atât de insolită, încât acţiunea suicidală a
protagonistului devine brusc relevantă. Radu
Jude are grijă în acest pasaj să se folosească
de anumite detalii scenografice (o canapea
îmbrăcată în muşama care nu absoarbe sângele,
un sul de hârtie igienică cu care vecinii încearcă
să oprească sângerarea protagonistului) pentru
a stârni simţurile privitorilor. Apelează, în acelaşi
timp, la elemente care pot stârni râsul, precum
pârţul care îi scapă cel mai probabil rănitului,
apărând însă într-un moment în care vecinul
(Şerban Pavlu) stă ghemuit pe vine, ceea ce face
imposibilă reperarea exactă a originii sunetului.
Ceea ce determină funcţionalitatea constructului
din „Film pentru prieteni” este ambiguizarea
apartenenţei unuia sau altuia dintre elementele
cinematografice care îl compun. Faptul că nu
există garanţia că unul sau altul dintre detalii
aparţine realizatorului sau actorilor, că nu se
poate şti exact care element e căutat şi care a
apărut spontan şi a fost captat întâmplător în
imagine, sporeşte senzaţia de verosimilitate
a filmului – până la urmă, marea miză a unei
convenţii precum cea propusă de „Film pentru
prieteni”. Iar faptul că niciun detaliu - fie el
dramaturgic, vizual sau sonor – nu atrage
suficient de mult atenţia asupra sa pentru a
părea premeditat şi, deci, calculat la milimetru,
este meritul lui Radu Jude.
Sunt curios dacă un spectator dintr-o ţară în
care Gabriel Spahiu nu este cunoscut şi care
ar viziona filmul pe internet, lipsit de generice
de început şi de final, ar crede că asistă la
înregistrarea unui eveniment real. Şi sunt
curios dacă, în acest caz, i-ar mai trece vreodată
prin cap că s-ar putea sinucide apelând la o
armă de foc.
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Clint Eastwood
a fost odată în Vest
de Irina Trocan

„Gran Torino” (2008) e unul din acele filme pe care starurile hollywoodiene le fac la sfârșitul carierelor lor, condensând
într-un interval de două ore o bună parte dintre rolurile și pozele prin intermediul cărora au ajuns notorii. E privilegiul
spectatorilor loiali să își redescopere, nostalgici, idolii, și e dreptul lor să le ironizeze blând excesele. Autoparodierea e o
rețetă veche la Hollywood, transmisă din generație în generație, și funcționează de fiecare dată. Scriind despre „Gran
Torino” în legendara „The Village Voice” – ultimul refugiu al ireverenței în publicațiile americane despre film -, criticul
Scott Foundas își încheia cronica într-o notă afectuoasă: „«Asta», viitoare generații de tați le vor spune copiilor lor, «e tot ce
contează în filmele lui Eastwood.»” „Gran Torino”, ca mai toate filmele în care starurile se muzeifică, nu e sclipitor; speculez
că unui spectator care nu-l știe pe Eastwood - și, dată fiind faima lui Clint Eastwood, nu pot decât să speculez -, „Gran
Torino” și protagonistul său i s-ar părea niște creații insipide. Numai că, din fericire, Scott Foundas – sau tații pe care și-i
imaginează el - se înșală: „Gran Torino” nu-l rezumă pe Clint Eastwood.
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Despre cum Străinul și-a făcut un nume
Sunt pregătită să admit că, în evaluarea lui Clint Eastwood, am un
dezavantaj considerabil: nu m-am numărat nicicând printre admiratorii
sau adoratorii lui; nici printre amatorii de western-uri. Mă interesează
istoria genului abia de curând, de când am început să cercetez ce s-a ales
de clișeele acelea infantile când publicul s-a săturat să le mai vadă. Și
dacă, în mod normal, detașarea favorizează judecata limpede și idolatria
o întunecă, nu cred că lucrurile stau așa în cazul de față. Idolatria are
mare legătură cu înțelegerea muncii lui Eastwood: de-a lungul a cinci
decenii, grija lui majoră a fost să se reinventeze pentru fani.
Dar să începem cu începutul. În 1964, Eastwood devenea celebru printrun succes improbabil: spaghetti western-ul lui Sergio Leone, „A Fistful
of Dollars” („Pentru un pumn de dolari”) – care, ca toate succesele
improbabile, a putut fi explicat retrospectiv. Spaghetti western-ul prelua
o parte din convențiile western-ului tradițional – personajele tipologice,
fundalul deșertic, iminența confruntărilor -, dar respingea altele –
mai exact, pretențiile de moralitate care dictau ca protagonistul să nu
împuște primul și ca acțiunile sale, oricât de crude ar fi, să fie întreprinse
pentru o cauză nobilă. Dacă pentru spectatorii americani western-urile
aveau inițial un fundament istoric, pentru Leone - și, probabil, pentru
toți străinii, și pentru generațiile de americani care au crescut cu ele -,
western-urile erau pur și simplu pop. Așa se justifică ușurința cu care
figura lui Clint Eastwood a înlocuit figura lui John Wayne (deși primul,
spre deosebire de al doilea, nu pare să fi fost cercetaș când era mic). E
greu de spus dacă tranziția spre spaghetti western reprezintă un progres
sau un regres – dacă violența gratuită e preferabilă în locul violenței cu
justificări ipocrite -, dar trebuie să recunoașteți că există manifestări mai
sofisticate ale simțului moral decât anticiparea febrilă a momentului în
care „ăla rău” o încasează.
Cu toate astea, timp de câteva decenii n-a fost o problemă că existau
simplificări în codul moral propus în western-uri; filmele erau plasate
destul de departe de realitatea pe care o cunoșteau spectatorii încât să nu
trebuiască luate în serios. Problemele au început să apară când intriga de
western a fost mutată la oraș. În „Dirty Harry” (regia Don Siegel, 1971),
Eastwood interpretează un polițist care se hotărăște să ignore birocrația și
să ia legea în mâinile lui – să prindă un criminal în serie și să-l pedepsească
prin forță brută. „Dirty Harry” e filmul care i-a adus lui Clint Eastwood
și mai multă faimă (și i-a asociat o replică antologică - „Do you feel lucky,
punk?”), dar e și filmul pe care detractorii l-au acuzat de fascism. Harry
Callahan își asumă răspunderea de a purifica orașul de rău, iar filmul îi
prezintă faptele ca și cum ar fi muncă civică. „Dirty Harry” e bine regizat,
iar distribuirea lui Eastwood e o alegere inspirată; dar e prea superficial
pentru orice pretenții de analiză socială, iar reacțiile pe care mizează
sunt primitive. Nicicând nu intră în discuție cauzele criminalității,
justețea legilor care apără drepturile infractorilor, necesitatea dovezilor
concrete – lucruri importante pentru un film serios, plictisitoare într-un
film de acțiune; ni se cere să aplaudăm încăpățânarea protagonistului,
care are defectele lui – rasismul și aroganța, printre altele -, dar măcar
știe ce trebuie făcut. „Dirty Harry” anticipează defectele și calitățile
filmelor ulterioare ale lui Clint Eastwood: Harry Callahan nu mai e un
reprezentant al Binelui – ca mulți dintre eroii lui John Wayne -, însă e o
figură mitică, desprinsă de fundal și inflexibilă.
Merită urmărit cum în western-urile revizioniste ale lui Eastwood
protagoniștii își dezvăluie defecte inerente care, în alte filme, sunt
trecute sub tăcere. Antieroul din „High Plains Drifter” (1973) ajunge întrun orășel amenințat de venirea unor bandiți, care are nevoie de protecția
lui. Își oferă serviciile, dar, știindu-se indispensabil, profită de situație

să-și satisfacă fanteziile: omoară trei urmăritori enervanți, știind că va fi
grațiat; le oferă tuturor localnicilor băutură gratis pe banii autorităților;
vopsește toate clădirile din oraș în roșu, să semene mai mult cu Iadul.
Motivațiile lui rămân parțial neelucidate până la sfârșitul filmului, dar
putem presupune că nu noblețea înnăscută îl îmbie. „The Outlaw Josey
Wales” (1976) e o variație la povestea întemeierii unei comunități: în
timpul Războiului Civil, Josey Wales, un fermier pașnic și nemanierat,
își pierde familia în urma invaziei unor soldați unioniști și pornește la
drum, căutând să se răzbune; salvează întâmplător câțiva rătăciți din
calea barbariei atotcuprinzătoare și se stabilește cu ei temporar într-o
casă părăsită, de unde va trebui să plece. Devine apărătorul grupului fără
voia lui - îl preocupă mai mult să evite vânătorii de recompense și nu se
deschide sufletește în apropierea însoțitorilor.
„Unforgiven” („Necruțătorul”, 1992) pune în discuție toate motivele
genului: răzbunarea, curajul, renumele, camaraderia, maternitatea,
gospodărirea. William Munny (Eastwood), un pistolar pensionat, rămas
văduv cu doi copii, află că se oferă recompensă pentru uciderea unor
cowboys care au mutilat o prostituată din orășelul Big Whiskey. Se
hotărăște să câștige banii pentru binele copiilor, și, împreună cu vechiul
său partener Ned Logan (Morgan Freeman) și noul discipol – Puștiul -,
pleacă după ei. Pentru un erou legendar, Bill Munny are surprinzător de
multe ezitări, memoria lui are multe lacune, condiția sa fizică nu mai e
ce-a fost, și, dacă, totuși, nimerește încă ținta, nu pretinde că ochește bine
– spune că întotdeauna are noroc când vine vorba de omorât oameni. La
fel de complicat e Little Bill (Gene Hackman), șeriful din Big Whiskey:
adoptă precepte pacificatoare – interzice armele de foc în oraș -, dar
are porniri sadice; reușește să-și înalțe o casă prin forțe proprii – deși
construcția are defectele de rigoare -, numai că, în ambianța individualistă
a Vestului, nu e în stare să consolideze o comunitate. Legile lui nu sunt
destul de tari încât să poată controla violența din jur: când încearcă
să rezolve conflictul între cowboys și prostituate cu compromisuri
minime, femeile caută alte mijloace să se răzbune. Dacă „Gran Torino”
e croit să-l pună în valoare pe Clint Eastwood, „Unforgiven” e îmbogățit
prin prezența lui: actorul îi transferă personajului aura legendară a
unui justițiar încercat, care apare atunci când e nevoie de el și apoi se
aneantizează, lăsând spațiu legendelor care se țes în lipsa lui. E valabilă
și afirmația reciprocă: trecutul ambiguu al eroului din „Unforgiven” are
rolul de a submina imaginea mitică a lui Clint Eastwood. English Bob
(Richard Harris), celălalt personaj din film de statură comparabilă, e
expus ca fiind un impostor – produs al unui biograf iubitor de hiperbole.
Dar, chiar din cât se poate ști cu certitudine despre Bill Munny, e ușor
de dedus că nu e un erou tipic de western, simpatic și benign: când era
un pistolar activ, mărturisește singur, a ucis „cam tot ce merge și tot ce
se târăște” – inclusiv femei și copii. Totodată, „Unforgiven” chestionează
importanța lui Munny pentru restabilirea ordinii din orășel; în loc să fie
o necesitate, misiunea pe care și-o asumă pare, aici, un paliativ pentru
îmbătrânire – o ultimă faptă periculoasă înainte să se retragă în San
Francisco, să-și câștige banii din comerț.
Stilul vizual al western-urilor regizate de Eastwood are foarte puține în
comun cu lirismul specific lui John Ford, sau cu simplitatea și dinamismul
reprezentative pentru Howard Hawks, și variază în funcție de nevoile
fiecărui film. „High Plains Drifter”, stilizat în maniera operatică a lui
Sergio Leone, începe și se termină cu cadre care sunt aproape culoare
pură și conține flashback-uri care contrastează vizual puternic cu
restul filmului. Opțiunile lui Eastwood au fost criticate ca exagerări,
dar, oricum, „High Plains Drifter” nu e naturalist; scenariul se distinge
de cele ale western-urilor tradiționale prin câteva extravaganțe care
îl apropie de horror. „The Outlaw Josey Wales” e mai puțin excentric;
stilizarea constă în manipularea luminii: deși mare parte din material e
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filmat în exterior, în bătaia soarelui, siluetele actorilor sunt întunecate
– par luminate din spate, ca într-un noir. „Unforgiven”, și mai discret,
e un amestec de exterioare luminoase și interioare obscure; fiind un
western demistificator, are lungimi, secvențele de luptă care ar trebui să
fie tensionate sunt confuze, confruntările în timpul cărora adversarii ar
trebui să fie singuri au loc în mijlocul mulțimilor, replicile care ar trebui
să aibă greutate sunt prolixe și rostite neemfatic.

Singurătatea călărețului de cursă lungă

For a Few Dollars More 1965

E ușor de stabilit că, dintre western-urile lui Eastwood, „Unforgiven”
e cel mai preocupat de autenticitate; unii ar spune chiar că e cel
mai veridic film al autorului. Inventiv când reciclează mitologia,
Eastwood nu excelează în înfățișarea cotidianului, a familiarității sau
a interdependenței; personajele sale nu par să fi parcurs traiectorii
comune. Figura călărețului singuratic nu e numai o imagine care i-a fost
asociată – e o specializare.
Din cauza reprezentărilor simpliste ale femeilor în unele din filmele lui
Eastwood, detractorii lui l-au acuzat de misoginism; dacă ținem seama
de numărul mare de personaje feminine care își pierd concentrarea la
apariția actorului în cadru, e greu demonstrat că nu e cel puțin narcisist.
Cazul extrem e, probabil, „The Beguiled” („Amăgitul”, r. Don Siegel,
1971): protagonistul lui Eastwood e un soldat yankeu rănit, rătăcit în Sud,
care nimerește la un seminar teologic pentru fete; în ciuda aparentei
respectabilități a domnișoarelor, devine evident destul de repede că
sosirea străinului nu le lasă reci. Soldatul crede că îl înconjoară tinere
naive sau materne, dar, spre nenorocul lui, descoperă că toate sunt,
ei bine, niște eroine de horror gotic. Dacă acuzațiile de misoginism

împotriva lui Eastwood pot fi combătute, explicația e una simplă: sursele
lui de inspirație sunt filmele americane de gen, în care femeile au o
existență proprie mult mai rar decât au rolul să simbolizeze ceva – de
regulă, erosul sau maternitatea. Și nici măcar nu se poate susține că toate
eroinele lui Eastwood sunt tipice: Strawberry Alice (Frances Fisher) din
„Unforgiven” cere să i se facă dreptate femeii mutilate și, când Little Bill o
ignoră, strânge bani ca să-i plătească pe ucigaşii care o vor răzbuna; Chan
Parker (Diane Venora) din „Bird” îl sprijină pe Charlie Parker, ca o soție
înțelegătoare, când adicția sa degenerează, deși, din cauza problemelor
lor conjugale, își păstrează distanța față de el.
În schimb, e plauzibilă ipoteza că Eastwood, un regizor care apelează la
scenariile altora, nu e capabil să amelioreze calitățile literare ale operelor
sale. Cel mai frecvent, nu e o problemă – o mare parte din filmele lui sunt
o vitrină pentru persona lui Clint Eastwood, și regizorul-actor reușește să
îi găsească de fiecare dată inovații; dar neajunsul începe să se simtă când
acțiunea unui scenariu se rezumă la dinamica dintre două personaje.
„The Bridges of Madison County” („Podurile din Madison County”,
1995) prezintă scurta relație amoroasă dintre Francesca Johnson
(Meryl Streep), o casnică din Iowa, și Robert Kincaid (Clint Eastwood),
un fotograf de la National Geographic care bate la ușa femeii să ceară
indicații, într-o zi în care familia ei e plecată. Criticul de film Jonathan
Rosenbaum scria că, dincolo de câteva gesturi mărunte, reconstituite cu
delicatețe, care trădează apropierea dintre cei doi, filmul se complace în
locuri comune („Felul ăsta de certitudine vine numai o dată în viață”)
și în răsturnări de situație exagerate (când, peste ani, copiii Francescăi
descoperă aventura, certitudinile lor sunt zguduite din temelii și simt
nevoia să-și reevalueze căsniciile), în loc să exploreze îndeaproape
sexualitatea și fluctuațiile emoționale ale celor doi parteneri. Eastwood,
spune Rosenbaum, nu poate lucra cu mai mult de un protagonist, și
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dacă, aici, Francesca e cea ale cărei incertitudini sunt puse în valoare,
personajul lui Eastwood e redus la funcția de catalizator pentru trezirea
conștiinței ei.

Mitologii
După ce s-a desprins de western-uri, Clint Eastwood și-a câștigat
respectabilitatea făcând filme tot despre figuri supraomenești. „Bird”
(1988), un film biografic despre idolul său Charlie Parker, saxofonist și
compozitor de jazz, evită structura standardizată a nașterii-și-decăderiiartistului. Acceptă haosul din viața lui ca pe o stare de fapt și înlănțuie
neîntrerupt momente-cheie, într-o ordine temporală imprevizibilă,
fără să expliciteze legăturile cauzale dintre ele. Mai degrabă decât să
reconstituie o istorie (a unei epoci - una în care cântărețul de jazz era un
intelectual; sau a apariției unui stil – bebop-ul; sau a luptei unui muzician
de geniu cu obstacolele pe care le-a întâlnit în cale), „Bird” reconstituie o
atmosferă pasionantă și nesănătoasă în care jazz-ul, drogurile, escapadele
și ieșirile violente coexistă ca tot atâtea feluri în care Charlie Parker își
disipează energia. În rolul lui Parker, Forest Whitaker trece insesizabil de
la timiditate copilărească la virtuozitate domoală, și-apoi la nervozitate
incontrolabilă; constituția actorului îl face să pară în același timp inadecvat
în oricare dintre ipostaze (de făptură delicată; de seducător; de agresor) și
atașant în fiecare dintre ele.
„White Hunter, Black Heart” („Vânător alb, inimă neagră”, 1990) e tot
un portret de creator – al unui regizor american pe nume John Wilson
(Eastwood) -, dar de data aceasta, pe durata evenimentelor relatate,
profesia lui nu îl macină, ci îl sâcâie. Ajuns în Africa în jurul anului 1950 cu
ocazia filmării unui proiect care nu-l entuziasmează, Wilson își propune
să vâneze unul din elefanții impozanți de prin partea locului – pentru că
este „un păcat, singurul pentru care poți să cumperi un permis înainte să-l
comiți” -, și refuză să înceapă filmările înainte să-și satisfacă fantezia. E
la fel de puțin sensibil la fragilitatea echilibrului vieții de pe continentul
african ca orice colonialist pentru care pericolul este o acțiune organizată.
Pentru Wilson pare primordială virilitatea sa, însă ideea lui despre
masculinitate e rudimentară: se opune vehement să facă filmul altfel decât
cum vrea el, deși n-are nici o tragere de inimă să-l facă; provoacă la luptă
un chelner care a lăsat să-i scape o remarcă rasistă, deși el însuși e rasist;
se aventurează să pândească un elefant dintr-o turmă, dar primejduiește
mult mai mult viața localnicului care-i servește drept ghid. Când situația
scapă de sub control – când Natura îi dă o lecție -, Wilson se retrage,
zăpăcit, pe platoul de filmare – copia edulcorată a sălbăticiei, unde nimic
nu mișcă până când nu se aude „Motor!”
Consensul critic declară că „White Hunter, Black Heart” este o explorare
cutezătoare a temei masculinității, dar rămân de dezbătut meritele lui
artistice. Iar prima chestiune care trebuie stabilită e dacă Eastwood,
conștient sau nu, adoptă un stil de joc brechtian – dacă își comentează
personajul, în loc să-ncerce să-l însuflețească -, sau dacă lipsa de naturalețe
vine din incompatibilitatea lui cu rolul. John Wilson, preluat dintr-un
episod vag ficționalizat din viața regizorului John Huston, e un personaj
atipic pentru Eastwood: locvace, afectat, cu spirit analitic și apetit pentru
lectură. Interpretat de Eastwood, pare prețios; sau, privind problema din
alt unghi, rolul lui Wilson îl face pe Eastwood – eroul fără conștiință de
sine din alte filme - să pară narcisiac în aceleași situații în care altcândva
părea neînfricat.
Poate că „White Hunter, Black Heart” n-ar prezenta vreun interes deosebit
dacă nu ar fi un film făcut la Hollywood, despre un regizor hollywoodian
notoriu, interpretat în film de un actor la fel de cunoscut și aproximativ la
fel de liber. Altfel, i se pot găsi defecte: replicile care se vor intelectuale sunt

prea dense în platitudini pentru un gânditor - sunt mai curând panseuri
accesibile pentru un public larg; punctul culminant e un accident
(aranjat de scenarist) care vrea să treacă drept fatalitate și să sporească
dramatismul situației, ca nu cumva neglijența lui John Wilson să fie
sugerată prea subtil; protagonistul are impulsul evident de a-i domina pe
cei din jur, dar nici nu e foarte greu – toți, cu excepția lui, sunt personaje
de carton. Și totuși, „White Hunter, Black Heart” e remarcabil prin felul în
care lucrează cu așteptările unor spectatori veniți la un film cu Eastwood
și nu știu dacă ar trebui judecat după integralitatea scenariului - e ca și
cum ne-am preface că western-urile trebuie neapărat să aibă o morală.
Nu pretind însă că Eastwood nu poate lucra decât cu imaginea sa. „Flags of
Our Fathers” („Steaguri pline de glorie”, 2006) – în care nu interpretează
nici un rol - e un exemplu bun în sens contrar. Se poate spune că „Flags
of Our Fathers” e pentru filmul de război ce este „Unforgiven” pentru
western. Spune povestea unor soldați („Doc” Bradley, Rene Gagnon și
Ira Hayes) care au fost fotografiați întâmplător când ridicau un steag, în
timpul bătăliei de la Iwo Jima; fotografia a fost reprodusă la scară largă –
căci evoca o imagine glorioasă a armatei americane -, iar soarta soldaților
imortalizați s-a schimbat brusc: au fost aduși de pe front înapoi în Statele
Unite, unde au fost nevoiți să-și folosească renumele ca să strângă fonduri
pentru forțele militare americane. Urmărindu-i, deducem cu ușurință că
războiul pe care îl vând nu e războiul pe care l-au luptat, ci e ce vor să își
imagineze rudele celor plecați la luptă. Criticând propaganda, „Flags of
Our Fathers” atacă, implicit, demagogia filmului de război tradițional, ce
simplifica haosul din Al Doilea Război Mondial până la fabule stereotipe
în care un grup de personaje sfidează moartea vitejește. „Flags of Our
Fathers” e o creație admirabilă – un film cu buget mare, modelat minuțios
de un veteran al sistemului care e convins că „la șaptezeci de ani, n-au ce
să-i mai facă”; e improbabil de pesimist pentru un film despre o victorie și
e improbabil de lipsit de glorie pentru un film despre niște eroi naționali.
Dar, atunci, e oarecum ironic că „Flags of Our Fathers”, abordând subiectul
războiului indirect - prin dramele individuale ale protagoniștilor -,
apelează uneori la trucuri scenaristice vechi ca să emoționeze spectatorul:
folosește aceleași metode ca filmele pe care le critică.

De ce și cum merită apreciat Clint Eastwood
Am menționat că, în ultimii ani, Eastwood e lipsit de constrângeri; poate
să se dedice numai proiectelor care îl interesează. „Flags of Our Fathers”
pare o alegere bună - Clint Eastwood ar trebui să știe câte ceva despre
imaginile în care vor să creadă americanii. Dar nu am nici o explicație
rațională pentru „Hereafter” (2010) – un film în care viața de apoi e
prezentată ca o certitudine și în care credincioșii sunt victime neînțelese,
iar scepticii sunt niște Încuiați. Filmele lui din ultimii ani tind să fie
primite călduros, indiferent de calitatea lor: poate pentru că Eastwood a
fost subestimat atâta vreme – desconsiderat ca fiind un actor specializat
în mijit ochii și apăsat trăgaciul-, recunoașterea care i se acordă acum e
un fel de compensație. Dar mă îndoiesc că e așa de simplu - că, lăudându-l
pentru „Changeling” (2008) și „Invictus” („Neînfrânt”, 2009), cuviincioșii
îl răsplătesc pentru „The Outlaw Josey Wales” și „High Plains Drifter”.
O reconsiderare a carierei lui Clint Eastwood – pentru care articolul de
față nu se pretinde a fi decât o introducere - ar trebui să țină cont de mult
mai multe: contextul în care a ajuns celebru, promptitudinea cu care a
reacționat la critici, flerul cu care și-a administrat imaginea, progresul
făcut de-a lungul deceniilor și diversitatea proiectelor abordate. Clint
Eastwood n-ar trebui sanctificat pentru că se autopastișează în „Gran
Torino”. Nu acolo merită căutat.
foto 1: Dirty Harry 1971
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O estranho caso de Angélica
(Cazul straniu al Angelicăi)

Portugalia, Franţa, Brazilia, Spania 2010
regie și scenariu Manoel de Oliveira
imagine Sabine Lancelin
montaj Valérie Loiseleux
sunet Henri Maïkoff
cu Pilar López de Ayala, Ricardo Trêpa

de Emi Vasiliu

de Andreea Mihalcea
Ultimul film al lui Oliveira este expresia
unei căutări de semnificație, în care trage
de real în toate părțile, forțându-i limitele
și provocându-i latura posibilă, magică și
uneori chiar hieratică. Farmecul pe care acest
autor îl stârnește ține de ceva paradoxal, în
sensul că, deși a apelat „cu nerușinare” la
mijloace romanești sau teatrale și continuă
să o facă, desuetudinea filmelor sale este
aproape mereu șarmantă, iar încăpățânarea
și extravaganța cu care se împotrivește ideii
că realismul este calea în cinema te pune pe
gânduri.
„O estranho caso de Angélica” este povestea
unui fotograf evreu, Isaac, care locuiește
în pensiunea unei señora Justina. El este
chemat în miezul nopții la casa unei familii
stiff-burgheze ca să facă portretul uneia
dintre fete, Angélica. Numai că este vorba
despre ultimul ei portret și despre noaptea
priveghiului său. Declicul aparatului este,
totodată și declicul narativ, Isaac văzând
prin vizor cum moarta deschide ochii și îi
zâmbește.
Discursul lui Oliveira se deschide înspre
orizontul antagonismului, fie că vorbim
despre discrepanța dintre lumea tradițională
și cea modernă (acțiunea se petrece într-un
orășel portughez în curs de modernizare)
fie despre iudaism vs. creștinism, fie pur și
simplu despre ciocnirea dintre inerția lumii
și actualitatea din capul omului, actualitate
servită în cheie onirică. Pensiunea și
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casa Angélicăi au un aer datat, de vile
mediteraneene, dichisite cu mult lemn și
fotografii de familie, aer pe care îl împrumută
și cei care le locuiesc. Numai că în mijlocul
acestui decor Oliveira plasează o discuție
despre actuala criză economică, despre
tehnică, materie și anti-materie, discuție
în care apare inclusiv numele lui Ortega y
Gasset. Firește că orchestrația asta are ceva
absurd în ea, așa cum pare și peștișorul auriu
care-l întâmpină pe Isaac în casa familiei
Angélicăi. Însă absurdul este punctat ca
parte a realului, definindu-i spațiul și timpul.
Actorii din filmele sale sunt emfatici,
pronunță apăsat cuvintele, asumând
de
regulă
atitudini
non-brechtiene.
Familiaritatea subînțeleasă dintre personaje,
ce se instaurează la puțină vreme după
ce cunosc, are mult de a face cu formula
romanescă realistă. Și sigur, felul ăsta de
a articula nu rămâne doar la nivel fonetic,
fiind și un mecanism narativ. De aceea, Isaac
verbalizează adesea monologuri presupus
interioare, lucru care astăzi nu are cum să nu
stârnească măcar un zâmbet. Spre exemplu,
trezindu-se dintr-un vis în care zboară cu
Angélica pe deasupra lumii (treabă foarte
romantică, în sensul cel mai german al
cuvântului), se întreabă dacă nu cumva asta
„ar fi o formă de intrare în spațiul absolut
despre care a tot auzit”.
Totul este construit la Oliveira, în sensul
manipulării reprezentării. Nu se dă înapoi

de la a folosi muzica lui Chopin în tandem
cu conținutul secvențelor sau asociat
personajului, ca o temă. Mai mult de atât,
mărește contrastul compozițiilor, făcând
ca obiectele și oamenii să apară extrem de
pregnanți (versiunile spirituale ale Angelicăi
și a lui Isaac sunt ca niște holograme) și
lasă de obicei mult headroom (spațiu gol)
deasupra personajelor, amplificând senzația
de stranietate (secvența priveghiului).
Comentariul destul de pretențios adus în față
– că dragostea se absolutizează prin moarte
sau că existența este pre-determinată – ar
fi destul de sufocant și de greu de înghițit
dacă n-ar fi atenuat de o doză de lejeritate.
Nemișcarea celor din apropierea lui Isaac - ce
este și a lui până la un punct - se circumscrie
unei încremeniri apăsătoare, ritualice, care
face ca timpul cinematografic să se dilate.
Astfel, prin grandoarea a ceea ce-și propune,
corelat cu o interpretare axată pe cuvânt,
regizorul este foarte aproape de linia care
desparte bunul gust de kitsch. Însă, el are
ascuțimea de a tăia în masa asta de emfază.
Și o face fie prin juxtapunerea momentelor
aproape hieratice cu unele lirice frumoase
de-a gata (ca imaginea orașului noaptea, sau
zgomotul ploii și al pașilor pe podelele de
lemn), cu unele mai violente (fotografierea
mașinăriei agricole) sau cu situații absurdumoristice (povestea cu pisica urmărind
pasărea, intimidată foarte puțin de un
lătrat de pe stradă – asta venind imediat
după discuția intelectualistă). Într-un fel,
secvența în care Isaac schimbă becul de
la lampa cu abajur de deasupra Angélicăi,
pentru a o putea fotografia mai bine (un
dialog la distanță între vechi și modern, cu
iz de trăznaie), poate fi o replică la propria
disponibilitate a lui Manoel de Oliveira de a
interveni în construct în momentul în care
consistența acestuia începe să dea pe-afară.
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Periferic

România 2010
regie Bogdan George Apetri
scenariu Bogdan George Apetri, Tudor Voican
imagine Marius Panduru
montaj Eugen Kelemen
sunet Florin Tăbăcaru
cu Ana Ularu, Mimi Brănescu, Ioana Flora, Andi Vasluianu
de Emilian Floareș
Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu mă simt prost
atunci când dau banii pe un film care mă
tratează ca pe un Neanderthal. Îmi amintesc
cu nostalgie de momentele în care am văzut
primul cadru din „Aurora” (2010, r. Cristi Puiu)
şi mi-am spus că nu mai vreau să ies din sala
aia de cinema niciodată, că vreau să-mi ruleze
filmul prin faţa ochilor de 7 ori pe zi. Vrând,
nevrând, am văzut şi filmul debutantului
Bogdan George Apetri, cu încă vreo 20 de
persoane în sală, de la care pe tot parcursul
filmului încercam să disting nişte reacţii, sămi dau seama dacă numai eu am impresia că
locul meu nu e acolo. Reacţia de la sfârşit a
acestora, aceea de a pleca cât mai repede din
sala de cinema, mi-a confirmat că sunt normal.
Dacă scenariul e bun, filmul are şansa de a fi
şi el bun. Dacă scenariul e mediocru, încă mai
există o mică şansă să poată ieşi ceva aproape
bun. Dar atunci când scenariul e periferic faţă
de regulile de bază în ale scrierii pentru ecranul

mare, nici măcar un regizor experimentat nu
ar putea să-l ducă mai aproape de a fi măcar
vizionabil.
Am să încep cu personajele. Se spune că dacă
fişa acestora ar fi de măcar o pagină, atunci
dialogul ar putea fi construit aproape de la
sine, ceea ce se vorbeşte (şi mai ales ceea ce nu
se vorbeşte) ar depinde doar de locul acţiunii şi
de situaţia în care sunt puse personajele. Dacă
aş ruga pe oricine care a văzut „Periferic” sămi caracterizeze măcar un personaj din acesta,
cu greu va reuşi să-mi spună un adjectiv. În
filmul lui Apetri de multe ori se întâmplă ca
personajele să se caracterizeze între ele, cam
aşa: Lavinia spune „Esti o prost-crescută!”,
Matilda răspunde „Dă-te, fă, naibii, cine eşti
tu să vorbeşti cu mine, vacă împuţită?!” - un
dialog la prima mână, care nu ajută cu nimic
la conturarea trecutului personajelor, ca să nu
mai vorbesc de faptul că mai toate replicile
sunt extrem de explicative, iar toată povestea

scenariului evoluează doar datorită dialogului,
fără de care nu am înţelege absolut nimic din
film. Cum spuneam mai sus, personajelor le
lipseşte un background, o poveste în spatele
acestei poveşti care le-a adus în situaţia actuală.
Nu există niciun subtext, nicio subtilitate, totul
e pe faţă şi la înţelegerea şi celui mai prost
dintre proşti.
O problemă majoră a filmului e că nu reuşeşte,
în ciuda intenţiilor scenaristice, să ne ataşeze
de protagonistă în niciun fel. Atunci când
aflăm că băiatul ei de 8 ani e la un orfelinat,
începem să simţim o uşoară compasiune, după
care o vedem cum înjură şi cum e „sedusă” de
către fostul peşte (tatăl copilului... da, ca-ntr-o
telenovelă) şi atunci nici că ne mai pasă de ea.
Probabil singura sintagmă pe care ar putea să
o găsească cineva pentru a o caracteriza ar fi
„prostituată cocalară”, iar asta nu ştiu cum
ar putea atrage publicul la cinema. Restul
personajelor sunt aproape neutre, puteau
fi jucate de oricine, nu era nevoie de Andi
Vasluianu, Ioana Flora şi Mimi Brănescu,
distribuiţi de parcă la noi ar funcţiona starsystem-ul, ca la americani.
O secvenţă importantă a filmului e aceea în
care peştele şi protagonista sunt implicaţi
într-un accident, în urma căruia „cocalara”
se alege cu 12 mii de parai. Pentru a vă da
seama cât de logic sunt construite situaţiile,
mai exemplific puţin: fosta prostituată îl ia la
bătaie (cu palmele) pe bărbat, care ripostează
cu pumnii, apoi ea îl înjură şi deodată le intră
o vacă-n parbriz. Sublim. Şi asta nu e tot: el e
inconştient, ea nu se resimte în urma loviturii.
Stilul de abordare a poveştii este nesigur şi
stângaci. Se încearcă o abordare din unghiurile
celorlalte trei personaje, marcate în film prin
intertitluri şcolăreşti în care ni se comunică
numele lor şi ora la care acestea intră în acţiune
(nu că ar conta cu adevărat). Secvenţele în care
protagonista părăseşte ecranul şi vedem ce fac
ceilalţi în lipsa ei sunt momente moarte, care
ne îndepărtează şi mai mult de aşa-zisa eroină.
Rămânând pe filiera secvenţelor de neînţeles,
am să mai amintesc doar faptul că nu aflăm în
niciun moment cum de o mamă tocmai ieşită
de la puşcărie îşi poate lua fiul din orfelinat
fără să dea socoteală nimănui sau cum reuşeau
băieţii să iasă din orfelinat de capul lor. O
replică simbolică pentru acest film poate
fi găsită în secvenţa în care prietenul fiului
protagonistei strigă după el, în momentul în
care mama lui îi desparte cu forţa: „Toma, nu
te duce cu mă-ta, bă!”.
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Public Speaking (Discursul public)

SUA 2010
regie Martin Scorsese
imagine Ellen Kuras
montaj Damian Rodriguez, David Tedeschi
sunet Felix Andrew
cu Fran Lebowitz, Toni Morrison, Truman Capote
de Dan Angelescu
„Public Speaking” detaliază atât opiniile, cât și
starea de spirit aferentă unei singure gândiri
(fie că ea este reprezentarea unei persoane,
personalități sau entități – este toate trei în
acest caz) asupra unei multitudini de subiecte
– desigur, toate aceste subiecte sunt referentul
și constituentul unei individualități (iar de aici
se poate discuta dacă referentul construiește
referențialul sau vice-versa). În cadrul acestui
context, documentarul „Public Speaking” este
o autobiografie mediată: deși există un regizor
(Martin Scorsese), scriitoarea Fran Lebowitz
conduce discuția și parcursul filmului până
la stadiul la care ea este subiectul (i)mediat
(dacă alte teme sunt puse în discuție, acestea
constituie imaginea pe care ea decide să
și-o construiască, iar tirania acestora asupra
adâncimii cadrului – ceea ce nu se vede – este
răspântia unde se răsfrânge documentarul,
adică nu este nicidecum punctul de pornire –
aceasta este Fran Lebowitz). În aceste condiții,
interviul în sine formează un reality show
cu un protagonist singular, ai cărui doi poli,
scriitoarea și problematicile acesteia, sunt puși
într-un continuu magnetism realizat de către
medierea lui Scorsese și a echipei sale.
Personalitatea scriitoarei poate părea voit
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conflictuală și contradictorie. Avem de a face,
în aparență, cu un simplu scriitor care a căpătat
valențe de formator de opinie, dar situația reală
este, evident, mai complicată. Fran Lebowitz
s-a mutat în New York la sfârșitul adolescenței
(la sfârșitul anilor ’60) și a început să scrie
pentru revista „Interview”, fondată de Andy
Warhol, pe care îl și discută ulterior în cursul
documentarului (spunând că obsesia tuturor
pentru faimă, din ultimele câteva decenii, a
fost provocată numai din vina acestuia sau de
modul în care el a fost perceput), după care își
publică primul volum de nuvele (autointitulate
„eseuri”), „Metropolitan Life” (1978), care a
propulsat-o la un statut de comentator sociocultural acid. După cel de-al doilea volum,
„Social Studies” (1981), suferă de un writer’s block
(blocaj al scriitorului) de peste un deceniu, pe
care îl eludează prin susținerea unor serii de
conferințe (deseori pentru studenți), pe care
le încheie cu o replică devenită sinonimă cu
prezența scriitoarei („iar acum, voi răspunde
la întrebările puse de public într-un mod
distractiv”).
Revenind asupra imaginii acesteia, ideea rolului
pe care ea și-l asumă este parțial dejucată de
către aparenta alegere arbitrară a momentului

manifestării înțelepciunii (wit), dar apartenența
ei la o anumită categorie socială rămâne
evidentă: intelectualul newyorkez al anilor ’60’70, integrat cu o oarecare întârziere în scena
post-beat și post-Warhol a queer-ului cerebral, a
militantismului și activismului feminist-literar,
care regretă niște vremuri apuse, dar pe care
le tratează totuși cu o detașare emoțională
(vorbind despre cenzura existentă şi astăzi, dar
și despre cea de atunci, ea reușește să condamne
atât recenta interzicere a fumatului în spații
publice, cât și îngrădirea, dar și răbufnirea,
homosexualilor de acum câteva decenii). Nu,
nu este vorba despre ipocrizie – Fran susține că
în orașul New York, strict din punct de vedere
administrativ și cultural, s-a produs o decădere
în ultimii 40 de ani, dar rămâne imparțială: ea
condamnă tinerii care, după propria exprimare,
rămân nostalgici pentru niște vremuri pe care
nu le-au trăit – experimentalismul anilor ’60,
îmbinat cu romantismul parizian și îmbibat
de acele comunități artistice utopice, dar reale,
care creau cenacluri ad-hoc în baruri („acolo se
face arta”). În schimb, concluzionează spunând
că tinerii sunt cei de la care are așteptări că vor
face ceva nou.
Atribuțiile scriitoarei ca instigatoare de
indolență sunt limitate; cu toate acestea sunt
puse în practică prin împuternicirea ei în
participarea la sesiuni discursive politicosociale. Iar de aici poate începe dezbaterea
asupra legitimității autorului (sau artistului,
fie că acesta este scriitor, artist vizual, cineast,
muzician) ca analist social. Lebowitz consideră
că scriitorul este îndreptățit să facă aceste
comentarii (politice, sociale etc.) pentru că
„trebuie să cunoști foarte multe lucruri pentru
a scrie”, lucruri care sunt în strictă legătură
cu societatea contemporană. Până la urmă,
acest documentar putea fi realizat de către
orice cineast care are un oarecare grad de
discernământ (autor sau nu), dar felicitări lui
Scorsese (al cărui statut rămâne de discutat),
că a ales (sau a fost ales pentru) acest subiect.
Fiind finanțat de către HBO și difuzat de acest
post, tratatul care se construiește în urma
filmului este unul corporaționist-neutru, dar
operațional. Am aflat de existența unui scriitor,
am intrat în conștiința acestuia, rămâne să
ne conformăm cu arbitraritatea aparentă a
gândirii unei iscusințe scriitoricești. Literații nu
fac lumea, ei doar o rescriu, iar acest prerogativ
le lasă destul loc de mișcare încât să fie și
apreciativi și critici, chiar dacă lumile lor sunt
doar simulacre.
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Lola

Filipine – Franţa 2009
regie Brillante Mendoza
imagine Odyssey Flores
montaj Kats Serraon
sunet Addiss Tabong
muzică Teresa Barrozo
cu Anita Linda, Rustica Carpio
de Olivia Căciuleanu
Uitaţi tot ce ştiaţi despre conceptul clasic de
dreptate, justiţie şi răzbunare şi uitaţi-vă la
,,Lola” de Brilliante Mendoza. Acest film este
dovada că se poate turna în tipare vechi un
adevăr adecvat timpurilor mai noi. În acest
scop, regizorul filipinez a ales să prezinte
o poveste despre care se poate spune că se
situează în afara oricărei concepţii pe care ar
putea să o aibă un om despre un asemenea caz.
Lola este o bătrână căreia tocmai i-a fost omorât
nepotul de către un alt tânăr. Ea trebuie acum
să-şi înmormânteze nepotul şi să-i înfrunte
atât pe criminal, cât şi pe familia acestuia în
instanţă. Din fericire nu este prezentată numai
povestea Lolei, ci ne este arătat şi declinul
celeilalte familii. Astfel, preţ de aproape două
ore îţi este oferită ocazia de a reflecta asupra
spectacolului crud, cinic şi neîndurător pe
care îl poate oferi viaţa. E impresionant să

vezi cum, din cauza nesăbuinţei unui singur
individ, nu se prăbuşeşte numai o singură
familie, ci se stinge şi cea de-a două familie,
din care provine însuşi inculpatul.
Regizorul a ales un caz neobişnuit, dar plin
de învăţăminte, cu alte cuvinte o excepţie,
dar o excepţie remarcabilă, care probabil îi
va ofensa pe amatorii banalităţii. Motivarea
pe care o dă autorul acestui film acţiunii nu
e simplă, deoarece este greu să conştientizezi
că, deşi este vorba despre omucidere, există
întotdeauna mai multe puncte de vedere.
Lola îşi croieşte singură drumul către dreptate,
deşi nu mai este de mult în putere din punct
de vedere fizic. Faptul că eroina provoacă
într-o anumită măsură milă este compensat
de faptul că şi cealaltă bunică (al cărei nume
e tot Lola) merită la fel de multă compătimire.
Amândouă sunt femei în vârstă, se confruntă
cu probleme mari financiare şi, mai presus
de orice, luptă pentru a readuce un echilibru
familiilor lor. În primul rând, nu există un rău
absolut - ambele tabere sunt prezentate cu la
fel de multă înţelegere, iar alternanţa dintre
ascensiune şi declin în general constituie unul
dintre cele mai frumoase lucruri ale vieţii,
deoarece în acest film se ajunge la conştiinţa
dreptăţii numai pe baza comparaţiei. Viaţa
nu e atât de idiot matematică, încât numai cei
nedreptăţiţi să merite atenţie şi înţelegere, ci
se întâmplă adesea ca adevărul să fie la mijloc.
Prin urmare, regizorul nu procedează
unilateral-psihologic, nu aruncă vina asupra
trăsăturilor moştenite, nici asupra situaţiei

mizerabile din punct de vedere uman în care
se situează personajele; cu alte cuvinte, nu se
limitează numai la o banală predică morală.
Caracterele prezentate nu sunt caracterizare
sumar (pe principiul „el e de vină, el trebuie
să plătească”), ci le este prezentată întreaga
complexitate sufletească. Toată lumea suferă,
chit că unii nu au greşit în aparenţă cu nimic.
Crima în acest caz îşi are şi reversul ei, care,
în mod paradoxal, seamănă foarte mult cu
virtutea.
În calitatea lor de personaje moderne, care
trăiesc într-o perioadă de tranziţie trepidantă,
ele sunt prezentate ca fiind tulburate
sufleteşte, compuse dintr-o sumedenie de
elemente vechi şi noi (Lola este arătată cum,
pusă faţă în faţă cu criminalul nepotului ei, îi
vine să-l atace, îl prinde de tricou, îl săgetează
cu privirea şi nu-l lasă să între în sala de
judecată până nu-l confruntă; dar apoi, când
vorbeşte cu bunica infractorului, o tratează cu
omenie şi respect).
În plus, în afară de prezentarea acestor
caractere, autorul filmului a introdus şi
prezentarea locurilor natale ale acestor
oameni. Se pare că în cultura filipineză dacă
un om ucide alt om, familiile celor doi pot
să se înţeleagă la un fel de troc, cu scopul de
a evita justiţia, care, din păcate, oricum nu
le este în totalitate accesibilă oamenilor de
rând, deoarece niciuna din tabere nu are bani
pentru a fi reprezentată de un avocat bun.
Destinele celor două familii sunt prezentate
în paralel. Un asemenea eveniment este
determinat de o serie întreagă de motive mai
mult sau mai puţin profunde (tânărul a fost
ucis probabil din greşeală, intenţia individului
care a provocat acest lucru era să-l jefuiască,
nu să-l omoare, şi acest lucru e complet
justificat în film, deoarece este prezentată
situaţia în totalitatea ei - toată lumea suferă
de foame şi de sărăcie în acest ţinut). Rămâne
astfel la latitudinea spectatorului să-l aleagă
pe cel cu care îi este cel mai uşor să rezoneze,
sau pe cel care este, după părerea sa, cel
mai onorabil. Se poate întâmpla ca motivul
pentru care s-a întâmplat această tragedie
să trebuiască să fie căutat pretutindeni sau
nicăieri şi ca cel decedat să fi ascuns o cauză
fundamentală, punând pe primul plan o cu
totul altă cauză, pentru ca amintirea care i se
păstrează să fie cât mai bună. Filmul este însă
croit atât de fin, încât nu ne sunt elucidate
aceste mistere – asemenea situaţiilor din viaţa
de zi cu zi.
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Jia
Zhangke
mingong daoyan
de Andra Petrescu

Apartenenţa la cea de-a Șasea
Generaţie
În China, Jia Zhangke, unul dintre cei mai apreciaţi regizori
ai momentului, este numit „mingong daoyang”, adică regizorul
muncitor-migrant (venit din spaţiul rural pentru a munci la
oraş). Numele face referire la preocuparea autorului pentru
spaţiul rural şi urbanizarea agresivă a acestuia, dar îi arată şi
apartenenţa la o categorie socială.1
Jia Zhangke face parte din cea de-a 6-a Generaţie sau Generaţia
Urbană, a cărei preocupare tematică îşi are originea într-o
tendinţă a predecesorilor (Generaţia a 5-a) de a încerca să se
apropie de oameni. Perioada reformelor economice, adoptate
după moartea lui Mao - proces expus de Jia Zhangke în „Zhantai”
(„Platforma”, 2000) -, a permis apariţia unui val nou de cineaşti,
cu o estetică opusă realismul social. Cu toate acestea, regizorii
anilor ’80 au lucrat sub autoritatea studiourilor de stat, iar critica
sistemului s-a ascuns în filmele lor în poveşti alegorice plasate
în istoria îndepărtată a Chinei. Regizorii tineri, formați într-un
alt moment istoric, cel al masacrului de la Tiananmen din ’89,
s-au disociat de stat şi şi-au produs filmele independent. Filmul
independent în China este interzis, şi nu poate fi distribuit în
sălile de cinema publice, astfel că spectatorii chinezi n-au acces
la aceste filme decât prin piraterie.
Cineaștii din această generație practică un cinematograf actual,
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interesat de problemele sociale ale prezentului.2 Jia Zhangke
vorbeşte în interviuri despre neadevărurile propagate de
sistemul comunist şi despre cum noul cinematograf ar putea
fi folosit ca formator de opinie. Afirmaţia lui explică interesul
generaţiei sale faţă de prezent şi, mai ales, încercarea lui de a
recrea prin filmele sale momente istorice importante.

Universul rural al lui Jia Zhangke
Laitmotivul operei lui Jia Zhangke se constituie în relaţia dintre
realitatea politico-economică şi cea cotidiană, a oamenilor simpli
din spaţiul rural. Filmografia lui se poate împărţi în două jumătăţi,
diferite stilistic. Prima are în centru viaţa post-privatizare, şi
respectă o estetică apropiată neorealismului, iar cea de-a doua,
mai stilizată, urmăreşte urbanizarea și modernizarea Chinei, şi
impactul acestui proces asupra oamenilor.
„Xiao Wu”/„Pickpocket” (1998), „Zhantai”/„Platforma” (2000),
„In Public” (2001), „Ren Xiao Yao”/„Unknown Pleasures” (2002)
prezintă societatea chineză în pragul procesului de privatizare
şi oferă o panoramă a impactului economic. „Pickpocket”
urmăreşte câteva zile din viaţa unui hoţ de buzunare; „Platforma”
observă o trupă de teatru ce străbate ţara în pragul procesului
de privatizare, iar „Unknown Pleasures” portretizează situaţia
adolescenţilor, discrepanţa dintre realitatea fizică şi socială a
lumii şi viziunea lor puerilă, îngustă, pe care sunt incapabili să o
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depășească; din cauza ignoranței lor, personajele lui Jia Zhangke
sunt închistate în propria lor incapacitate de a se raporta la
regulile adevărate.
Tehnica lui Jia Zhangke din această perioadă aminteşte de
neorealism: cadrele lungi, lumina naturală, filmările în exterioare,
actorii neprofesionişti şi, în special, preocuparea comună pentru
oamenii simpli, victime colaterale ale sistemului. „Pickpocket”
trimite şi la filmul omonim al lui Robert Bresson prin titlu şi prin
prima secvenţă a filmului, când Xiao Wu, într-un autobuz, fură din
buzunarul unui călător, precum Michel („Pickpocket”, r. Robert
Bresson, 1959); într-adevăr, actorii neprofesionişti ai lui Jia Zhangke
sunt neexpresivi, conform preferințelor lui Robert Bresson. Dar
ultima secvenţă aminteşte finalul lui „Ladri di Biciclette” („Hoţii
de biciclete”, r. Vittorio De Sica, 1948): Xiao Wu a fost arestat
pentru furt, iar acum este plimbat pe stradă, încătuşat, spre secţie;
poliţistul îl leagă de o bară, Xiao Wu se aşază pe asfalt şi se uită, de
jos, parcă evitând privirile aceleiaşi mulţimi curioase care-l acuză
pe tatăl din filmul lui Vittorio De Sica. Jia Zhangke se îndepărtează
de neorealism, reducând și mai mult dramatismul narațiunii.
Autorul italian prezenta motivaţiile personajului şi, deci, invita
spectatorul să-l simpatizeze sau să empatizeze; Jia îşi poziţionează
camera la distanță, într-un stil observațional, neimplicat, creând
senzaţia că relatează o acţiune în curs de desfăşurare, în timp real.
El recunoaşte că, trecând printr-o facultate de teorie de film, a
fost influenţat de regizorii ce i-au plăcut; de exemplu, înclinaţia sa
pentru cadrul lung le-o datorează lui Hou Hsiao-hsien sau lui Ozu.3
Distanţa impusă faţă de personaje, caracteristică generală a
regizorului, funcţionează dramaturgic şi stilistic, creând un
portret-ansamblu, obiectiv pe cât posibil, al unei pături sociale.
Păstrând o anumită distanţă faţă de actori, camera se plasează
într-o poziţie de observator neutru şi nepărtinitor. În „Platform”,
aparatul redă acțiunea cu discreţie, aproape mereu în planuri

întregi, ca şi cum nu ar putea să depăşească bariera fizică. Nu se
apropie şi nici nu se depărtează, fiecare cadru rămâne nemişcat.
Distanţa, cadrul lung, timpii morţi, toate creează impresia că s-a
deschis o fereastră spre o lume din trecut: o putem observa, dar
nu putem interveni. În „Pickpocket”, filmarea liberă şi în decoruri
naturale dă senzaţia că acţiunea se petrece chiar acum, aievea.
În ambele filme, Jia Zhangke foloseşte metode realiste prin care
conferă autenticitate şi obţine două rezultate opuse: apropiere –
distanţă. De altfel, „Platform”, a cărei acţiune se petrece în ’79, nu
face parte din istoria contemporană, iar autorul subliniază poziţia
sa faţă de trecut: observaţia şi cunoaşterea adevărului.
„In Public” este cel mai simplu şi obiectiv dintre documentarele şi
filmele de ficţiune ale lui Jia Zhangke; un film de 30 de minute, în
care operatorul se plimbă cu camera de filmat în spaţii publice, unde
poate oricând descoperi oameni surprinzători, ce emană emoţie.
Scurtmetrajul începe cu un bărbat ce îşi aşteaptă familia în gară,
apoi aparatul înregistrează strada și trecătorii, aşteaptă în staţia de
autobuz, intră într-un karaoke-bar şi într-o discotecă. În ceea ce se
presupune că ar fi un studiu pentru „Unknown Pleasures”, camera
redă şi analizează o lume extrem de însuflețită şi de nouă.

Urbanizarea şi stilizarea esteticii
lui Jia Zhangke
În următoarele filme, Jia Zhangke îşi păstrează personajele din
medii rurale, dar fie le transformă în muncitori-migratori la oraş
– „ Shijie”/„The World” (2004) -, fie îi urmărește asistând pasivi
la urbanizarea satului. Acum personajul central devine mediul,
într-o alegorie despre aceeaşi inabilitate a omului simplu de a se
adapta la deciziile guvernamentale ce-i schimbă rutina, pierzându-
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şi siguranţa conferită de familiaritate. În filmele anterioare ale
cineastului, geografia era doar un element de autenticitate; aici,
decorul natural şi arhitectura sunt folosite ca factor dramaturgic,
precum în filmele lui Michelangelo Antonioni.
„Vizitează toată lumea fără să părăseşti Beijing-ul”, este deviza
parcului de distracţii „The World”, unde Theo lucrează ca
dansatoare de trei ani, iar iubitul ei e angajat ca paznic. Toate
clădirile importante ale lumii sunt reprezentate în miniatură,
spre amuzamentul turiştilor. Dar pe animatorii săi (dansatoarele,
actorii, paznicii ş.a.) parcul îi transformă în marionete captive
într-un spectacol repetitiv (sau le arată adevăratul rol în falsa
prosperitate a Republicii Populare Chineze?). Ironia este clară –
nu pot vizita nimic, nu au voie să părăsească Beijing-ul; şi, până
la urmă, oricum n-ar putea – nu au resursele financiare necesare.
În „Sanxia haoren”/„Still Life” (2006), orăşelul de provincie este
demolat şi reconstituit, un bărbat îşi regăseşte soţia, o femeie îşi
caută soţul – îi va spune că s-a îndrăgostit de altcineva. „24 City”
este un documentar despre Fabrica 402, pe ruinele căreia se
construieşte un complex imobiliar de lux, cu apartamente pe care
foştii muncitori nu şi le pot permite.
De data aceasta, Jia Zhangke se apropie de personaje, oferă
mai multe detalii biografice, empatizează cu ele; acum renunţă
la portretele de ansamblu ale unor generaţii, în favoarea
individualizării. Regizorul vorbeşte despre importanţa mediului
înconjurător în toate filmele sale, căci reprezintă modul de a trăi
al locuitorilor, a căror energie se disipează în spaţiul fizic. Şi da, e
importantă ambianţa claustrofobică în „Pickpocket” sau „Unknown
Pleasures”, unde zidurile, nici prea înalte, nici prea scunde, au
înălţimea potrivită ca să-l acopere pe actor; în plus, exterioarele
şi decorurile reale oferă autenticitate. Dar în perioada post-„The
World”, exterioarele devin personaje, portretizarea lor reprezintă
o metaforă a temei generale a filmului.
Elementele nerealiste din „Still Life” (OZN-ul, racheta) sunt folosite
ca metafore ale absurdității. În secvenţa care îi prezintă pe cei doi
soţi stând nemişcaţi pe podeaua clădirii în curs de demolare, cu
peretele exterior inexistent funcţionând ca fereastră spre natura
superbă a zonei, Jia Zhangke permite ca momentele emoţionale să
se transforme în adevărate tablouri; el subliniază astfel caracterul
ficţional tocmai prin redarea timpului real. Inserturile de animaţie
folosite în „The World” completează metafora casei de păpuşi;
ea evidenţiază imobilitatea şi lipsa liberului arbitru al oamenilor
captivi ai societăţii. Sunt jucării, personaje, machete.
În „24 City” intervine în documentar printr-un artificiu
dramaturgic: foloseşte trei mărturii false, una dintre ele fiind a
lui Tao Zhao. Poveştile lor despre „402” sunt spectaculoase şi
lacrimogene; exprimă apăsat relațiile afective dintre muncitori
(vechea generaţie) şi fabrica de avioane militare ce urmează să fie
demolată. Probabil foloseşte tehnicile scenaristice rudimentare
de manipulare a spectatorului, tocmai ca să evidențieze
superficialitatea mesajului ideologic.
Odată cu „The World”, filmele lui devin mai accesibile publicului,
personajele sunt particularizate pentru a putea fi simpatizate,
iar naraţiunea devine mai clară – nu mai sunt omise informaţii
pentru a accentua senzația de realitate. Într-un interviu realizat
de Asia Society, Jia Zhangke explică decizia lui și a altor colegi de
generaţie de a accepta cenzura statului şi de a-şi difuza filmele în
China. Filmele trebuie să ajungă şi la publicul despre care vorbesc,
căruia îi pot oferi o reflecție sinceră, adevărată, asupra problemelor
contemporane, fără mesaje ideologice.

26

Aprilie 2011

(Non)Actorii
Personajele lui Jia Zhangke nu evoluează pe parcursul scenariului,
nu cresc şi nici nu se schimbă. Drama lor e provocată tocmai
de neputinţa de a avansa. Sunt perdanţi, reprezintă o categorie
dezavantajată. Actorii nu îi interpretează, ci îi portretizează.
Regizorul foloseşte actorii neprofesionişti, cărora le oferă libertatea
de a improviza şi de a-şi traduce replicile în limbajul cel mai accesibil
sau familiar. „Trebuie să respecte mesajul final al dialogului”, spune
Jia Zhangke.
Tao Zhao, care a lucrat prima dată cu el la „Platforma”, „reuşeşte
să devină una cu spaţiul fizic şi se lasă asimilat în grupul social
căruia aparţine personajul”; datorită acestor calități, este o prezenţă
constantă în filmele lui Jia Zhangke. De fapt, el lucrează cu
neprofesioniști pentru că prețuiește capacitatea lor de a fi spontani
în faţa camerei.
Alegerea actorului în funcţie de asemănările sociale cu personajul a
fost teoretizată de Lev Kuleşov şi numită „tipaj”. Jia Zhangke, prin
distribuirea non-actorilor în funcţie de compatibilitatea lor cu rolul,
caută să confere personajelor autenticitate în faţa camerei de filmat,
dar şi să redea emoţiile şi sentimentele lor reale.
Jia Zhangke foloseşte tehnicile realiste de filmare pentru a crea,
prin film, un microcosmos cât mai autentic al Chinei contemporane.
Alege cu migală detaliile ce sporesc autenticitatea filmului, fie că
surprinde naturaleţea trecătorilor, fie că juxtapune sunetul potrivit.
Spre exemplu, pentru a se apropia de atmosfera epocii în care e
plasată acțiunea unui film, foloseşte muzica diegetică, dar şi banda
sonoră a filmelor difuzate de televiziuni, pe care le suprapune
cadrelor sale lente. Xiao Wu se opreşte pe stradă nervos, şi totuşi
fără voinţa de a acţiona, în timp ce sunetul oraşului se confundă
cu vocile unor personaje de televiziune. Efectul nu e artificial, ci
reprezintă sunetul veridic al oraşului, pe care îl alimentează boxele
în aer liber sau zgomotul caselor din jur. Filmele celei de-a doua
perioade conturează clasic personajele şi le fac uşor de simpatizat,
dar nu sacrifică realul – calitatea principală dorită de regizor.
Încrederea lui în realism e complementară cu interesul său pentru
firea umană şi cu dorinţa de a comunica emoţie şi sentimente reale.
De altfel, nu trebuie ignorat faptul că se înscrie într-un cinematograf
mai accesibil, tocmai pentru a oferi unui public cât mai numeros
acces spre fiecare lume nouă pe care o creează.
Importanţa redării realului în cinematograful chinez este explicată
de Jia Zhangke: „În cultura chineză, noi spunem „zhen” (real),
„shan” (bunăvoinţă) şi „mei” (frumos). Reprezintă stagiile esteticii.
„Zhen” este baza. Dacă arta ta nu poate reda emoţii şi viaţă reală,
cum poţi să atingi frumuseţea? Şi de aceea cu toţii încercăm să
redăm realitatea (autenticitatea).”

Referinţe
1 „Bearing witness; Chinese Urban Cinema in the Era of
„Transformation”, Zhang Zhen – publicată în volumul „The Urban
Generation; Chinese Cinema and Society at the Turn of the
Twenty-first Century, 2007, Duke University Press
2 Getting Real: Chinese Documentary, Chinese Postsocialism”,
Chris Berry - publicată în volumul „The Urban Generation;
Chinese Cinema and Society at the Turn of theTwenty-first
Century, 2007, Duke University Press
3 Senses of Cinema, interviu cu Stephan Teo, iunie 2001.
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Post Mortem

Chile – Germania - Mexic 2010
regie și scenariu Pablo Larrain
imagine Sergio Armstrong
montaj Andrea Chignoli
sunet Matias Valdes
cu Marcelo Alonso, Alfredo Castro
de Lavinia Cioacă
„Post Mortem”, cel mai recent lungmetraj al
regizorului Pablo Larrain, este o variaţiune
pe o temă dată. Filmul reia structura din
„Tony Manero” (2008) al aceluiaşi regizor,
punând în contextul politic al anilor ’70 din
Chile istoria individuală a protagoniştilor.
Chiar dacă nu a trăit în acea perioadă,
misterul brodat în jurul morţii a 3000 de
oameni (din timpul regimului lui Augusto
Pinochet) l-a determinat pe Larrain să se
apropie de evenimente prin intermediul
filmului, într-o încercare de a înţelege. Deşi
este un caz situat la limită, un individ-produs
al societăţii poate fi Raul Peralta (Alfredo
Castro), un sociopat de aproximativ 50 de
ani, palid şi inexpresiv, dispus să omoare şi să
maltrateze pentru mici bunuri considerate
valide în încercarea de a deveni un Tony
Manero autentic. Universul lui se conturează
în jurul protagonistului din „Saturday Night
Fever”. Atunci când nu se duce la cinematecă,
repetă pentru reprezentaţia lui (are şi o
trupă de dansatori) săptămânală dintr-un
local pustiu. Larrain nu aplică o schemă

clasică în construcţia personajului, nu caută
o motivaţie de manieră freudiană pentru
atrocităţi, ci îţi dă libertatea, ca spectator, să
interoghezi şi să presupui. Raul este un om
mic care trăieşte pentru o iluzie. Condiţia lui
te determină să nu judeci. Şi nu este un truc
ieftin. Anularea procesului de condamnare
este făcută prin distanţa dintre individ şi
realitate - un individ ratat, al cărui singur
motor de funcţionare este obsesia.
„Post Mortem” se deschide cu un cadru
de aproape un minut filmat de sub un tanc
în mişcare. Există de la început elementul
de oprimare exercitată de către autorităţi,
greutatea tancului echivalând cu „greutatea”
atmosferei acelor zile. Pe acest fundal se
va desfăşura povestea lui Mario Cornejo
(Alfredo Castro), un funcţionar la morga
locală care transcrie autopsiile efectuate
de Dr. Castillo (Jaime Vadell). Primele 15
minute din film pun protagonistul în legătură
cu obsesia lui - Nancy Puelma (Antonia
Zegers) -, o dansatoare burlescă recent
concediată. Larrain păstrează raportul
„mic-mare”- „individ-mediu”- şi prin felul
în care montează: înainte de prima întâlnire
cu Nancy, vedem o umbră care inspectează
fotografia dansatoarelor, iar în cadrul
următor îl vedem pe protagonist aplecat
asupra unui panou din faţa sălii de spectacol.
Printre urmăriri dardenneiene şi o imagine
desaturată se strecoară pentru câteva
secunde o lumină caldă în secvenţa din
maşină. Lumina are aici un corespondent
dramaturgic.
Echivalează viaţa din protagonist, în
restul timpului impasibil şi palid. Peste

o săptămână Mario transcrie concluziile
autopsiei unui cadavru de sex feminin,
identificat drept Nancy Puelma Olivares.
Cauza morţii: subnutriţie şi deshidratare
severă. Este vecina lui? Dacă da, ce se
întâmplă în restul filmului? Sunt viitoarele
apariţii
ale
personajului
produsul
imaginaţiei lui? Restul este post-mortem?
Răspunsul rămâne o ambiguitate marca
Larrain, care plasează nu doar ca eveniment
major astfel de ambiguităţi, ci şi la nivel
de reacţii, cum este cea din secvenţa de la
masă, când după câteva replici robotice,
Nancy izbucneşte într-un plâns copleşitor.
Mario o urmează la câteva secunde. Nu ştii
motivul, dar e imposibil să nu te pună pe
gânduri un plâns lung de două minute şi
jumătate.
Pe 11 septembrie, în ziua loviturii de stat
a lui Augusto Pinochet, Nancy dispare
în mod misterios odată cu distrugerea
casei părinţilor (reprezentată doar prin
sunet). De aici încep căutările lui Mario,
concomitent cu numărul de cadavre în
creştere de la morgă. Procedura autopsiei
va fi cea impusă de autorităţi, una de
reducere a individului la un număr de
înmatriculare şi la tipul sexului. Echipa de
lucru a protagonistul va efectua autopsia
preşedintelui Allende. Deşi rămâne fidel
concluziilor din autopsia iniţială, Larrain
modifică procedura. Nici Sandra (Amparo
Noguera), nici Dr. Castillo nu vor fi
capabili să treacă la examenul intern,
deşi în autopsia autentică (disponibilă pe
internet) sunt trecute toate datele. Poate
fi interpretat drept o afirmaţie despre
atitudinea comună: se refuză examinarea
internă, aprofundarea şi interogarea
trecutului.
Găsind-o pe Nancy ascunsă printre
dărâmăturile casei, Mario îşi va asuma un
rol de părinte. Cele câteva întâlniri în care
fie o hrăneşte, fie îi face rost de diferite
bunuri, sunt izbucniri fugare şi vinovate
ale pornirilor sexuale declanşatoare ale
unui sentiment de compătimire. Relaţia lor
devine un negoţ primitv, în care emoţia este
anulată. Filmul se încheie cu o secvenţă
de şapte minute, în care protagonistul
acoperă ascunzişul femeii cu rămăşiţele
din mobilierul propriei case. Acel interior
devenit exterior va bloca ieşirea sau, mai
concret, viaţa. Pe acest raport exteriorinterior gravitează întreg filmul.
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Rubber (Cauciuc)

Franța 2010
regie, scenariu, imagine, montaj Quentin Dupieux
muzică Quentin Dupieux și Gaspard Augé
cu Stephen Spinella, Roxane Mesquida, Wings Hauser, Jack Plotnick
de Roxana Coțovanu
Chiar dacă numele autorului acestui
film nu vă spune nimic, știți cu siguranță
despre cine e vorba: francezul Quentin
Dupieux e mai curând cunoscut drept
Mr. Oizo, a cărui muzică electronică făcea
ravagii prin ’99; iar dacă nici asta nu vă
spune mare lucru, nu trebuie decât să
vă reamintesc de Flat Eric – maimuțoiul
lui galben care se zbenguie dând energic
din cap pe ritmurile tehno ale piesei
„Flat Beat” ajungând până și în reclamele
„Levi’s” – și o să știți imediat cine e
personajul.
Între timp, după ce și-a regizat câteva
videoclipuri și a făcut niște spoturi
publicitare, continuând să scoată periodic
albume, Mr. Dupieux face și film. După
mediumetrajul „Nonfilm” (2002) și un
prim lungmetraj (ratat) „Steak” (2007), el
revine cu „Rubber” – un film indie care
poate fi descris ca un film de groază din
categoria „Obiect neînsuflețit prinde
viață și face prăpăd” – dar căruia cel mai
bine i se potrivește epitetul „trăsnit”.
Încă de la deliciosul prolog se înțelege
de ce. În mijlocul unui drum din deșert
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se află înșirate mai multe scaune; apare
o mașină de poliție care le dărâmă
pe toate într-un slalom lent; mașina
oprește câș și din portbagajul ei iese un
polițist cu un pahar de apă în mână care
începe să facă apologia noțiunii de „fără
nicio motivație”, luând celebre filme
hollywoodiene și aplicându-le această
teorie; prologul e, de fapt, un avertisment
pentru ce va urma.
În deșertul californian, un cauciuc
abandonat pe jumătate îngropat în
nisip prinde viață și, folosindu-se de
puterile telepatice cu care descoperă
că e înzestrat, începe să omoare tot
ce-i iese în cale. Poftim idee haioasă
pentru un scurtmetraj absurd, comic, cu
tot ce trebuie, cu poantă jubilatoare la
final. Numai că această idee nu conține
suficient material pentru un lungmetraj,
acțiunii îi mai trebuie cel puțin un plan
– spre exemplu, alege Dupieux pentru
noi – cel al unor spectatori care urmăresc
de la distanță, echipați cu binocluri,
cauciucul ucigaș - Robert pe numele său
(după cum aflăm din genericul de final).

Pelicula conține astfel un comentariu visà-vis de relația film-spectator, realitatespectator, film-realitate. Ideea de a-i da
filmului această nouă dimensiune i-a
venit regizorului când a intrat într-o sală
în care se proiecta primul său lungmetraj,
iar sala era goală (văzându-l, pot să
înțeleg de ce). Inocent, Dupieux și-a
pus o întrebare – acest film al său există
dacă nimeni nu-l vede? Adică, un fel de
ghicitoarea preferată a postmoderniștilor
– „când un copac cade într-o pădure,
scoate vreun sunet dacă nu e nimeni
acolo care să-l audă?”. Bun, și atunci ce se
întâmplă cu Robert când nu mai e niciun
spectator care să-l urmărească? Și ce se
întâmplă când un spectator intervine în
bunul mers al filmului?
Dar, de fapt, chiar de la „Nonfilm” Dupieux
plecase într-o căutare asemănătoare; aici
se ajunsese la un turnaj care avea loc
în lipsa unei camere de filmat și a unei
echipe de filmare, doar cu niște oameni
care fac pe actorii, tot în peisajul unui
deșert.
Dincolo de comentariul postmodernist,
în „Rubber” primează aspectul jucăuș;
filmul nu funcționează ca thriller/horror
(așa cum se laudă), cât funcționează
ca o comedie absurdă. În ciuda
referinței pe care o tot face regizorul
în toate interviurile la „Duel” („Duel pe
autostradă”, 1971, r. Steven Spielberg),
el nu poate să obțină același suspans
și același efect neliniștitor cum face
Spielberg pentru că, pur și simplu, un
cauciuc – fie el chiar ucigaș – nu poate să
aibă nimic înspăimântător, ba dimpotrivă.
Sigur că și-a dat și Dupieux seama de asta
când a început să filmeze, și aici intervine
a doua referință cinematografică peste
care dai în toate interviurile sale despre
film: „Wall-E” (r. Andrew Stanton, 2008);
în ambele filme, în prima parte urmărești
niște chestii drăguțe care fac niște lucruri
drăguțe, doar ca să te amuzi, „fără niciun
alt motiv”; aici, urmărești încercările
stinghere ale lui Robert de a face primii
pași, cum bea apă dintr-o baltă ca un câine,
cum își descoperă puterile distrugătoare,
cum se privește într-o oglindă... pentru ca
pe parcursul filmului să-ți dai seama uimit
că vezi un film cum nu te-ai fi așteptat să
vezi (în ciuda prologului-avertisment) –
și că îți place mult.
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Nostalgia de la luz
(Nostalgia luminii)

Chile – Franţa – Germania 2010
regie și scenariu Patricio Guzman
imagine Katell Dijan
montaj Patricio Guzman, Emmanuelle Joly
sunet Jean-Jacques Quinet
de Georgiana Madin
Auzindu-l pe Patricio Guzman povestind istoria
chilienilor în documentarul „Salvador Allende”
(2004), oricine poate fi deconectat de la imaginile de
arhivă și invitat la introspecție, doar printr-o afirmație.
„El pasado no pasa” („Trecutul nu trece”), spune
Guzman într-un moment de respiro între secvențele
încărcate istoric, iar prin solemnitatea rostirii acestei
afirmații își caracterizează tematica de autor.
Încă din timpul președenției lui Allende, pe când își
lua diploma de regizor la Madrid, Patricio Guzman a
fost preocupat de conservarea memoriei prin dovezi
autentice, cum e pelicula. Ceea ce i-a marcat existența,
lovitura de stat din 1973, prin care Augusto Pinochet
a preluat puterea, s-a imprimat pe film și a devenit
celebrul documentar „La batalla de Chile” („Bătălia
din Chile”, 1977 - 1980), o pagină insurmontabilă de
istorie.
Atunci, la fel ca acum, Guzman căuta în tumultul
străzilor „atomi de dramă”, din alăturarea cărora să
conceapă un subiect. De aici pornește, pentru el,
arta documentarului. „Atomii”, identificați și preluați
de un ochi de regizor, alcătuiesc cuvinte, propoziții,
într-un bulgăre care ajunge la formarea unor viziuni

despre lume. Scopul final e de a trezi în spectator
un „atom de dramă”, personal, emoțional, arătând
că documentarele sale, dincolo de prezentarea unor
evenimente, au de fapt ca destinatar conștiința
spectatorului. De la această idee pornește și „Nostalgia
de la luz” („Nostalgia luminii”), în care regizorul își
îndreaptă ocheanul spre țara sa natală, Chile, dintrun punct de vedere inedit. Îmbinând astronomia
și arheologia, două științe aparent străine una de
cealaltă, Guzman face un apel la conștiința istorică a
poporului său, pe care o consideră volatilă. Iar dacă
această conștiință nu există, el speră să dea imboldul
formării ei.
Menit a fi un eseu despre importanța păstrării
memoriei, filmul e o întoarcere la niște preocupări mai
vechi ale lui Guzman, printre care astronomia. Titlul
vorbește indirect despre originea universului și leagă
nostalgia lui Guzman de infinitul rece. În cercetarea
de peste patru ani care a precedat „Nostalgia de la luz”,
Guzman a descoperit că deșertul Atacama, cel mai
arid loc de pe Pământ, e, în afară de locul geografic
cel mai potrivit cercetărilor astronomice, cercetărilor
arheologice și păstrării mumiilor, locul de răscruce al

unor oameni care nu se întâlnesc niciodată; oameni
care trăiesc în axe temporale diferite, bântuiți de
trecut, deși aflaţi în contemporaneitate. Încercând
să ajungă la o concluzie universală despre timp, nu
doar la una care să trateze istoria politică a țării sale,
Guzman începe cu o privire din cosmos a Pământului,
pe fondul unei coloane sonore grave care va defini
mai multe momente din film. Planeta apare izolată
în negru, la fel ca în „2001: Space Oddysey” („2001:
Odiseea spațială”, 1969) a lui Kubrick. Se avansează la
pata maronie a deșertului Atacama și apoi la interiorul
unuia dintre observatoarele astronomice din deşert,
Paranal, prin cadre independente. Începutul e
construit minuțios și progresiv – anticipează subtil
tratarea unor axe temporale concentrice care se înghit
una pe alta – timpul universului, timpul planetei,
timpul istoric al statului Chile, timpurile personale
fiind subordonate tuturor celorlalte.
Pariul lui Guzman în demonstrația sa despre timp și
memorie a fost aducerea într-o coeziune tematică a
„pustnicilor” deșertului: un astronom, un arheolog,
câteva femei care caută rămășițele morților lor,
persecutați de dictatura lui Pinochet și îngropați în
pământul deşertului, și un architect, fost deținut în
timpul regimului. Guzman îi alege ca purtători ai unor
trecuturi diferite, de la trecutul cel mai îndepărtat al
astronomului la trecutul recent al femeilor. Fiecare
purtător e intervievat separat, având ocazia să își
definească noțiunea de timp și să arate prin el însuși
cum l-a modelat acesta. Astronomul și arheologul
își extind condiția de investigatori ai trecutului la
concluzia că nimeni nu trăiește în prezent, pe când
femeile confirmă teoria lor prin căutarea asiduă și
haotică a unor urme îngropate în trecut. Dictonul „El
pasado no pasa” este reluat sub altă formă și aplicat
întregii omeniri. Se postulează ideea că prezentul nu
există decât ca metamorfoză a trecutului, lucru care
subliniază importanța dată de Guzman conștiinței
istorice. Cu o teorie despre timp, nu neapărat originală,
Guzman ajunge la complexitate atunci când teoria lui
se ramifică, atingând teoria compensației și noțiunea
de persistență a memoriei. Din îmbinarea unor
mărturii separate ale unor oameni legați indisolubil
de deșert, el extrage neașteptate speculații metafizice
și filozofice.
Filmul lui Guzman restabilește pentru o oră și
jumătate senzația timpului lent, crud, așa cum curge
el în univers, cu licăriri scurte și izolate de lumină. Nu
caută în nostalgie întoarcerea în trecut, ci înțelegerea
lui. Spune ceva despre legea universului de a aștepta
– ca oamenii să se destăinuie camerei de filmat, ca
încă 20 de minute să treacă pentru a înregistra într-o
fotogramă abia perceptibila mișcare a Căii Lactee.
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fotografie de Simona Șușnea
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în dialog cu

DANA
BUNESCU
Începând cu numărul acesta al revistei, ne-am propus ca pentru realizarea rubricii de interviuri să intrăm în dialog cu persoane
implicate și în alte departamente de creație decât cel al regiei de film. Cel mai adesea, profesioniștii din domeniul sunetului, al
imaginii sau al montajului sunt ignorați de presă în favoarea regizorilor, considerați mai capabili să privească filmele în ansamblul
lor, să justifice felul în care alegerile tehnice se integrează unei concepții ce poate fi expusă într-o formă literară. Acordând acum
primul său interviu, Dana Bunescu – monteur și designer de sunet al multora dintre filmele produse în ultimii ani în România –
și-a exprimat în mai multe rânduri temerile de a se exprima incoerent și fără nuanțe. Totuși, ideile sale au constituit pentru noi
un punct important în clarificarea felului în care au fost concepute filmele la care ea a lucrat, evidențiindu-se în discuția aplicată
elementelor sonore și de montaj diferențele stilistice între filme precum „Moartea domnului Lăzărescu”, „4 luni, 3 săptămâni și 2
zile”, „Felicia, înainte de toate” și „Amintiri din Epoca de Aur”. Mai mult chiar, despre „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu”, film
de montaj la care Dana Bunescu a fost activă în aproape întreg procesul de realizare, a putut să ne dezvăluie modul ingenios în care
s-a intervenit asupra imaginilor și sunetelor de arhivă în crearea unui discurs ficțional.
de Andrei Rus și Gabriela Filippi

Rolul monteurului şi al designerului de
sunet în realizarea unui film
Film Menu: Mulţi spectatori consideră că cele două departamente în
care activezi tu, montajul de imagine şi designul de sunet, aparţin mai
curând unui teritoriu al tehnicii, decât artei. În general, monteurii,
editorii şi designerii de sunet sunt consideraţi unelte ale regizorilor,
oameni care îi ajută pe aceştia din punct de vedere tehnic să-şi
finalizeze filmele.
Dana Bunescu: Aceasta e o optică greşită, pentru că oricine poate
să înveţe într-un timp relativ scurt cum funcţionează o maşină
de montat sau o staţie de sonorizare. Rolul monteurului e unul
important în primul rând pentru că el e primul spectator al filmului
şi, din perspectiva asta, la un moment dat, are un foarte mare rol în
formularea sintactică a lui. Tăieturile pot să creeze şi o semantică
anume şi au o funcţie ritmică bine definită, iar în ceea ce priveşte
construcţia coloanei sonore deja e o poveste lungă, chiar dacă în

general e privită ca un moment strict tehnic, în care sunt plantate
sunetele captate la filmare, iar dialogurile sunt ajutate să devină
inteligibile. Despre planurile doi şi trei, despre construcţiile de
ambianţă, zgomote sau despre alte tipuri de efecte sonore care vin
complementar cu montajul de sintaxă, semantică şi elemente ritmice
nici nu se mai discută. Această situaţie se datorează şi sistemelor de
redare defectuoase din sălile de cinema. De cele mai multe ori, eu ca
autor de coloană sonoră nu am auzit în sălile de cinema nici măcar un
sfert din sunetele pe care le-am plantat în filmele la care am lucrat.
Abia acum încep lucrurile să se regleze şi sălile încep să fie dotate cu
sisteme performante de redare a sunetului. Dar, fiindcă publicul a fost
obişnuit să audă un sunet defectuos, deja nici nu mai are suficientă
disponibilitate să cerceteze, să caute ceva în zona sunetului la cinema
şi se mulţumeşte cu faptul că înţelege dialogul. Şi e păcat că se
întâmplă asta.
F.M.: În ce punct al realizării unui film intervine monteurul şi în ce
punct designerul de sunet?
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D.B.: Monteurul intervine încă din etapa de filmare: primeşte o dată
la două sau trei zile materialul filmat de la laborator, pune sunetul
sincron peste imagini, încearcă să construiască secvenţa cu datele
preliminarii şi eventual semnalează regizorului dacă un element sau
altul nu funcţionează.
F.M.: Chiar şi un monteur care nu realizează şi coloana sonoră a unui
film sincronizează sunetul peste imagini atunci când montează?
D.B.: Absolut. E foarte important. Se mai poate întâmpla ca regizorul
să vrea să editeze împreună cu monteurul anumite secvenţe în
paralel cu turnarea filmului. Cu Răzvan şi Melissa (n.r.: Rădulescu şi
de Raaf ) la „Felicia, înainte de toate” aşa am procedat. O dată la trei
sau patru zile, ne întâlneam seara târziu şi încercam să asamblăm un
prim draft al materialului pentru a ne da seama dacă funcţionează
ritmic, dacă tăieturile şi elipsele la care se gândise sunt valide, dacă
încadraturile sunt cele potrivite, pentru ca, în caz contrar, să aibă
timp să refacă anumite secvenţe. La „4,3,2” (n.r.: „4 luni, 3 săptămâni şi
2 zile”, 2007, r. Cristian Mungiu) am primit aproape zilnic materialul
şi făceam acelaşi lucru: sincronizam, mă uitam la imagini şi încercam
să asamblez. Pentru secvenţa celebră a mesei a fost un chin enorm,
dar vom ajunge la momentul potrivit cu discuţia şi acolo. Poţi să
apreciezi ca monteur când ceva nu funcţionează. În principiu, când
toate lucrurile sunt extraordinare nu se semnalează nimic. Totul e
minunat şi am încheiat discuţia. Problemele sunt cele semnalate, fie
că înseamnă intonaţie proastă, fie că nu e inteligibil dialogul - ceea
ce poate deveni fatal spre final, în faza de post-producţie de sunet -,
fie că o captare a sunetului e proastă şi te sileşte să faci postsincron
ulterior. Am trecut şi prin astfel de situaţii. Sunt o mulţime de
motive pentru care trebuie să fii atent la toate detaliile. Dincolo de
problemele tehnice - sharf, unsharf, calitatea sunetului - vine aspectul
jocului de încadraturi, dacă serveşte sau nu povestea, dacă serveşte
gestul sau replica ş.a.m.d.
F.M.: Înainte de începutul filmării există discuţii între monteur şi
regizor?
D.B.: De obicei, după ce citesc scenariul mă întâlnesc cu regizorul,
care îmi spune: „Uite, vreau să filmez în felul ăsta: fie decupat, fie în
planuri-secvenţă, cu elipse marcate sau cu o continuitate forţată”.
În momentul în care vrei să faci film decupat, continuitatea e
foarte importantă şi la nivel de încadratură, de acţiune, de sunet. În
momentul în care ai o secvenţă construită şi din planuri de mai mari
lărgimi e foarte important ca actorul să ştie cum trebuie să vorbească
într-un plan larg sau într-un plan strâns, pentru ca adresa să fie
aceeaşi, să existe racord de sunet între cadre. În momentul în care
acest racord nu există din faza filmării, el trebuie semnalat din timp,
pentru că altfel pot apărea probleme majore la asamblare. Tentaţia
unor actori, atunci când văd camera foarte aproape de ei, la nivel
de prim-plan să zicem, este să vorbească cu camera, într-un soi de
aparteu. După care, în plan larg, îşi schimbă automat adresa vocală
când partenerii de dialog se află la o distanţă respectabilă. În ultima
vreme am lucrat mai mult la filme realizate în planuri-secvenţă,
iar în acest caz cel mai important aspect e de ţinut racordul la nivel
de timbru vocal şi de intonaţie, astfel încât să poată fi uşor inserate
replici din alte duble care căzuseră la montajul de imagine. Şi atunci
este foarte important ca tonul vocii actorilor să fie cam acelaşi, totul
pornind de la configuraţia microfoanelor pe platou. În funcţie de
poziţionarea microfoanelor se schimbă caracteristica vocală şi sonoră
a întregului cadru.
Arta sunetului începe de la captare, pentru că fără o priză bună de
sunet orice fel de intenţie poate fi demontată imediat. Echipa de
priză directă cuprinde în general doi oameni: operatorul de sunet
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şi microfonistul. Sunt situaţii foarte rare în care se folosesc două
microfoane la filmare, acesta fiind cazul în care echipa cuprinde trei
oameni. La „Felicia, înainte de toate” am văzut configuraţia asta - în
aeroport s-au folosit două boomuri. Priza de sunet pe care a făcut-o
domn’ Titi (n.r. Constantin Fleancu) - şi a făcut-o genial - avea atenţia
distribuită şi la acţiunea din faţă şi la planul din spatele camerei.
Astfel, în faza de editare de sunet am avut toate elementele cu care
să mă joc, fără a mai fi nevoită să forţez nimic – să mă duc din nou în
aeroport, să mai înregistrez sunete ş.a.m.d. Şi a fost o inginerie foarte
reuşită, într-un mediu la prima vedere imposibil de controlat, din
cauza hărmălaiei.
F.M.: De ce există încă probleme cu inteligibilitatea replicilor la
anumite filme româneşti?
D.B.: Am observat de-a lungul timpului că actorii sunt împinşi să
vorbească uneori ininteligibil. Aparteurile sunt duse la un moment
dat voit la limita inteligibilităţii. Semnalezi regizorului că anumite
replici nu se vor înţelege şi primeşti răspunsul: „Îmi asum eventualele
probleme de receptare a dialogurilor, dar nu vreau ca actorii să
vorbească clar, răspicat”. Ei bine, se poate şopti şi timbrat, în aşa fel
încât lucrurile să fie înţelese de către spectatori. E foarte adevărat
că am senzaţia că actorii tineri nu prea fac lecţii de vorbire în şcoală
aşa cum ar trebui, şi atunci tonul jos presupune şi ininteligibilitatea,
lucru care nu se întâmplă în alte şcoli de actorie. Ăsta este un
prim motiv al ininteligibilităţii replicilor în cinemaul românesc şi
cred că de fapt este singurul, pentru că echipamentele folosite în
ultimii ani în România sunt performante şi sunt cam aceleaşi cu
cele folosite de echipe din străinătate. Probabil că mai apare şi lipsa
noastră de abilitate în faza de post-procesare, dar cred că totuşi
cauza are legătură cu intenţia stilistică a regizorilor. Mai există şi
o particularitate a limbii române: noi avem vocale foarte deschise,
sparte. În momentul în care vorbeşti clar, vorbeşti spart, iar când vrei
să şopteşti, acoperi vocalele, ceea ce nu se întâmplă în limba engleză,
care are vocalele acoperite. Ăsta este un motiv pentru care regizorii
încearcă să-i oprească pe actori să vorbească răspicat, clar, pentru
că sună spart şi atunci ajungem în situaţia de a nu fi înţelese toate
replicile pe care ei le rostesc.
F.M.: Care e traseul sunetelor captate la filmare?
D.B.: Prima etapă ar fi cea de sincronizare, în care monteurul
procesează pe un monitor de computer imaginea în sincron cu
sunetul. Apoi, urmează montajul de imagine, care presupune şi o
primă schiţă pe sunet. În timp ce se face montajul de imagine, eu
obişnuiesc să operez şi în sunet, chiar dacă nu fac eu post-producţia
pe sunet a respectivului film. Fac o editare de dialog destul de
serioasă, pentru că ştiu că un lucru va funcţiona mai bine sau
mai rău în momentul în care toate intenţiile regizorale sunt bine
puse în pagină. Şi asta presupune, pe lângă montajul de imagine,
schimbarea de replici, de intonaţii, astfel încât construcţia să fie
dusă într-o anumită direcţie (cea dorită). E important pentru mine
să propun şi o schiţă de sunet pentru că toate aceste modificări pot
să dea designerului de sunet o imagine mai clară asupra ritmului şi
a momentului în care un cadru nu poate să mai funcţioneze. Ascult
toate dublele trase şi, în măsura în care e posibil, iau bucăţi de sunet
dintr-o altă dublă şi o pun peste cea aleasă. Fac lucrurile astea ca să fiu
convinsă că pachetul care pleacă ulterior la sonorizare este complet,
că nu se mai intervine pe montaj, că tăieturile rămân cele propuse de
mine.
F.M.: Aşadar, designerul de sunet intervine după ce monteurul şi-a
terminat treaba? Dacă două persoane diferite se ocupă de montajul şi,
respectiv, de designul de sunet al unui film, ele nu colaborează direct?
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D.B.: Da, nu colaborează direct. Nu ştiu dacă toţi monteurii intră şi în
sunet. Eu o fac, pentru a nu fi silită să mai revin asupra materialului
deja montat, după ce se face procesarea sunetului şi se obervă că nu
funcţionează anumite elemente sonore adăugate pe imagini. Mai
mult decât atât, plantez şi ambianţe şi zgomote şi, uneori, şi muzică.
Elementele sonore de ritm le plantez tot eu, chiar dacă filmul nu
e terminat de mine pe partea de post-producţie de sunet. Măcar
fac o propunere pe partea de sunet, semnalând că într-un loc sau
altul trebuie să apară evenimentul sonor cutare, de factura cutare;
după care lucrurile se mai pot schimba în faza de post-procesare a
sunetului. Dar de obicei nu se întâmplă asta. Materialul pleacă spre
studioul de sunet doar în momentul în care e finalizat montajul de
imagine al întregului film. Se mai întâmplă ca materialul să ajungă
la departamentul de sunet şi acolo să se observe că lucrurile nu
funcţionează pentru că o anumită ambianţă sonoră accelerează
secvenţa şi plantează anumite elemente care modifică ritmul, sau,
dimpotrivă, că apar „burţi”, că muzica utilizată stabileşte un anumit
tip de ritm, care nu se mai potriveşte cu cel construit în faza de
montaj de imagine. În astfel de situaţii materialul se întoarce şi
trebuie reglat la masa de montaj.
F.M.: Pe genericul de final al multor filme sunt creditate mai multe
persoane pentru etapa de post-producţie a sunetului. Există de obicei
unul sau doi editori de sunet (sound editors) şi un designer de sunet
(sound designer). Care e rolul fiecăruia dintre aceste departamente în
realizarea unui film?
D.B.: Sound designerul are misiunea de a face lucrurile să fie
consistente şi coerente. Sound editorul stabileşte conţinutul. Sound
designerul şi sound editorul, în România, sunt de obicei una şi
aceeaşi persoană. Mi s-a întâmplat o singură dată să lucrez cu un
sound editor, la „Amintiri din Epoca de Aur”, când se adunase foarte
mult material care trebuia montat într-un timp foarte scurt. Dar, în
ceea ce mă priveşte, de obicei eu mă ocup atât de editarea, cât şi de
designul de sunet. Sound editorul lucrează la nivelul dialogului, îl
egalizează, îl face să fie consistent sonor, să aibă o amprentă sonoră
egală de-a lungul unei secvenţe. Asta e principala lui sarcină, după
care mai plantează zgomotele, ambianţele, efectele sonore. Iar sound
designerul e cel care stabileşte raporturile, texturile, dintre toate
aceste elemente.

Moartea domnului Lăzărescu (2005, regie:
Cristi Puiu, montaj: Dana Bunescu)
F.M.: La „Moartea domnului Lăzărescu” ai realizat montajul de
imagine. La „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” ai realizat atât montajul de
imagine, cât şi designul de sunet.
D.B.: Da, dar şi la „Moartea domnului Lăzărescu” am procedat ca
la toate celelalte filme la realizarea cărora am participat. Am editat
dialogul la sânge, am montat zgomotele, ambianţele, toate dialogurile
de plan doi-trei care fuseseră înregistrate. Cristi Puiu este foarte
atent la aspectul ăsta şi a înregistrat o mulţime de sunete separate,
ambianţe, zgomote etc. Am avut la dispoziţie absolut tot ce a
însemnat baza coloanei sonore şi am plantat toate sunetele înainte ca
materialul să plece la băieţii de la post-producţia pe sunet. Proiectul a
fost o noutate pentru mine pentru că era o primă experienţă în care
întreg filmul era construit în planuri-secvenţă, fără jump-cut-uri.
Secvenţele trebuiau aşezate unele lângă altele, ca feliile de salam,
cu tăieturi bine marcate, violente atât la nivel de imagine, cât şi de
sunet. Trebuia să nu fie bănuite de vreo intenţie de racord, elipsele
temporale trebuiau marcate foarte bine. Începutul de cadru era

tăiat pe jumătăţi de gesturi, pe o mişcare, pe un element violent
care dădea cursivitate segmentului respectiv, şi finalul cadrului era
iarăşi suspendat, cu o respiraţie înainte de a se pune punct scenei,
astfel încât să fii propulsat eficient în segmentul următor. Sinceră
să fiu, îmi plac filmele lucrate în planuri-secvenţă pentru că pariul
regizorului este uriaş, e foarte dificil să facă să funcţioneze o scenă
fără a fi ajustată de foarfeca de montaj. Prefer aceste filme nu pentru
că demonstrez eu ceva la montaj, ci fiindcă pariul lor şi al actorilor
este mai mare. Automat, montajul este mai puţin vizibil în aceste
filme pentru că sunt mai puţine tăieturi, iar montajul ajunge să fie
cuantificat în câte tăieturi am avut pe minut, pe act, pe film. Depun
mai mult efort când montez un film mai decupat pentru că, atunci
când mi se oferă mai multe variante de încadraturi şi de tempouri, la
un moment dat trebuie să optez pentru o anumită cheie de rezolvare
a secvenţei. Pentru că jocul de încadraturi şi conţinutul în funcţie de
încadratură sunt importante, e nevoie de mai multă muncă. Opţiunile
fiind mai multe, trebuie să stai să te gândeşti de o sută de ori înainte
de a alege o anumită cale pe care să o urmezi la montaj. În momentul
în care filmul e lucrat în planuri-secvenţă lucrurile sunt puţin mai
simple: ori funcţionează, ori nu funcţionează. În cadrul proiectelor
lucrate în planuri-secvenţă este foarte importantă editarea de sunet
pentru că există riscul unor mici debalansări care pot fi rezolvate
ulterior doar la nivel de post-producţie de sunet.
F.M.: Au existat, în cazul celor două filme menţionate anterior,
secvenţe care în scenariu funcţionau, dar la montaj s-a hotărât
renunţarea la ele? În filme mai decupate bănuim că apare mai
frecvent o astfel de situaţie decât în cazul filmelor realizate în planurisecvenţă.
D.B.: La „Moartea domnului Lăzărescu” am renunţat la părţi din
secvenţa din debutul filmului în care domnul Lăzărescu vorbeşte
la telefon pentru că acolo camera de filmat avea mişcări de o
amplitudine mult prea mare şi nici partitura domnului Fiscuteanu
nu era foarte bine susţinută. Profitând de faptul că la un moment
dat apărea o mişcare în cadru, am găsit un punct în care lucrurile
să se poată încheia şi să fie reluate dintr-un alt punct. Era foarte
importantă mişcarea de încadraturi. În momentul în care mişcarea
personajului ne-a oferit această şansă, am făcut-o. În ambulanţă, când
personajele ajung la primul spital, din pricina unei umbre a camerei
de filmat care se reflecta deasupra personajelor, am tăiat cadrul şi am
lăsat-o pe Mioara să intre în ambulanţă şi am reluat cadrul în exterior.
Pentru mine a fost un mare pariu „Moartea domnului Lăzărescu” (e şi
cel mai important film la care am lucrat, după părerea mea) pentru că
nu eram obişnuită să lucrez în planuri-secvenţă. În momentul în care
am decis că o secvenţă este mono-bloc şi nu umblăm cu jump-cut-uri,
ajustările cadrelor la nivelul montajului au fost minimale. Dacă am fi
ales cheia jump-cut-ului, ar mai fi fost şi alte lucruri de corectat.
F.M.: În cazul unul film conceput în planuri-secvenţă în ce condiţii se
poate întâmpla să nu funcţioneze montajul?
D.B.: Se poate întâmpla să nu funcţioneze elipsele, să fie dificil de
găsit locul în care închei secvenţa şi reiei cu următoarea secvenţă. Pot
apărea probleme care ţin şi de conţinut şi de încadraturile de început
şi de final ale secvenţelor; aşa cum pot apărea şi în filmul decupat.
F.M.: Într-un film mai decupat intuim că e mult mai uşor de controlat
continuitatea cadrelor.
D.B.: Da, pentru că ţi se oferă mai multe alternative. Cei care concep
filmele într-o astfel de convenţie trag mai multe duble la filmare, trag
aceeaşi secvenţă la prim-plan, plan mediu şi plan larg, astfel încât
să fie mai uşor de găsit o soluţie în faza de montaj. În cazul filmelor
concepute în planuri-secvenţă, principala problemă care poate apărea
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la montaj derivă din planurile-secvenţă mişcate care se termină într-o
anumită încadratură, în timp ce planul imediat următor e abordat
într-o încadratură asemănătoare. În acest caz, apare un disconfort
vizual teribil.
F.M.: De exemplu, dacă un cadru se termină într-o încadratură
foarte largă, iar următorul începe într-un plan foarte larg, pot apărea
probleme în etapa de montaj?
D.B.: Două încadraturi foarte largi parcă nu reprezintă aşa o mare
problemă. Încadraturile largi presupun şi un anumit tip de geometrie
şi este destul de greu să pici pe acelaşi tip de geometrie în două
planuri largi succesive. Când vorbim despre două planuri strânse
succesive, lucrurile stau altfel, deoarece raportul între personaj şi
decor este deja altul, centrul de atenţie e personajul, care ocupă
o mare suprafaţă din fotogramă. Acolo pot să apară probleme.
Geometriile asemănătoare succesive funcţionează doar când filmul e
construit în cadre scurte. Atunci, lucrurile pot funcţiona foarte bine
dacă, de pildă, ai trei planuri în aceeaşi încadratură, unele după altele.
Ele dau senzaţia unei elipse bine determinate, au funcţie ritmică, dar
pentru a funcţiona e obligatoriu să fie scurte. În momentul în care
povestesc în planuri-secvenţă, e obligatoriu ca regizorii să găsească
încadraturile cu care încep şi cu care termină o secvenţă, sau să
determine în cadrul unui plan punctul de trecere de la o secvenţă la
alta.

4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile (2007, regie:
Cristian Mungiu, montaj: Dana Bunescu,
design de sunet: Dana Bunescu, Constantin
Fleancu)
F.M.: În „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, care conţine numeroase
planuri-secvenţă, există două cadre scurte care rup puţin convenţia.
Există cadrul de la baie, în care Otilia e întoarsă cu spatele la camera
de filmat şi stă cu faţa la faianţă şi un cadru filmat de la nivelul solului
între două tramvaie care se îndreaptă în direcţii diferite.
D.B.: Sunt planuri de reset, de recompunere, momente de răgaz care
lasă lucrurile să se aşeze în mintea spectatorilor. Planul din baie
semnalează momentul în care Otilia îşi consumă nenorocirea care
tocmai i s-a întâmplat.
F.M.: Ea e poziţionată cu spatele la camera de filmat, spectatorul nu
are acces la fizionomia ei.
D.B.: La un moment dat se stârneşte vidul. Momentul mi se pare o
reflectare abilă a stării personajului. Are loc spălarea febrilă şi la un
moment dat personajul se goleşte. Mi se pare că asocierea celor două
planuri din baie - imaginea foarte violentă cu spălatul şi zgomotul
puternic de apă, urmată de un moment în care zgomotul dispare
şi imaginea îngheaţă - permite spectatorilor să reflecteze asupra
evenimentelor prin care personajul trecuse până la acel punct al
filmului. În legătură cu planul cu tramvaiele, îmi amintesc că acolo
era prevăzută o scenă mai lungă. Pe lângă planul cu tramvaiele care
se intersectează, mai exista încă un plan în care Otilia scotea capul
pe uşa deschisă a tramvaiului, vântul îi bătea în faţă şi se aerisea.
Am păstrat doar planul cu tramvaiele intersectate pentru că mi s-a
părut că am încasat destul ca spectator până în acel moment şi aveam
nevoie de acea rupere violentă de ritm pentru a trece într-o altă etapă
a poveştii. E singurul plan al filmului în care Otilia nu apare şi, la un
nivel secund al înţelegerii, această forfecare a tramvaielor îşi poate
găsi ecoul, din nou, în starea personajului.
F.M.: Am revăzut în aceeaşi zi „Moartea domnului Lăzărescu” şi „4
luni, 3 săptămâni şi 2 zile”. În cazul primului, toate sunetele aparţin
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mediului redat în film, nu sunt accentuate anumite sunete pentru a
induce o stare sau alta spectatorilor. „Moartea domnului Lăzărescu”
aparţine, şi din acest punct de vedere, realismului într-un mod mult
mai pur decât „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”. În acest din urmă film
există momente în care în planul al doilea apar şi dispar anumite
sunete şi nu e respectată neapărat logica spaţiilor în care se petrece
acţiunea. Spre exemplu, în contextul lungii secvenţe din camera de
hotel, în cadrele în care Otilia şi Găbiţă sunt în baie se aude un ticăit
de ceas, pentru ca, în momentul în care personajele se află în cameră,
iar ceasul devine vizibil într-un colţ al noptierei, sunetul să nu mai
fie audibil. Apoi, în debutul aceleiaşi secvenţe poate fi auzit un sunet
de alarmă venind din exteriorul camerei în care se află personajele,
pentru ca puţin mai târziu acesta să dispară. De asemenea, sunetele
maşinilor din afara camerei apar brusc înspre finalul secvenţei. În
„4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” intervenţia (manipularea) naratorului
este mult mai pregnantă la nivel de imagini, de montare a imaginilor
şi a sunetelor decât în „Moartea domnului Lăzărescu”. În „4 luni, 3
săptămâni şi 2 zile” toate elementele converg înspre crearea unui
suspans construit şi din detalii extra-diegetice, în timp ce în „Moartea
domnului Lăzărescu” se încearcă o reflectare cât mai fidelă a logicii
după care funcţionează realitatea.
D.B.: Am încercat în secvenţa menţionată de voi din „4, 3, 2” să creăm
un ambient agresiv, să inducem o senzaţie de disconfort spectatorilor,
prin apelul la elemente sonore care nu aparţineau respectivului
mediu, dar veneau în întâmpinarea dramaturgiei, a evenimentelor
care se vor produce în interiorul cadrului. Am încercat să ne jucăm cu
evenimente sonore care să accelereze sau să decelereze ritmul scenei,
în funcţie de ce se întâmpla şi în cadru şi, într-adevăr, am încercat să
manipulăm ritmul cu aceste elemente sonore. Elementele folosite
aparţin spaţiului respectiv, sau, eventual, exteriorului spaţiului vizibil.
Am încercat să aducem în interior elementele sonore de exterior
posibile la vremea respectivă. Ele nu mai fac parte din ambientul
sonor actual. Acum oraşul e bântuit de un sunet amorf, în care
detaliile nu se mai regăsesc, totul e păstos, înfundat; motiv pentru care
a şi fost foarte greu de făcut priza de sunet la acest film. Oamenii s-au
chinuit să filmeze pe la 3, 4 noaptea, când se potolea cumva oraşul,
în niciun caz seara. Era un coşmar, pentru că reuşeau să găsească
un spaţiu care să dea impresia că ar aparţine anilor ’80, pe care să-l
epureze de reclame, de elemente moderne, dar sunetul e foarte greu
de păcălit şi intră în teribil contrast cu imaginea. După ce s-a filmat cu
priză directă, am mai fost împreună cu Titi Fleancu la o nouă sesiune
de înregistrări prin tot Bucureştiul, în cele mai pustii locuri, tot la ore
demente. Am tras sunete separate foarte, foarte multe. În momentul
în care s-a filmat din mână şi Otilia era urmărită cu aparatul, acolo
tropăia Oleg (n.r.: Mutu, director de imagine), tropăia sharfeurul, mai
tropăia băiatul cu video-assist-ul şi, eventual, şi Cristi (n.r.: Mungiu),
undeva în ariergardă. Deci priza directă a fost absolut de nefolosit.
Toate scenele de la finalul filmului sunt refăcute, bucăţică cu bucăţică,
din sunete separate. Otilia sunt eu - eu respir acolo, toţi paşii, toate
ambianţele şi zgomotele care se aud le-am provocat noi, încercând
să găsim locuri cât mai liniştite în oraşul ăsta. La un moment dat
în film apare scena când se aud poliţiştii şi sticlele alea sparte. La
filmare s-a tras zgomotul cu sticlele sparte şi cam pe-aici se sfârşea
toată povestea. Am stârnit niscaiva scandaluri prin diferite cartiere
încercând să refacem sunetele respective şi au sărit oamenii pe la
geamuri să vadă ce se-ntâmplă cu ăia care urlă ca disperaţii; câinii
au sărit pe noi, la Obor era să ne mănânce de vii. Am dat mai întâi
nişte ture de oraş, să vedem ce ne spune ambientul respectiv şi ce
evenimente din film am putea plasa sonor într-un ambient anume şi
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am decis: „ăla este bun pentru asta, ăla nu este bun deloc etc.”
În conformitate cu convenţia de thriller a filmului am intervenit
la montaj, încercând să imprim secvenţelor un anumit ritm. Există
câteva tăieturi invizibile la un moment dat: de pildă, pe scara blocului,
când Otilia se duce să arunce avortonul, am încercat să recuperez
toate elementele uşor vizibile şi acea secvenţă e construită din vreo
patru sau cinci cadre. Când urcă pe casa scării şi se duce spre ghenă,
acolo sunt patru sau cinci tăieturi, pe care am încercat să la fac
invizibile, astfel încât să apară elemente şi apoi să dispară, şi toată
treaba să fie foarte fluentă. Planul fusese tras mono-bloc, într-un
singur cadru, iar eu am avut şansa să găsesc soluţii să îl fac mult mai
dramatic, mult mai ritmat, mult mai tensionat. Şi când Otilia aleargă
să prindă taxiul şi o urmăreşte camera prin mahala este o tăietură. Iar
în ceea ce priveşte elementele sonore, şi la acest nivel totul e foarte
construit: câinii, trenurile care se aud din depărtare, zgomote ritmice.
Am apelat la evenimente sonore foarte bruşte, violente - spartul de
sticle, poliţia care aleargă după vagabonzi, răcnete -, evenimente
sonore de scurtă durată, plasate în afara cadrului vizibil, dar posibile
în contextul respectiv. Ne-am făcut, de altfel, un scenariu de sunete,
de acţiuni paralele, care să dubleze la un moment dat în tensiune
conţinutul cadrului.
F.M.: Au existat şi sunete folosite supra-dimensionat (spre exemplu,
bufnitura căderii avortonului în ghenă).
D.B.: Într-adevăr, sunetul respectiv este supra-dimensionat. Apoi,
respiraţiile Otiliei pe stradă sunt tot supra-dimensionate. E adevărat.
La „Lăzărescu” e cu totul altă convenţie: sunetul este funcţional, el
merge mână în mână cu acţiunea, toate elementele îşi găsesc sursa în
cadru şi gata, aici se termină povestea. Există foarte puţine intervenţii
din afară. Eventual, e puţin ajutată pe sunet dimineaţa ultimului
spital, în care oraşul învie în spatele ferestrelor; şi cam atât. În rest,
toate elementele de sunet aveau sursa în cadru. Este cu totul şi cu
totul o altă abordare. În „4,3,2” am încercat să ne jucăm cu elemente
de thriller, de unde provin şi anumite stridenţe care pot fi amendate,

deşi nouă ni s-au părut, la acel moment, conforme demersului pe care
ni-l propuseserăm.
F.M.: E adevărat că aţi avut puţin timp la dispoziţie pentru faza de
post-producţie a lui „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”?
D.B.: Am avut atâta timp cât am avut nevoie. În timp ce filmau ei,
eu mai montam. Apoi, versiunea finală de montaj cu schiţa de sunet
a durat cam 5 săptămâni, iar partea de post-producţie de sunet
a durat tot cam atât. Din punctul de vedere al sunetului, cea mai
dificilă secvenţă din „4,3,2” a fost secvenţa mesei din apartamentul
părinţilor iubitului Otiliei. Motivul pentru care Cristi (n.r.: Mungiu)
a ajuns la soluţia de a se focaliza pe Otilia şi pe cele 3 personaje
din jur venea din faptul că 3 zile la rând au filmat aceeaşi secvenţă,
din care în primele 2 zile masa era într-un plan larg. Mi s-a părut
complet nepotrivită încadratura pentru că semăna cu Cina cea de
taină - latura dinspre aparat era goală, iar personajele se înghesuiau
pe celelalte trei laturi ale mesei destul de aiurea. I-ai fi iertat toate
păcatele dacă relaţia dintre meseni – acea sporovăială continuă - ar
fi fost cu adevărat continuă şi traumatizantă pentru Otilia şi pentru
spectator. Nu se lega, însă, sub nicio formă. Trei zile s-au chinuit, au
filmat, au filmat, au filmat. Îi spuneam lui Cristi ceea ce ştia şi el deja,
că nu funcţionează planul respectiv: „Nu ştiu, decupează, fă ceva, nu
am idee ce şi cum, nu se leagă. Nu avem nicio şansă, e punctul cel
mai slab al filmului.” A intrat în convenţia de a lăsa mesenii la o parte
şi a filmat aceeaşi scenă, dar în continuare nu se lega. Ritmic era
îngrozitor de prost. Actorii intrau prost unii după alţii, uitau replici,
lăsau pauze mari între ei şi, de cele mai multe ori, intra unul în cadru
şi intra în sincron şi trebuia rezolvat cumva. Nici versiunea asta nu a
fost grozavă. A decupat-o şi cu o ultimă suflare a încercat varianta mai
strânsă, care a şi intrat în film şi în care eu le-am băgat pur şi simplu
în gură toate vorbele personajelor. Am luat o silabă dintr-o dublă, un
„hăhă” dintr-o altă dublă, a fost ceva crâncen. Am muncit vreo câteva
zile numai să văd că scena respectivă funcţionează, că e bruiantă,
deranjantă. Cadrul acela a fost foarte dificil de dus la bun sfârşit.

4 luni, 3 saptamani si 2 zile 2007
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Felicia, înainte de toate (2007, regie:
Răzvan Rădulescu şi Melissa de Raaf,
montaj şi design sunet: Dana Bunescu)
F.M.: La „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” cuvintele de ordine par a
fi fost „suspans” şi „disconfort”. Se încerca crearea unei empatii
între spectator şi protagonistă. În „Moartea domnului Lăzărescu”
cuvântul de ordine pare să fi fost „neimplicare”. Naratorul încerca să
prezinte doar ceea vede, pe principiul „atâta văd, atâta povestesc”.
„Felicia, înainte de toate” e plasat undeva între neimplicarea
naratorului din „Moartea domnului Lăzărescu” şi intervenţia făţişă
a celui din „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” în traiectoria personajelor.
În „Felicia, înainte de toate” naratorul nu priveşte detaşat, există
o manipulare într-un anumit sens, dar e mai mascată decât în „4
luni, 3 săptămâni şi 2 zile”. Cuvântul de ordine aici pare a fi fost
„radios”. Spotul de lumină care scaldă personajele în secvenţa din
apartamentul Feliciei, sunetele melodioase, calde, din aceeaşi parte
a filmului, personajele secundare sau episodice amabile cu care
intră în contact protagonista şi mama ei – toate aceste elemente
dramaturgice, vizuale sau sonore marchează o intervenţie subtilă a
naratorului asupra constructului cinematografic.
D.B.: În casă mediul trebuia să fie protectiv şi ăsta e motivul pentru
care a fost iluminat astfel şi pentru care am plantat elemente sonore
foarte calde şi previzibile cumva. Într-un registru foarte cald se
aşează opţiunile în cazul „Feliciei”. Şi emisiunea matinală de la
televizor pe care o urmăreşte tatăl are ceva cald, iar în momentul
în care evenimentele din emisiune devin stridente dăm televizorul
mai încet sau mutăm pe un alt post şi apare emisiunea despre
castelele de pe Valea Loarei. Celelalte elemente sonore sunt foarte
firave - doar în planurile filmate în camera Feliciei exteriorul mai
participă pentru a introduce zgomotele oraşului aglomerat, dar spre
finalul acestei scene. În rest, am încercat să construim un mediu
aseptic din punct de vedere sonor; toate elementele sonore trebuia
să fie ale casei, să fie, deci, familiare, calde, lipsite de stridenţe, un
pic mătuite. Totul se schimbă în aeroport. Din punct de vedere
sonor, aeroportul este agresiv - e zgomotos, iar anunţurile şi acea
muzică care apare din când în când te obosesc. Pe monitoarele din
aeroport se difuza, la momentul filmării, o emisiune canadiană de
farse şi am încercat să plantăm şi acele sunete în post-producţie.
Însă aglomeram atât de tare spaţiul sonor că la un moment dat nu
mai reuşeai să distingi elementele şi ele nu îşi mai făceau datoria,
nemaidistingându-se. Acea muzică, acele anunţuri, zgomotele
de cărucioare, care sunt şi ele plantate, era necesar să fie uşor
perceptibile. Cu toată cumsecădenia personajelor înconjurătoare,
protagonista devine din ce în ce mai angoasată şi mediul sonor
îi susţine această stare. Straturile suprapuse de sunet, straturile
amorfe şi elementele cu textură bine stabilită se acumulează
într-un mediu puternic generator de disconfort, chiar dacă, în
esenţă, cumsecade. Prin acumulare, presiunea mediului asupra
protagonistei este puternică.
F.M.: Anumite gesturi din „Felicia, înainte de toate” sunt prelungite
şi par a marca cel mai clar intervenţiile naratorului în sensul
îndepărtării de planul realităţii imediate.
D.B.: E un pic de spectacol de operă în toată partitura pe care au
propus-o Răzvan şi Melissa (n.r.. Rădulescu şi de Raaf ) acolo. Şi
cântările personajelor sunt ieşite din firescul obişnuit al rostirii.
În special mama cântă teribil şi îşi însoţeşte cântările de mişcări
graţioase din mâini, din cap. Felicia preia gesturile mamei şi le
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duce mai departe şi cumva personajele îşi pasează unele altora
gesturile ca şi când ar schimba obiecte între ele. Montajul încerca să
marcheze elipse prin tăieturi, chiar dacă infinitezimale. Am încercat
să reducem întâmplarea de câteva ceasuri la o oră şi jumătate de
film, să o facem să pară fluidă, dar elipsele sunt foarte bine marcate
şi uşor cuantificabile. De aceea, avem tăietura din secvenţa când
tatăl sună la taxi. E o elipsă care durează 5 secunde, dar cele 5
secunde trebuia să fie trecute şi să le simtă spectatorul. Zgomotele
pe care le-am plantat veneau în prelungirea acelui balet pe care îl
practicau personajele în cadrul secvenţelor. Noi am construit un
fel de muzică în acel film, care presupune atât elementele vizuale,
sonore, cât şi tăieturile, care propun anumite sincope. Cam acesta a
fost registrul în care noi ne-am mişcat în realizarea „Feliciei”.

Amintiri din epoca de aur (2009, regie:
Cristian Mungiu, Ioana Uricaru,
Constantin Popescu, Hanno Höfer, Răzvan
Mărculescu, montaj şi design sunet: Dana
Bunescu)
F.M.: „Amintiri din epoca de aur” cuprinde şase scurtmetraje
realizate de către cinci regizori diferiţi. Tu ai realizat atât montajul,
cât şi designul de sunet al tuturor acestor filme, nu?
D.B.: Da, am lucrat sunetul tuturor celor şase filmuleţe şi am realizat
montajul la cinci dintre ele, mai puţin la cel cu alfabetizarea (n.r.:
„Legenda politrucului zelos”, r. Răzvan Mărculescu). A fost diferită
abordarea de la un film la altul: erau autori diferiţi, cu viziuni
diferite, cu abordări şi subiecte diferite. Toate scurtmetrajele marşau
într-un registru comic, dar erau foarte diferite ca abordare, filmare
şi montaj şi sonorizare şi tot. Cerinţele au fost diferite de la film la
film: Hanno (n.r.: Hoffer), cu Scânteia (n.r.: „Legenda fotografului de
partid”), era rigid, înţepenit în decorul formal, cele două filme ale lui
Cristi (n.r.: Mungiu), cu aerul şi avicola (n.r.: „Legenda vânzătorilor
de aer” şi „Legenda şoferului de găini”), încercau să meargă pe
reţeta planului-secvenţă pe care îl testase în „4, 3, 2”, Ioana Uricaru
era dinamică în fragmentul cu caruselul (n.r.: „Legenda activistului
în inspecţie”), Constantin Popescu, cu porcul (n.r.: „Legenda
miliţianului lacom”), era un pic mai haotic. Mi se pare, de altfel,
că acest din urmă scurtmetraj e un pic ilogic montat pentru că
nu am avut prea multe soluţii la îndemână. La un moment dat,
camera se mişca enorm de la un personaj la altul fără să fie ghidată
de vreun element de dialog care să o arunce în partea cealaltă. Şi
atunci, am încercat să elimin acele pasaje care nu îşi găseau noima
în acel tip de povestire şi am făcut destul de multe compromisuri
în acest sens. Am croit cum am putut filmul ăla şi mi s-a părut cel
mai nefericit dintre toate. Au fost scoase bucăţi din secvenţe, s-au
făcut refilmări în sala de clasă cu alţi copii. Dacă stai să te uiţi foarte
atent, fotogramă cu fotogramă, la secvenţele din sala de clasă, vei
vedea că secvenţa începe cu un rând de copii şi continuă cu alţi
copii. În prima parte a filmării, în şcoală apăreau câţiva copii care
nu ar fi avut ce să caute ca înfăţişare într-o clasă de şcoală din anii
’80. O dată, erau de vârste destul de diferite, apoi apărea inclusiv un
copil cu părul lung. Aşa că momentele de hărmălaie, de bătaie le-am
folosit din prima rundă de filmări şi planurile largi ale scenelor cu
copiii aşezaţi în bănci în timpul lucrării de control au fost refilmate.
Copiii care au fost aduşi la refilmări e adevărat că au fost căutaţi să
semene cumva cu cei de la filmarea iniţială. Iar date fiind centrele
de atenţie diferite de extremităţile clasei, diferenţele de fizionomie
dintre copiii folosiţi pentru prima şi pentru cea de-a doua sesiune de
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filmări sunt greu de observat. Şi la filmul cu caruselul apar probleme
de continuitate. Dacă stai să îl analizezi cadru cu cadru, vei vedea că
oamenii de acolo îşi schimbă poziţia în carusel la fiecare cadru. Am
crezut că înnebunesc când am văzut materialul filmat şi personajele
săreau, de la cadru la cadru, dintr-o parte în alta a spaţiului. Într-un
cadru fata apare cu pantaloni, în altul fără pantaloni. A fost un haos
desăvârşit la acea filmare. Cei din echipă erau foarte obosiţi când
au tras acele cadre, le era frig şi nu au mai fost atenţi la unul dintre
cele mai importante aspecte ale unei filmări care cere continuitate:
racordul de poziţie. Ce fac personajele în cadru mai putem ajusta
la montaj, dar poziţia lor în cadru nu poate fi modificată sub nicio
formă. Până la urmă, lipsa aceasta s-a dovedit benefică pentru că am
montat foarte dinamic filmul, cu treceri foarte rapide de la un cadru
la altul, în aşa fel încât să nu se observe greşelile de racord, replicile
să fie date strigat, pentru a mă motiva pe mine să mă arunc într-un
alt cadru. O dată, a fost dificil de montat acel film din pricina asta şi,
apoi, pentru că se trăsese priză directă, când cu muzică, când fără
muzică. Şi dă-i şi potriveşte-le! Am tras la un moment dat un soi de
sunet separat cu nea’ Vasile care cânta, dar sunetul nu se potrivea
ritmic nicicum cu restul, aşa că totul e bine însăilat, chinuit, chinuit,
chinuit la acel proiect. Am mai înregistrat o dată taraful ca să pot să
mă joc cu muzica, să-mi completez locurile care erau imposibil de
folosit de pe banda de sunet iniţială.
F.M.: Se observă, într-adevăr, că nu există în acest film o coerenţă la
nivel de montaj asemănătoare celorlalte filme discutate anterior la
care ai colaborat. Sunt vizibil cârpite scurtmetrajele care compun
„Aminitirile din epoca de aur”. Se vede că s-au căutat cadrele care
ajută la înţelegerea primului nivel al povestirii. La un al doilea nivel
de înţelegere apar deja probleme de coerenţă la orice nivel. Rolul
tău ca monteur şi designer de sunet în cadrul acestui proiect pare a
fi fost acela de a drege scăpările echipelor de filmare.
D.B.: Aşa şi e. Scoţând „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” din
discuţie, acesta a fost probabil cel mai greu proiect pe care l-am
făcut, tocmai pentru că nu avea consistenţă, coerenţă, şi trebuiau
găsite soluţii pentru ca măcar să fie salvat acel prim nivel de
înţelegere al filmului. Pariul filmelor era acela de a fi hazlii şi nimic
mai mult. Stârnesc râsul, tot am câştigat ceva! În acelaşi registru
a stat şi construcţia coloanei sonore. La filmul cu caruselul v-am
spus deja că s-a înregistrat coloana sonoră când cu muzică, când
fără muzică. La filmul cu porcul, cadrele cu ieşirea din bloc şi cu
plecarea spre şcoală a celor doi copii au fost post-sincronizate,
deoarece priza de sunet de la filmare a fost inutilizabilă, din cauza
unei erori tehnice. Tot ce s-a tras pe sunet în primele două zile
de filmare a fost aruncat la coş, din cauza unor microfoane prost
plasate. Am folosit banda ghid la post-sincron. Şi nu a fost deloc
simplu să facem post-sincronul cu ăia mici. Am făcut şi la filmul
cu Scânteia post-sincron. Fotograful tânăr este dublat complet
pentru că ceea ce livra actorul era inutilizabil - cântat, drăgălaş, nu
avea sobrietate şi nu se potrivea personajului. Din pricina asta, am
făcut post-sincron cu Adrian Văncică, care a avut sarcina grea de
a face credibilă o partitură, ţinând cont şi de sincronul actorului
care interpretase personajul respectiv. Acesta din urmă avea pauze
nefireşti în vorbire, prelungea vocalele. Am fost nevoiţi, din acest
motiv, să facem post-sincron şi cu fotograful mai în vârstă, pentru că
se intersecta în dialog cu fotograful tânăr. Şi atunci, pentru a avea o
amprentă sonoră unitară pentru secvenţele cu cei doi în dialog, am
făcut post-sincron şi cu el. Au mai existat petice de post-sincron şi
în celelalte scurtmetraje, dar în rest am mers pe priza directă de la
filmare.

Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu
(regie: Andrei Ujică, montaj şi design de
sunet: Dana Bunescu)
F.M.: „Autobiografia lui Nicolae Ceașescu” pare visul oricărui
monteur. E genul de proiect în care cel care realizează montajul
este un coautor, ia parte la conceperea filmului. Când a apărut ideea
proiectului și în ce context?
D.B.: Ideea proiectului a apărut prin 2006. Prea multe despre
istoria asta nu știu, însă, să povestesc. Știu că Velvet Moraru (n.r.:
producătorul „Autobiografiei lui Nicolae Ceauşescu”) voia să facă un
film despre Ceaușescu. Cum și cine avea să-l facă nu știa încă. A vorbit
cu mai multă lume, inclusiv cu Andrei (n.r.: Ujică), care a zis: „ da,
intru. Dar vreau să fie un film de montaj din materiale de arhivă”. De
aici am pornit. L-a delegat pe Titus Muntean să facă documentarea
în arhiva televiziunii – cu asta, practic, s-a început -, dându-i niște
indicații precise: avea de scormonit, în primul rând, în resturile căzute
la montaj din emisiunile tv și din reportajele care erau difuzate la
jurnal. Temele generale nu erau încă stabilite. Oricum, Titus avea de
văzut orice material despre Ceaușescu, dar cu atenție sporită pentru
resturi, pentru că, în principiu, acolo se găseau momente mai puțin
cunoscute, gesturi mai puțin știute. Și am avut surpriza să găsim
chiar materiale inedite despre care nici măcar cei de la televiziune nu
știau că există. A luat un caiet ponosit în care erau inventariate toate
materialele și a cerut: bobina unu, doi, trei, Cehoslovacia. În caiet era
notat faptul că materialele astea ar fi cu Ceaușescu, pentru că acestea
făceau parte dintr-un fond special, dar erau neinventariate; subiectul
lor era incert în majoritatea situațiilor. Și așa am avut surpriza, de
pildă, să găsească materialul cu conferința de presă de la Praga, care
este uluitor ca atmosferă, pentru felul în care sunt puse problemele
și felul în care reacționează Ceaușescu și modul în care vorbește,
foarte liber și detașat, asta întâmplându-se cu o săptămână înaintea
invaziei în Cehoslovacia. O altă scenă memorabilă, din punctul nostru
de vedere, a fost cea a întâlnirii, cu o zi înainte de conferința de presă,
cu muncitorii de la Avia, fabrica de avioane din Praga, când a avut
loc discursul de încurajare al lui Ceaușescu și când și-a exprimat
solidaritatea față de mișcarea de deschidere a Cehoslovaciei, într-o
atmosferă relaxată, complet atipică pentru vremea aceea în blocul
comunist. Știam că el a fost primit acolo ca un erou, dar dimensiunea
acestei primiri nu am cunoscut-o până când am văzut materialul
acela.
F.M.: Era prevăzut de la început ca tu să realizezi montajul filmului?
D.B.: Nu. Probabil că eram cumva în calcul. Știam că s-ar putea ca
la un moment dat să montez un film despre Ceaușescu, dar până
când s-a pornit operațiunea de documentare mi-am văzut de treaba
mea. S-a decis că am să fac eu lucrul ăsta, iar în momentul în care au
început să vină materiale, m-am și așezat pe scaun.
F.M.: Materialele au fost căutate la televiziune și la Arhiva Națională
de Filme. Cine s-a ocupat de cercetare la ANF?
D.B.: De materialele de la ANF s-a ocupat Velvet Moraru, dar asta a
fost mult mai târziu, când terminaserăm deja vizionarea materialelor
de la televiziune.
F.M.: Câte ore de materiale ați vizionat?
D.B.: În total s-au strâns aproximativ două sute cincizeci, două
sute șaizeci de ore - vreo două sute de ore de la televiziune și vreo
șaizeci de la ANF. Materialele erau înregistrate și pe peliculă, și pe
Beta, sau alte formate magnetice. Munca de documentare a fost
foarte dificilă pentru că Titus a văzut timp de șase luni, câte zece
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de la o posibilă voce a lui Ceaușescu, la o voce auctorială? Am vorbit
mult despre cum să procedăm, după care am stabilit că vom scrie
două texte, la început și la final. Apoi ne-am gândit să încercăm să
vedem dacă lucrurile se pot povesti singure, prin imagini, într-un fel
de construcție ficțională. După ce am montat câteva secvențe și am
văzut că este posibil, am mers pe linia asta.
F.M.: Cum ați făcut selecția evenimentelor care aveau să fie cuprinse
în film?
D.B.: Am atacat, în primul rând, evenimentele importante din
intervalul acesta de douăzeci și cinci de ani. Am primit materiale din
anii ’50. Dar am realizat că nu construiau mare lucru; erau doar niște
tablouri care îl înfățișau pe Ceaușescu ca activist de mâna a doua, cu
un statut incert, un satelit al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Era însă
greu de depistat doar prin imagini care era funcția lui și atunci am
hotărât să începem istoria lui cu ziua în care a fost numit secretar
general al partidului.
Ne-am uitat la materiale ca să vedem ce s-a întâmplat, mai mult decât
ceea ce știam noi deja - fiecare dintre noi trăise vremea cu pricina
-, dar trebuia să aflăm în cel mai mic detaliu cum s-au întâmplat
lucrurile, care era relația dintre evenimente, cum s-au determinat
unele pe altele. Și asta a fost posibil numai văzând imaginile: ore
întregi de discursuri bolovănoase, lemnoase, fibroase, indigeste,
prin care ne-am făcut o imagine clară despre ceea ce s-a petrecut.
Când am plecat la lucru știam un singur lucru – că l-am urât. Eu
am rămas cu același sentiment, numai că acum știu ceva mai multe
despre el. Dar era important să stăm să ne uităm și să ne îmbolnăvim
de Ceaușescu, ca să putem să apucăm proiectul de undeva. A fost
obositor să stăm să căutăm detalii într-un material prost transferat,
neclar, pixelat, cu sunet îngrozitor și cu un astfel de conținut. Erau
zile în care nu puteam să vedem mai mult de două ore de material,
pentru că ne consuma fizic și psihic.
F.M.: În acel moment, doar tu și Andrei Ujică rămăseserăți să
vizionați materialul?

Autobiografia lui Nicolae Ceausescu 2010

ore zilnic, materialele de la televiziune; s-au adunat probabil vreo
mie de ceasuri, din care unele nu erau relevante, altele dublau niște
materiale deja selectate. El trebuia, însă, să-și facă datoria, să le vadă
pe toate, pentru cazurile în care găsea câte un lucru special. Și a stat,
sărmanul, jumătate de an și a văzut la masa de montaj prost luminată
niște copii foarte prost conservate. După aceea au început să vină și
materialele transferate pe DVD-uri, copii care includeau tot felul de
semne de siguranță: sigla TVR, time code-urile la vedere, sau notate cu
„Arhiva TVR” de-a curmezișul peste imagine, ca să evite piratarea lor.
F.M.: Acestea au fost singurele două surse de proveniență a
imaginilor? Imaginile de vacanţă ale soţilor Ceauşescu, spre exemplu,
tot aici au fost găsite?
D.B.: Imaginile astea făceau parte din filmele făcute pentru uzul
personal al celor doi. Ei aveau un aparat de proiecție pentru 16 mm
într-una dintre reședințe și de aceea am găsit multe scene de vacanță
filmate. Cele mai simpatice erau cele din Crimeea și mai era și o
plimbare prin Caucaz, dar scena din Crimeea a fost folosită în film.
De asemenea, scene de vacanță – plimbări la munte, jocurile de
volei - toate acestea făceau parte din colecția personală a familiei
Ceaușescu și se găsesc acum doar la Arhiva Națională de Filme, în
acel fond special.
După ce am primit materialele de la televiziune, am început să
organizez proiectul: l-am împărțit în evenimente și le-am datat, în
măsura în care lucrurile puteau fi depistate cu cartea de istorie în
față, cu „Istoria României în date”, în care lucrurile apăreau precise și
am putut să facem astfel o hartă vizuală a întâmplărilor din fiecare an.
F.M.: În ce etapă a proiectului v-a venit ideea să construiți filmul ca o
ficțiune?
D.B.: Ideea aceasta am testat-o după ce am văzut toate materialele.
Nu eram siguri că o să ne iasă. Inițial, proiectul era gândit să conțină
un comentariu. Ar fi fost greu de spus a cui ar fi fost vocea, dacă era
a autorului, a lui Andrei Ujică, sau a lui Ceaușescu. Apoi, dacă ar fi
fost vocea lui Ceaușescu, ar fi rămas constant tonul sau ar fi evoluat
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D.B.: Da. Titus își terminase treaba. Iar după ce am văzut materialele
de la televizune și ne-am definit temele principale, am trecut la
cercetarea imaginilor de la Arhiva Națională de Filme, pornind de
la lucrurile care păreau incomplete în ceea ce privea temele mari.
Aveam aceeași sarcină, de a căuta materiale inedite, domestice – în
măsura în care lucrul acesta era posibil - , resturi de la evenimente,
iar apoi, tot cu cartea de istorie în brațe, am căutat evenimentele pe
care le consideram importante și nu fuseseră găsite la televiziune,
sau momente care fuseseră deja găsite, dar în imaginile pe care le
dețineam nu aveau consistența dorită cât să poată povesti ceva.
F.M.: Stabiliserăți deja evenimentele pe care le căutați, dar nu
stabiliserăți că filmul va fi construit sub formă de autobiografie?
D.B.: Titlul de „autobiografie” deja exista. Dar nu știam încă care va fi
forma, dacă va cuprinde acel comentariu.
F.M.: După ce ați găsit materialele de la ANF, ați probat că puteți să
realizați filmul fără acest comentariu?
D.B.: Nu, chiar înainte de asta. Imediat după ce am început montajul
chiar am testat dacă era posibil să nu includem acea voce, sau trebuia
să revenim la ideea cartoanelor scrise.
F.M.: Iar cartoanele ar fi clarificat doar, sau ar fi și comentat
evenimentele?
D.B.: Au fost multe variante discutate. Ne gândeam, mai degrabă, la
vocea aceea subiectivă, despre care vorbeam mai devreme.
F.M.: Nu ați început să lucrați în varianta aceasta?
D.B.: Nu. Am început să montam fără comentariu și ni s-a părut că
funcționează așa și am continuat să lucrăm astfel.
F.M.: Renunțarea la comentariu sau la explicații nondiegetice v-a
limitat în vreun fel? A trebuit să renunțați la anumite imagini care
erau interesante, dar care nu ar fi putut fi înțelese de spectatori
pentru că singure nu erau suficiente pentru a fi decriptate de către
aceştia?
D.B.: Da. Existau în imagini multe gesturi discrete care, văzute în
ralanti, puteau fi interpretate și cărora li se putea găsi un sens. Dar
ar fi necesitat stop-cadre și o grămadă de explicații, de săgeți și
desene pe imagine. Am găsit multe scene cu oameni care sar în fața
convoiului să-i arunce lui Ceauşescu câte o scrisoare, bruscați imediat
apoi de milițieni și gărzi de corp. Dar asta se întâmpla numai pe câte
două fotograme, după care camera pleca, voal, stop, de parcă nu s-ar
fi întâmplat nimic. Au mai fost scene cu întâlniri ale lui Ceaușescu cu
oameni din lumea arabă – Gaddafi, Arafat – pe care le-am montat,
dar am realizat apoi că doar nouă ne spuneau ceva, deoarece pe
secvențele acestea și, de altfel, pe aproximativ optzeci la sută din
material nu aveam sunet. A trebuit să ne dăm seama precis ce poate
fi înțeles și ce nu, nefolosind comentariu. În cazul întâlnirilor cu cei
din lumea arabă am fi avut nevoie de sunet, pentru că, până la urmă,
acolo vedeam doar niște imagini cu doi cetățeni care stau împreună
pe o bancă, își întind unul altuia câte un pahar de ceai și își zâmbesc
protocolar. Ce poți să înțelegi din chestia asta?
În mod sigur au existat și alte materiale pe care noi nu le-am găsit sau
care au fost distruse, așa cum și materialele sonore au fost distruse. A
fost frustrant ca în unele scene să vedem câte un microfon în cadru și
să ne întrebăm totuși unde să găsim sunetul înregistrat. Am ascultat
atâtea benzi care ar fi trebuit, teoretic, să conțină sunetele alea și
nu am mai găsit nimic, totul era șters, deși benzile erau conservate,
ținute degeaba în cutii. Multe dintre congrese și plenare nu aveau
sunet, trebuia să citim pe buze. Restul a fost sunet construit. Am
abordat atmosfera sonoră în două chei: naturalistă și abstractă. Și
sunetul abstract, chiar dacă se folosește de elemente realiste, mai
conține câteva elemente, două-trei, care îl duc într-un alt plan de

citire decât cel naturalist. Și lucrul acesta s-a întâmplat, în principiu,
în momentele tari ale filmului: moartea lui Dej, China, momentul
demolărilor, Casa Poporului, Coreea, momentele care reprezintă
highlight-urile acestui destin.
F.M.: Pentru scena din Coreea, în care mașinile președinților
înaintează prin coregrafia aceea grandioasă, muzica pe care ați
folosit-o în film era înregistrată la fața locului sau ați găsit, separat, o
piesă pe care ați juxtapus-o momentului? Pare că dansatorii se mișcă
chiar pe acordurile piesei care apare în filmul vostru.
D.B.: Nu dansau pe muzica aceasta, nu știu pe ce dansau acolo. Piesa
pe care am folosit-o este imnul prieteniei româno-coreene, pe care
am găsit-o într-un documentar făcut de coreeni cu ocazia vizitei lui
Ceaușescu în ’78. Am încercat să montez imaginile astfel încât să pară
că sunt continue pe muzică, deși la un moment dat este evident că
acțiunea este ruptă în planuri, iar costumele dansatoarelor sunt foarte
diferite. Încercam să construim însă ideea că o țară întreagă face
spectacol în cinstea marelui prieten al tovarășului Kim Ir-sen și că
această vizită trebuie onorată cu tot ceea ce are poporul coreean mai
frumos, mai bun, mai deștept. Nu pot să-mi imaginez cât puteau să
coste genul ăsta de spectacole: costume, recuzită, coregrafie, repetiții.
Nu pot să-mi imaginez ce se întâmpla înaintea fiecărei sosiri. Și nu
pot să-mi imaginez, de fapt, cum ar fi arătat spectacolele dedicate
lui Kim Ir-sen însuși, care, în mod sigur, erau mult mai ample,
monstruoase - strălucitoare din perspectiva lor - și fascinante. Dacă
pentru un amărât venit din Europa de Est, care nu avea greutate –
era, bineînțeles, un partener de doctrină al lui Kim Ir-sen, dar atât –,
erau atât de fastuoase, nu pot să-mi imaginez cum arătau spectacolele
dedicate lui Kim Ir-sen și concepute de Kim Ir-sen însuși.
F.M.: Spuneai că optzeci la sută din material nu avea sunet. În unele
cazuri ați reușit să recuperați banda sonoră - e cazul conferințelor în
care vedem că imaginea și sunetul se sincronizeză. Poți să ne dai, însă,
câteva exemple de scene din film în care sunetul folosit nu este cel
înregistrat în timpul evenimentului prezentat?
D.B.: Este, mai întâi, înmormântarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
care singurul element de sincron e discursul lui Ceaușescu. Am dorit
ca prima vorbă care să se audă în film să fie acea cuvântare a lui, la
începutul funerariilor. În rest, totul acolo este construit. A fost foarte
complicat să fac nu atât scenele cu material sonor evident – cu sirene,
cu muzica pe care am introdus-o sau mașinile care se opresc scâșnit - ,
cât să redau tăcerea a o mie de oameni. O mie, două mii de oameni tac
într-un anumit fel; nu e doar lipsă de semnal. Aceea a fost o căutare
destul de serioasă. Am văzut și ascultat foarte multe îmormântări și
până la urmă am găsit câteva elemente din care să pot să recompun
acea senzație de tăcere apăsătoare. Este un soi de aer, un soi de fâșâit,
care nu este însă mort și pe care l-am adunat în bucățele mici din
înmormântarea prințesei Diana și din înmormântarea lui Kennedy.
Am procesat sunetele acestea pentru că cele de la înmormântarea din
1963 și cele din 1997 sunau complet diferit. Le-am uniformizat și leam prăfuit mai apoi, dar acelea au fost elementele de bază cu care am
început să construiesc. Peste asta, am mai plantat pașii, respirațiile.
Apoi, scena de la Ziua Recoltei din 1967 conține sunet reconstruit.
Acela era un material mut la origini. Ai senzația că se aude Ceaușescu
vorbind pentru că am introdus niște silabe, niște capete de replici care
nu construiesc o frază, ci doar senzația de sincron, impresia că acolo,
în planul doi, se aud Ceaușescu sau Elena Ceaușescu. Am folosit în
mai multe bucăți din film procedeul ăsta.
F.M.: În scena aceasta este interpretat un fragment din „Scrisoarea
III”; versurile recitate în film nu au fost înregistrate odată cu
imaginea?
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D.B.: Am găsit la un moment dat o bucățică din „Scrisoarea III”
prost interpretată, am încercat să facem un sincron pentru cele
două versuri, dar am abandonat acel sincron vag și am mers pe o
temă muzicală. Am ales bucata din genericul de început al filmului
„Columna”, pentru că aveam două variante: ori să facem un sunet
hollywoodian cu toate uralele, ori să găsim o muzică de anii 60, cu
stridențele specifice epocii. Întâmplarea prezentată, acel periplu al
lui Ceaușescu prin istorie, făcea parte dintr-un program inițiat în
1967, care a durat vreo două luni de zile, începând cu luna august,
în care localitățile mai importante din regiunea București - ceea ce
însemna toată Muntenia, de fapt - organizau câte un tip de petrecere
pentru aleșii neamului. Iar noi am selectat de-acolo scenele istorice și
le-am ordonat conform cronologiei lor istorice. Muzica de generic de
la „Columna” a fost soluția pe care am găsit-o pentru această secvență
pentru că avea toate datele: era o temă simplistă, dar de mare forță și
era stridentă.
F.M.: Imaginile acelea sunt, deci, filmate în momente diferite, pe care
le-ați montat cât să pară că fac parte dintr-un imens spectacol?
D.B.: Am adunat scenele dintr-un material care dura aproximativ
un ceas și care conținea, evident, comentarii, ceea ce însemna că nu
putea fi folosit pe partea de sunet. Și atunci ne-am gândit cum ar fi să
arătăm România ca un parc de distracții tematic, pe teme de istorie.
Dacă stai să te uiți, observi că Ceaușescu este îmbrăcat diferit în unele
cadre, că uneori plouă, alteori nu mai plouă, dar nu mai contează,
pentru că fluența și coerența este dată de altceva, de faptul că el este
deja partenerul de discuție al eroilor neamului și face parte din suita
asta: dă mâna cu Burebista, cu Mihai Viteazul, stă de vorbă puțin și
cu Mircea cel Bătrân. Iar asta se întâmpla deja în 1967. Am fost uimită
când am văzut materialul acesta; eu credeam că astfel de manifestații
au început să apară prin 1971, după tezele din iunie, după contactul
lui Ceaușescu cu nebunia chineză și cu modelul de adorare în masă.
Ei, bine, nu! Românii și-au făcut dintotdeauna, se pare, datoria să-și
întâmpine conducătorii cât mai bine și s-au întrecut în înscenări care
mai de care mai fabuloase. Și în film apare, de fapt, doar o mică parte
din ele. Noi am ales momentele istorice importante, ușor de descifrat,
în lipsa unui comentariu.
F.M.: Există un moment în film care face trecerea în trecut, de la
aniversarea de 60 de ani a lui Ceaușescu, la cea de 55, momente
marcate prin coroane de flori ce îi anunțau vârsta tocmai împlinită.
D.B.: Dacă până la acel moment construcția filmului urmărea
cronologia evenimentelor, acolo am apelat la un artificiu pentru că
în intervalul acesta de cinci ani, între ’73 și ’78, evoluția lui cunoscuse
două direcții esențiale: pe plan extern, a primit recunoașterea din
partea tuturor capetelor încoronate, era văzut drept copilul teribil
din Est care îndrăznise să se împotrivească politicii Moscovei, iar pe
de altă parte, politica internă catastrofală începea să capete contur,
ajutată și de dezastrele naturale, cutremurul și inundațiile care
au adus pagube materiale mari. În această perioadă începea criza
economică din România, dublată și de criza energetică și de criza
petrolului din perioada respectivă. Ne-am pus problema să păstrăm
cronologia, numai că alternanțele – o vizită în exterior, o catastrofă în
interior – duceau la ceva greu de controlat și de urmărit. Am hotărât
să apelăm la varianta asta, fiind conștienți că am putea să ne atragem
critici în urma acestei alegeri, care ar putea fi văzută ca o probă de
inconsecvență. Totuși, ni s-a părut mai logic să lucrăm așa, cu idei
clare.
F.M.: În acest segment din film, al trecerii de la șaizeci la cincizeci și
cinci de ani, evenimentele prezentate predominant sunt momente
dramatice pentru Ceaușescu.
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D.B.: De fapt, prima întâmplare prezentată nu era, propriu-zis, un
moment dramatic, cu toate că pentru soarta României a fost un
moment trist: Ceaușescu primește titlul de Doctor Honoris Causa al
Universității București, ceea ce a reprezentat o primă concesie din
partea celei mai importante instituții de învățământ superior din
România la vremea aceea. Pentru el a fost un moment de deliciu, dar
pentru învățământul românesc, și nu numai pentru această instituție,
era o probă de obediență teribilă. După aceea, au avut loc inundațiile.
A urmat Conferința pentru Securitate Europeană de la Helsinki,
din ’75, unde România a fost obligată să semneze convenția legată
de drepturile omului și de dreptul jurnaliștilor la liberă exprimare,
în timp ce în România lucrurile stăteau deja cu totul altfel; pe baza
acelei semnături țara a fost amendată - ce-i drept, mult mai târziu, la
începutul anilor ’80. Ceaușescu a simțit pericolul și din cauza aceasta
a și luat poziție într-un discurs care se referea la posturile de radio
străine care fac politica imperialismului. După acest episod a urmat
moartea mamei, un moment teribil pentru el, pentru că a iubit-o
foarte tare. Tot în ’77 fusese și diagnosticat cu diabet. Iar apoi a venit
cutremurul și toate celelalte nenorociri care au urmat - sistematizarea
orașului ș.a.m.d.
F.M.: Filmul pare a fi construit în teme predominante: anii ’60 au o
atmosferă relaxată, urmează capitolul vizitelor, cel al catastrofelor, iar
anii ’80 sunt noroioși, mohorâți.
D.B.: Motivul pentru care am insistat în partea de început cu planuri
largi, de atmosferă, cu momente care, teoretic, nu-l includeau pe
Ceaușescu - de pildă, acel bal de absolvire, la care tinerii dansează,
scenele de la Obor, unde vezi lume radioasă -, toate elementele astea
veneau să construiască o lume relaxată, care va fi îngenuncheată
imediat după vizita în China, după ce Ceaușescu a decis că rolul
ideologiei trebuie să fie „un pic” mai precis, că trebuie insistat pe
educație politică, pe înregimentare, iar controlul partidului trebuia
să fie din ce în ce mai puternic asupra tuturor departamentelor
vieții economice, agriculturii, industriei, prin intermediul a diverse
comitete și comiții. Cred că până la momentul ăla România avea un
alt gust al vieții. În prezentarea anilor ’80 am încercat să accentuăm
ideea de mizerie, ritmul montajului a încetinit și am lungit special
acel capitol, ca să punem spectatorul în poziția cetățeanului român
din anii ’80, care se întreba: „Băi, dar nu se mai termină?!”, să aibă
impresia că își pierde suflul și energia. Toată țara era un șantier de
construcții în anii ăia, la care omul nu mai putea face față. Sărăcia
este exprimată într-un plan secund, prin acele multe noroaie. Cozi
nu am arătat pentru că am încercat să folosim doar imagini pe care el
ar fi putut să le vadă, să fim consecvenți cu ideea inițială. Am primit
reproșuri pentru faptul că nu am arătat cozile, dar mi s-a părut mai
potrivită acea înscenare din final, din episodul vizitelor în alimentare.
Există acolo un plan scurt cu pensionarii care găsiseră o anumită
tehnică de a afla ce alimentare mai vizitează Ceaușescu, ca după
plecarea lui să poată să atace. În imaginile acelea, oamenii aplaudă
anemic, dintr-un reflex imbecil, dar la o vizionare atentă observi că
toți au papornițe, fiind gata să înșface tot ce se poate lua din prăvălia
vizitată.
F.M.: Există câteva momente în film în care lași, pentru câteva
secunde, imaginea neagră. De ce?
D.B.: Acele momente au valori diferite. În multe situații sunt
momente de reset.
F.M.: După același principiu în care fuseseră gândite și cele două
cadre discutate anterior din „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”?
D.B.: Da. Este un răgaz în care să poți reflecta și care îţi oferă
posibilitatea de a te reacomoda cu un alt tip de imagine și cu un alt
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tip de povestire. Mai există momentul acela de negru lung care are în
componenţa sonoră sunetul cutremurului din ’77, înregistrat la Casa
Radio, pe un magnetofon rămas în funcțiune în pauza unui concert.
Cu lucrul acesta am riscat, pentru că atâta vreme cât trei sferturi din
sunet este reconstruit, poți să bănuiești că și acesta este o invenție de
post-producție de sunet. Din acest motiv l-am și montat pe o imagine
neagră, încercând să marcăm astfel diferența dintre materialul
documentar sonor, autentic, și cel reconstituit.
F.M.: Există riscul ca o parte din spectatorii tineri, care nu au trăit
acea epocă și care nu au învățat la școală despre Ceaușescu, să fie
tentați ca în urma vizionării filmului să-l considere pe Ceauşescu un
personaj pozitiv, din moment ce filmul nu conține niciun comentariu,
ba chiar prezintă lucrurile din punctul lui de vedere. Și atunci, acesta
ar putea fi perceput ca un megaloman, pe de-o parte, dar se mai poate
presupune și că el nu era conștient de starea de sărăcie a populației,
fiind văzut mereu înconjurat de un același cerc restrâns de politicieni,
ale căror fețe transmit neîncredere.
D.B.: Eu cred că îl prezintă ca pe un personaj negativ, tocmai prin ce
discutam mai devreme: prin felul în care este prezentată societatea
românească: joaieuză și energică la început, secătuită pe final. Este
evident că Ceaușescu este vinovat de această degradare. Există niște
acumulări de-a lungul filmului, care îți dau cheia asta de citire. Chiar
dacă nu există elemente care să-l incrimineze direct, mi se pare, însă,
evidentă degradarea prin ricoșeu. Și de aici și insistența de a povesti
anii ’60 cu savoare, într-un ritm întins, alert, atât de diferit față de
oboseala și gâfâiala din final, din anii ’80. Lucrurile acestea cântăresc
mult în balanță și este evident că îl incriminează, din moment ce el
hotăra controlul exclusiv asupra vieții economice și sociale.
F.M.: Nu credem că este menirea artei să reflecte neapărat nuanțele
realității. Şi totuşi, nu există riscul ca unii elevi de liceu, spre exemplu,
văzând filmul, dar neprinzând subtilitățile - deoarece constructul
filmului este rafinat -, să considere că epoca aceea nici nu a fost chiar
atât de rea, să fie distrași de spectaculosul imaginilor pe care voi le
prezentați?
D.B.: Înseamnă că nu filmul acesta va trebui să le deslușească adevărata
față a lui Ceaușescu. Noi ne-am gândit că filmul ăsta ar putea să
constituie o primă ispită, un prim impuls pentru tineri spre a deschide
și consulta cartea de istorie. Asta a fost o intenție secundă a filmului, în
felul în care l-am construit. Evident că i se poate reproșa faptul că nu
instruește, dar nu și-a propus să instruiască neapărat, ci să stârnească
curiozitatea.
F.M.: În film nu se simte ura voastră pentru personajul pe care-l
prezentați și considerăm că este un lucru bun. Existau, însă, urme de
ridiculizare în anumite momente, ce par ușor redundante dacă accepți
filmul ca o așa-zisă autobiografie. Momente ca acela în care Ceaușescu
ia florile și imediat le aruncă mai departe, sau scena de la întrunirea la
care el se precipită și ţine un discurs lung, iar Elena Ceaușescu se vede
în planul doi, într-o poziție plictisită și dezaprobatoare, păreau că vin
din exteriorul personajului, ca un comentariu al realizatorilor.
D.B.: Scena amintită face parte dintr-un discurs de vreo oră și ceva,
în care Ceauşescu vorbește vrute și nevrute; de la economie sare la
ideologie, capitalism, imperialism, socialism, comunism, vaci tăiate,
carne, brânză, ouă, și toate astea în condițiile în care oamenii ăia
veniseră să-i spună: „La mulți ani, tovarășe Ceaușescu, să trăiți, vă
iubim al dracului de tare, hai acasă!” Iar el mi ți i-a luat și a făcut un
șmotru teribil cu ei. Intervine aici și perspectiva asta a noastră, dar
nu în faptul că arătăm contra-planurile cu figurile alea plictisite, care
constituie un moment de ridicol, ci discursul însuși, gestica lui. La
începutul discursului este încordat, aproape paralitic și deodată zboară

și începe dansul ăla teribil, grotesc. S-a întâmplat să găsesc chiar
imaginile în care ăștia sunt plictisiți și rupți de oboseală pentru că au
stat un ceas și jumătate în picioare. Doamnei tovarășe Ceaușescu, pe
tocurile alea și dichisită toată, evident că i-a intrat os prin os. Nu se
puteau sprijini de pereți pentru că era interzis de protocol. Dar alea
sunt doar tampoane care să-mi permită mie să trec într-o altă idee
tâmpită a discursului lui Ceaușescu.
F.M.: Și existau mai multe secvențe din viața intimă a cuplului, aflat în
vacanță, care duceau în ridicol. În vreo două-trei rânduri – când apare
Elena Ceaușescu jucând șeptică cu vreo doi bărbați, sau atunci când
se joacă volei și ea apare îmbrăcată complet impropriu, atunci când
înoată aproape de mal. De ce ați ales scenele acestea, care, mai mult
decât să-i umanizeze - și îi umanizează, pentru că se vede astfel că sunt
și ei oameni –, conduc, totuși, mai departe, într-un comentariu vădit la
adresa lor, la felul lor caraghios de a fi?
D.B.: Sunt caraghioși în aceste imagini, dar ele sunt filmate cu acordul
lor și sunt, până la urmă, imagini de protocol. Ei se simțeau firești
și naturali în toate aceste imagini; trișul de la volei sau înotul la mal
făceau parte din viața lor curentă, din vacanțele lor. Faptul că am
selectat aceste scene, și nu altele plate, venea să coloreze un pic
momentele de relaxare a lor. Nu știu cum ar fi fost să montez acolo
un cadru în care ei merg pe uliță ținându-se de mână; nu cred că era
spectaculos. Și imaginile astea erau, oricum, inedite. A fost o mare
surpriză pentru foarte multă lume să vadă aceste materiale. Am mai
găsit în arhivă și materiale în care se exersa arta mersului pe jos:
când în sus și când în jos, pe deal. Numai că, dacă analizai faptul că
exista o cameră de filmat la fiecare colț de stradă, cum îți imaginai că
Ceaușescu și Elena se opresc, aleargă, cu cetățeanul operator în față?
În situațiile astea trebuie să te gândești: unde se așează camera și cum
de era posibil din moment ce exista un singur operator care îi însoțea
în toate vacanțele? Orice fel de filmare din viața lor intimă era ridicolă
pentru că stăteau la poză, chiar dacă pentru un public restrâns. Dacă
montam scena aia cu mersul pe jos, probabil că nu v-ați fi gândit că
ăștia se opreau la fiecare colț de potecă și îl așteptau pe operator care până atunci filmase de sus - să se dea jos de pe deal. În arhivă
erau mai multe resturi aruncate și puteai să faci astfel o radiografie
a momentului. Am inclus în film și momentul acela interminabil
cu florile de la o aniversare a lui, care făcea parte dintr-un film de
douăzeci de minute în care vedeai numai flori și cartonașul instituției
sau al cetățeanului care i-a adus tovarășului ofranda. Nu mi-aș fi
imaginat că poate să existe așa ceva. Au imortalizat o chestie care
avea să dispară în două zile și care n-avea nici un fel de importanță;
reprezenta un semn al obedienței instituțiilor și al reprezentanților lor.
Trebuie să te pui și în poziția celui care a filmat imaginile astea. Era un
film făcut de Sahia, pe care probabil că ei l-au văzut acasă, un inventar,
până la urmă, al tuturor indivizilor care au încercat să-i spună „La
mulți ani” tovarășului. Am văzut o grămadă de absurdități. Și pe unele
am încercat să le arătăm, vrând să marcăm și existența unui tip de
aberație de genul ăsta, de preocupare excesivă a unora de a imortaliza
niște tâmpenii.
F.M.: „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu” documentează, pe de-o
parte, o perioadă din istoria României, prin imaginile de arhivă, dar pe
de altă parte, intervenția autorilor asupra materialelor prezentate întrun discurs modernist sunt evidente. Există și vreun scop final al acestei
structuri narative laborioase?
D.B.: Am încercat să construim un discurs despre putere; oricare ar fi
ea. Până la urmă, același lucru s-a întâmplat și în cazul lui Stalin, Hitler
ș.a.m.d. Cam ăsta ar fi scopul final; plus unul documentar, în măsura în
care el stârnește curiozitatea.
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Sus realismul!
Jos realismul!
(5)

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

Într-o altă extremă avem „Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce,
1080 Bruxelles”, film realizat în 1975 de autoarea belgiană Chantal
Akerman. Pe de-o parte, acest film – care prezintă trei zile din viaţa
unei burgheze ordonate, prostituată după-amiaza, gospodină în restul
timpului – poate fi văzut ca o împlinire a celebrului vis al lui Cesare
Zavattini (scenaristul lui Vittorio De Sica): acela de a face un film de 90
de minute despre viaţa unui om căruia nu i se întâmplă nimic. E adevărat
că, până la urmă, eroinei lui Akerman i se întâmplă ceva (în a treia zi
– adică în a treia oră de film –, ea omoară pe cineva), dar dramaturgia
lui Akerman tot poate fi privită ca un capăt al drumului deschis de
Zavattini şi De Sica în secvenţa trezirii servitoarei din „Umberto D.” Să
ne amintim de reacţia extatică a lui Bazin la vederea acelei secvenţe,
care, conform spuselor lui, i-a arătat ce-ar putea să însemne „un
cinema cu adevărat realist în ceea ce ţine de tratarea timpului”, un
„cinema al duratei”, care acordă un statut egal evenimentelor aşa-zis
„importante” şi celor aşa-zis „minore”. În cartea ei, „Nothing Happens:
Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday”, Ivone Margulies spune că,
atunci când a început să scrie despre „Jeanne Dielman”, a realizat că
analizele făcute de Bazin „neorealismului italian şi în special filmului
„Umberto D.” i se aplicau cuvânt cu cuvânt şi filmului lui Akerman”.1
Tot Margulies citează relatarea lui Zavattini despre o conversaţie
dintre el şi un producător hollywoodian. „Uite cum facem noi, la
Hollywood, o secvenţă cu un avion” – i-ar fi spus producătorul. „Mai
întâi arătăm cum trece avionul, apoi arătăm o mitralieră care trage
în el, apoi arătăm avionul căzând. Pe când într-un film de-al vostru,
neorealist, lucrurile s-ar petrece aşa: mai întâi ar trece avionul, apoi ar
mai trece o dată şi apoi ar trece încă o dată...” Zavattini acceptă această
ilustrare, adăugând: „Şi încă n-am mers destul de departe. Nu e deajuns ca avionul să treacă de trei ori; trebuie să treacă de douăzeci de
ori.”2 Pentru Zavattini, „niciun alt mijloc de expresie nu are capacitatea
originară şi congenitală a cinema-ului de a arăta lucruri aşa cum

42

Aprilie 2011

credem că merită arătate – aşa cum se întâmplă zi de zi, în ceea ce
am putea numi «cotidianitatea» lor, la durata lor maximă şi cea mai
autentică”.3 Deci, rezumă Ivone Margulies, secretul acestui efect de
cotidianitate ar consta, pentru Zavattini, în prezentarea repetată şi, pe
cât posibil, integrală (în „timp real”), a unor activităţi de rutină.4 Dar
Zavattini, după cum spunea el însuşi, n-a „mers destul de departe”.
N-a făcut avionul să treacă de 20 de ori. Secvenţa trezirii servitoarei
din „Umberto D.” nu e făcută dintr-un singur cadru, deci timpul care
se scurge între momentul în care ea deschide ochii şi momentul în
care trebăluiala ei prin bucătărie e întreruptă de sosirea ambulanţei,
ca să-l ia pe bătrânul Umberto, nu e timp „real”, ci timp construit la
montaj. Şi însuşi filmul ideal la care visa Zavattini – cel în care timp de
90 de minute să „nu se întâmple nimic” – nu dura decât 90 de minute.
„Jeanne Dielman” durează 200 de minute. E construit aproape în
întregime din activităţi de rutină (Jeanne gătind, Jeanne punând masa,
Jeanne făcând baie, Jeanne spălând cada, Jeanne păzind bebeluşul unei
vecine), majoritatea prezentate cap-coadă şi cu rare (în multe cazuri,
chiar cu zero) schimbări ale unghiului de filmare. După cum a explicat
Akerman, naraţiunea păstrează mereu cam aceeaşi distanţă faţă de
obiectul ei – „punctul de vedere e mereu acelaşi”. (Camera e mereu
la aceeaşi înălţime – una destul de mică – înălţimea realizatoarei.)
Akerman adaugă că privirea nu se vrea neutră, dar nici nu poate fi
considerată voyeuristă pentru că spectatorul ştie întotdeauna „unde
sunt, de unde privesc, şi nu privesc prin gaura cheii”.5 Pe hârtie, pare o
privire foarte apropiată de idealul bazinian.
Dar nu e chiar aşa. În primul rând, imaginea n-are genul acela de
„adâncime a câmpului” care însemna atât de mult pentru Bazin.
Cadru după cadru, privirea camerei cade perfect perpendicular pe
fundal, adăugându-şi propria rigoare geometrică la obsesia eroinei
pentru ordine – vaza pusă chiar în mijlocul mesei din sufragerie, cele
două scaune băgate faţă în faţă sub masa din bucătărie. Aici trebuie
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menţionat că, în 1975, „adâncimea” de tip bazinian (caracterizată
prin proeminenţa agresivă a obiectului sau a chipului omenesc din
planul cel mai apropiat) nu mai era de mult echivalată cu „realismul”,
efectul ei fiind adesea acela de a hiperdramatiza – vezi acele cadre din
westernurile lui Sergio Leone, care încep prin a nu conţine altceva decât
peisaje naturale, până când din stânga sau din dreapta apare brusc câte
un gigantic chip omenesc, care le umple pe jumătate, dar fără a răpi
nimic din claritatea celeilalte jumătăţi. (Sigur că tot hiperdramatice
erau şi cadrele lui Welles, dar Bazin preferase să treacă asta cu vederea
şi să salute posibilităţile realiste ale „adâncimii câmpului” – cadre mai
lungi, acţiuni simultane, mai multă libertate pentru spectator ca săşi plimbe privirea pe ecran.) De asemenea, anii care trecuseră de la
moartea lui Bazin aduseseră cu ei, în cinema, triumful aşa-numitelor
lentile „telephoto” – nişte lentile cu distanţă focală mare, al căror
efect este să „storcească” spaţiul (vorba lui David Bordwell), reducând
volumul corpurilor omeneşti şi al obiectelor, comprimând distanţele
dintre ele etc. „Cu ajutorul acestor obiective, regizorii puteau să-i
urmărească de la mare distanţă pe actori, în mijlocul unor mulţimi”
– explică Bordwell. „Actualul clişeu al ştirilor de televiziune – cadrul
telephoto cu cetăţeni mergând pe stradă, spre cameră şi în sens opus,
şi parcă înghesuiţi unii în alţii – îşi are originea în scenele de stradă
din multe filme de la începutul anilor 1960, filmate cu acest obiectiv în
interesul unui mai mare realism.”6 Pe de altă parte, proprietăţile acestor
obiective au convenit şi acelor programe estetice (dezvoltate tot în
anii ’60, sub influenţa lui Brecht şi a ideilor moderniste din pictură)
care respingeau „adâncimea câmpului” pe motiv că e „iluzionistă” –
contribuie la crearea iluziei unui spaţiu tridimensional pe ceva ce nu e,
de fapt, decât o pânză. Bidimensionalitatea pânzei nu trebuie negată,
ci, din contră, trebuie afirmată prin imagini „mai puţin volumetrice...,
mai plate, despre care să se vadă că sunt construite şi care eventual
să-l pună pe spectator în faţa unor puzzle-uri optice deconcertante”7.
Aceste idei au avut cu siguranţă o influenţă asupra imaginilor
geometrice ale lui Akerman, a cărei principală „şcoală” de film fusese
instituţia cinema-ului american de avangardă şi ale cărei începuturi se
caracterizaseră prin refuzul naraţiunii şi al figurativului. După cum a
spus chiar ea, relaţia ei cu arta figurativă este aceea a unei persoane
care a trecut mai întâi prin arta abstractă.8
De altfel, unii critici consideră că, în discutarea unui film ca „Jeanne
Dielman”, ar trebui să ne dispensăm cu totul de termeni ca „realism”
sau „hiperrealism”, pentru că aceştia tind să obscurizeze fermitatea
„anti-iluzionismului” lui Akerman.9 După cum recunoaşte şi Margulies,
reprezentarea corvezilor cotidiene ale lui Jeanne „e stilizată până
aproape de afectare”10. Avem dialoguri care sunt de fapt „monologuri
recitative separate de lungi tăceri” şi rostiri actoriceşti care sunt
„îndatorate inexpresivităţii voite a modelelor lui [Robert] Bresson” (aşa
îi numea Bresson pe actorii neprofesionişti la care obişnuia să apeleze:
nu actori, ci modele) şi „austerităţii nonpsihologice din filmele lui [Carl
Theodor] Dreyer”.11 Avem elipsa ostentativ-teatrală – în după-amiaza
celei de-a doua zile, când Jeanne se retrage în dormitor cu cel de-al
doilea client, uşa se închide în urma lor, dar se redeschide imediat
pentru ca Jeanne şi clientul să iasă; au terminat. Avem cadre în care
Akerman refuză în mod ostentativ accesul altor personaje în afară
de Jeanne (cel mai frapant exemplu e acela al vecinei care-i sună la
uşă şi-i vorbeşte îndelung despre viaţa ei; auzim tot ce-i spune, dar
de văzut n-o vedem decât pe protagonistă) şi, atunci când ieşim din
apartamentul acesteia, avem străzi în mare parte golite de oameni, o
lume golită de viaţă. Şi, încă o dată, avem proliferarea de simetrii – cele
plastice sau picturale fiind dublate de cele narative – Jeanne luând o

bucată de carne, tăvălind-o printr-o grămăjoară de făină, apoi prin ou,
apoi printr-o grămăjoară de pesmet, apoi luând altă bucată de carne,
tăvălind-o prin grămăjoara de făină, apoi prin ou ş.a.m.d.

E nevoie de studii care să se concentreze pe o singură
zi din viaţa unui individ, orice zi, şi care să nu omită
niciun detaliu, oricât de insignifiant
Cu toate acestea, Ivone Margulies insistă că programul lui Akerman
este şi modernist, şi realist. Începând din a doua jumătate a anilor ’60,
critici radicalizaţi politic precum Noël Burch şi cei din „generaţia a
doua” de la Cahiers du cinéma echivalaseră realismul cinematografic
cu o „transparenţă” întotdeauna suspectă ideologic şi modernismul
cinematografic cu o politică a „anti-iluzionismului”. Dar, în studiul ei
despre Akerman (publicat în 1996), Margulies susţine că un film ca
„Jeanne Dielman” nu trebuie „salvat” de afilierea la realism; realismul
şi modernismul nu sunt incompatibile.12 Margulies citează declaraţia
lui Akerman că în acest film a vrut să arate „imaginile dintre imagini”
– adică (dezvoltă Margulies) „ceea ce în naraţiunea cinematografică
de tip clasic este omis prin elipse”13. Exact acesta a fost şi impulsul
cineaştilor italieni afirmaţi după cel de-Al Doilea Război Mondial: Pe
de-o parte, faptul că „realitatea socială devenise unul şi acelaşi lucru
cu experienţa subzistenţei”14 a contribuit la formarea convingerii lui
Zavattini că viaţa de toate zilele are eroismul ei, cu nimic mai prejos
decât formele de eroism deja cunoscute publicului de cinema. Pe de
altă parte, Margulies încadrează neorealismul italian într-un trend
mai larg, în care ideile de viaţă cotidiană şi de eveniment minor
capătă o nouă importanţă nu numai în ochii cineaştilor, ci şi în ai
sociologilor şi ai istoricilor: sociologul marxist Henri Lefebvre a
publicat primul volum din a sa „Introduction à une critique de la vie
quotidienne” în 1947, fiind „primul autor care a teoretizat noţiunea de
«viaţă cotidiană»”, iar Fernand Braudel a ţinut, la Collège de France,
prelegerea inaugurală „Position de l’histoire en 1950”, în care-i invita
pe istorici „să treacă dincolo de suprafaţa evenimentelor politice” şi să
ajungă la viaţa de toate zilele.15 Lefebvre scrisese că e nevoie de studii
care să se concentreze pe o singură zi din viaţa unui individ, orice zi, şi
care să nu omită niciun detaliu, oricât de insignifiant. Într-o autocritică
întreprinsă peste două decenii, el avea să admită că „Introduction à une
critique...” e marcată de iluziile perioadei de imediat după eliberarea
Franţei de nazism, când „existenţa economică şi socială era în curs de
reconstrucţie şi multă lume credea că participă la construirea unei noi
societăţi”, că „o a doua Eliberare avea să-i urmeze celei politice”, când,
de fapt, nu avea loc decât „o reaşezare a vechii ordini sociale într-o
formă uşor diferită”. Fusese o perioadă în care, „la rândul lor, artiştii
şi poeţii încercau să descopere sau să redescopere valorile autentice...
suprarealismul, naturalismul, existenţialismul, fiecare accentua în
felul său «realitatea» socială... această explorare critică a unei realităţi
familiare şi totuşi neînţelese – viaţa cotidiană – [încerca] să reînnoiască
umanismul tradiţional sau să-l transforme în ceva cu adevărat
revoluţionar. Noul umanism nu aspira la reformarea superstructurilor
(constituţii, stat, guvern) prin mobilizarea unei retorici şi a unei
ideologii, ci la schimbarea existenţei însăşi”. Viaţa cotidiană a ţărănimii
şi a muncitorimii părea să ascundă un potenţial revoluţionar: „o mare
putere se ascundea în aparenta [ei] banalitate, o mare profunzime se
ascundea sub lipsa ei de însemnătate, ceva extraordinar se ascundea
în însuşi obişnuitul ei [sublinierea lui]”.16 Dezvoltând trimiterea lui
Lefebvre la acele eforturi de a crea „un nou umanism”, Margulies
arată cum, în anii de imediat după război, marxismul se întâlneşte
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cu filozofia existenţialistă şi cu cea fenomenologică, pe terenul
interesului pentru cotidian; filmele neorealiste şi ideile lui André
Bazin despre ele aparţin acestui context. „Atât marxismul, cât şi
existenţialismul, în expansiunile lor teoretice cele mai generoase, văd
viaţa cotidiană ca pe o arenă în care conştiinţa (cea de clasă, respectiv
cea subiectivă) trebuie să se confrunte cu realitatea materială.”17 Şi, în
eseul său din 1947, „Cinema-ul şi noua psihologie”, fenomenologul
Maurice Merleau-Ponty identifică importanţa cinema-ului cu
capacitatea sa de a oferi dovezi ale acestei „interpermeabilităţi a
lumii cu subiectul conştient.”18 În 1952, criticul de film (şi preotul
iezuit) Amedée Ayfre publică în Cahiers du cinéma un articol intitulat
„Neorealismul şi fenomenologia”, în care îi compară pe cei mai
îndrăzneţi dintre neorealişti (în primul rând pe Rossellini) cu Edmund
Husserl, fondatorul fenomenologiei, căci, la fel ca el, şi ei încearcă
să ajungă direct la „lucrurile însele”: „demersul lor cinematografic se
opune analizei... [tradiţionalei] sondări subtile a unor «caractere» şi
«medii» [ghilimelele lui – n. m., A. G.]... fiind mai curând o tentativă de
aprehendare totală, completă secvenţial cum e şi existenţa în timp”19.
În viziunea lui Ayfre, ce fac aceşti cineaşti corespunde însăşi definiţiei
pe care Merleau-Ponty o dăduse fenomenologiei: aceasta e „o expresie
a surprizei de a constata inerenţa sinelui în lume... şi o încercare de
a ne face să vedem [sublinierea lui] legătura dintre subiect şi lume...
în loc să ne-o explice [sublinierea lui], aşa cum procedează filozofiile
clasice”. Iar acest program – adăugase Merleau-Ponty – este „prin
excelenţă cinematic”.

Unele dintre pledoariile lui Bazin pentru un
cinema care restituie realităţii integritatea sa
fenomenologică pot fi citite în aşa fel încât să
pară marcate de obsesia „adevărului îngropat în
ambiguitatea realului”
La rândul lui, Bazin – un colaborator frecvent al revistei Les
Temps modernes, pe vremea când era co-editată de (printre alţii)
fenomenologul Merleau-Ponty şi existenţialistul Jean-Paul Sartre –
citează aprobator descrierea neorealismului (de către Ayfre) drept
„o fenomenologie”. Propriile lui pledoarii pentru un realism bazat
pe cadre lungi şi pe „adâncimea câmpului” pot fi reformulate în
termeni împrumutaţi în totalitate din vocabularul fenomenologiei
şi al existenţialismului. E ceea ce face Annette Michelson în
următorul pasaj, menit să evidenţieze cu precizie apartenenţa lui
Bazin la respectivul climat cultural şi politic: „[în viziunea lui Bazin],
spectatorul , în lipsa unui stil regizoral asertiv, care să-l ghideze [cu
fermitate], aprehendează (sesizează) de unul singur, în timp, datele
din câmpul său vizual, repetând astfel, la cinema, situaţia existenţială
a fiinţării-în-lume, a «alegerii în ambiguitate» [ghilimelele ei]”20.
Născută în 1950, Chantal Akerman s-a format într-un cu totul alt
climat – unul în care retorica asta a realismului bazat pe refuzul
conceptualizărilor şi pe încrederea în descriere, în accesul pe care-l
oferă aceasta la „lucrurile însele” şi la „constatarea surprinsă a
inerenţei lor şi a sinelui în lume”, devenise suspectă. În autocritica sa
la „Introduction à une critique de la vie quotidienne”, Henri Lefebvre
scrie: „Poate că teoria vieţii cotidiene fusese contaminată de o formă
de populism, care supradimensiona viaţa proletariatului, a omului
de pe stradă – oameni care ştiu cum să se bucure, cum să se implice,
cum să vorbească despre ceea ce fac şi simt. Ea implica atât o obsesie
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pentru proletariat (pentru valorile reprezentate de meserie, muncă,
solidaritatea muncii), cât şi o obsesie filozofică pentru autenticitatea
ascunsă în ambiguitatea experienţei, în mijlocul artificialităţii şi al
falsurilor”21 Margulies sugerează că prima parte a acestei autocritici
(partea cu populismul, cu obsesia pentru clasa muncitoare) ar putea
foarte bine să se refere şi la umanismul cineaştilor neorealişti, în
timp ce partea a doua (partea cu obsesia autenticităţii ascunse în
ambiguitatea experienţei) e valabilă şi pentru gîndirea lui Bazin. După
20 de ani de la „Hoţii de biciclete” şi de la „Umberto D.”, umanismul de
tip Zavattini nu mai părea destul de revoluţionar. Stângii îi era acum
evident că un asemenea umanism, departe de a fi apt să-i schimbe
cuiva în mod radical modul de a simţi, să contribuie la crearea unui
nou tip de conştiinţă, e destul de comod pentru public: acesta se poate
lăsa mişcat de muncitorul rămas fără bicicletă sau de pensionarul
Umberto, fără ca prin asta să fie scos cu adevărat din ale lui. Zavattini
le-a conferit acelor două personaje o statură eroică. Ce le dă această
statură? Faptul că valorile lor sunt cele care trebuie: amândoi vor
demnitate şi luptă pentru ea. Ce-i drept, muncitorul pierde lupta în
momentul în care ajunge să fure el însuşi o bicicletă, dar înfrângerea
lui e tragică, iar ce-o face să fie aşa e tocmai tăria valorilor lui: cade de
la mare înălţime. Tot aşa cum, în autocritica lui Lefebvre, glorificarea
„omului de pe stradă” apare ca o greşeală, viziunea lui Zavattini
ajunge să pară naivă – ea îi oferă spectatorului consolarea simplistă şi
sentimentală a gândului că valorile „omului de pe stradă” măcar sunt
cele care trebuie; ele îi pot fi luate, dar nu fără o luptă. Or, înţelegerea
asupra capitalismului progresase: acesta era văzut acum ca o forţă mai
subtilă, mai insidioasă, capabilă să înlocuiască valorile „omului de pe
stradă” cu unele false – nu deposedându-l brutal de cele adevărate, ci
formându-i-le strâmb.
Cât despre obsesia lui Bazin pentru „ambiguitatea realului” şi pentru
„autenticitatea” pe care o recelează aceasta, Margulies îi aplică analiza
critică făcută de Jacques Derrida fenomenologiei lui Husserl, care pe
de-o parte e „o filozofie a esenţelor permanent văzute în obiectivitatea,
în intangibilitatea, în aprioricul lor”, dar, în acelaşi timp, „e şi o filozofie a
experienţei, a devenirii, a fluxului temporal al lui ceea-ce-este-trăit, care
serveşte drept reper suprem”22. Tot aşa, dezvoltă Margulies, gândirea
lui Bazin oscilează între tentaţia de „a-i atribui obiectului o existenţă
apriorică, pe care procesul cinematografic, datorită transparenţei sale,
are capacitatea de a ne-o dezvălui”, şi replierea pe analiza minuţioasă
a fenomenelor legate de percepţie.23 Să ne reamintim că, atunci când
apără doctrina baziniană, un filozof contemporan ca Gregory Currie
are mare grijă să evite asemenea oscilaţii: el o reformulează exclusiv
ca pe o doctrină a realismului perceptual, în termeni aleşi astfel încât
să nu poată fi acuzat că ar postula o lume care există independent de
existenţa cuiva care s-o observe. Dar sigur că unele dintre pledoariile
lui Bazin pentru un cinema care restituie realităţii integritatea sa
fenomenologică pot fi citite în aşa fel încât să pară marcate de obsesia
„adevărului îngropat în ambiguitatea realului”. Care adevăr? Adevărul:
în cuvintele lui Margulies, o „structură cauzală sau psihologicămotivaţională”, alta decât structurile oferite de dramaturgia şi de
cinematograful de tip clasic: cea adevărată. Ceea ce Margulies numeşte
„impulsul corectiv” al realismului – demersul său de recuperare a
unor „realităţi nereprezentate sau prea puţin reprezentate”, a feliilor
de viaţă „considerate îndeobşte ca fiind nevrednice de a fi narate”, a
„imaginilor dintre imagini”, un demers ce presupune „o expansiune
spaţio-temporală care e totodată şi o expansiune morală” – este
„bântuit” (cuvântul ei) de „ideea unei totalităţi ascunse”. Şi e firesc –
adaugă ea – „să cadă pradă unei forme de esenţialism”.24
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Cultivarea micilor detalii şi prezentarea unor locuri
şi fapte drept semne – operaţiuni identificabile în
filmele neorealiste – nu diferă prea mult de recursul
cinema-ului de tip clasic la imagini inconografice
Atât neorealiştii în filmele lor, cât şi Bazin în teoria lui (elaborată în
bună parte pornind de la filmele neorealiste), tind să respingă simbolul
şi alegoria. (Bazin despre „Hoţii de biciclete”: „Evenimentele [şi
lucrurile] nu sunt, în esenţă, semne ale vreunui ceva, ale vreunui adevăr
de care realizatorii ar încerca să ne convingă, ci îşi conservă întreaga
lor greutate, întreaga lor singularitate, întreaga lor ambiguitate de
fapte [şi lucruri].”) Dar, în ultimă instanţă, această „îmbrăţişare a
concretului” (cum o numeşte Margulies) maschează tot o construcţie
de tip alegoric: e evident că locurile prin care trece muncitorul din
„Hoţii..”., căutându-şi bicicleta, sunt menite să reprezinte întreagă
Romă, ba chiar întreaga Italie, dacă nu chiar întreaga lume secătuită
de război, şi că un personaj ca Umberto D. e menit să-i reprezinte pe
toţi italienii reduşi la incapacitatea de a mai munci şi de a-şi mai plăti
chiria. Concepţia este deci una esenţialistă, „bazată pe expansiune
metonimică”: în timp ce „disecă pentru noi dormitorul lui Umberto”,
realizatorii încearcă să creeze şi „o geografie fizică şi morală” mai
amplă, care să sugereze „o totalitate”. În această privinţă, continuă
Margulies, cultivarea micilor detalii şi prezentarea unor locuri şi
fapte drept semne – operaţiuni identificabile în filmele neorealiste –
nu diferă prea mult de recursul cinema-ului de tip clasic la imagini
inconografice, pentru a crea sensuri alegorice. „Rătăcirile personajelor
din „Umberto D.” şi din „Hoţii de biciclete” nu constituie decât la un
nivel superficial o explorare «pur» fizică [ghilimelele ei] a realităţii: de
fapt, multiplicitatea acesteia – de spaţii, de oameni – se reconfigurează
în permanenţă în jurul unui centru, e trasă înapoi la acest centru
de o perspectivă umană, reprezentată în filme de un corp omenesc,
acela al eroului..., [al] omul[ui] generic de după război.” Până la urmă,
„îmbrăţişarea concretului” se transformă în îmbrăţişarea unei „entităţi
abstracte, deşi antropomorfice”: Fiinţa Umană cu majuscule.25 (Bazin
despre „Umberto D.”: „Nu ezit să afirm că cinema-ul rareori a mai mers
atât de departe cu luarea la cunoştinţă a ceea ce este să fii om.”)
Aceste invocări ale Omului cu „o” mare, aceste pretenţii de
reprezentativitate „universală”, aveau să devină suspecte în climatul
intelectual al (Occidentului) anilor ’60. Atunci începe revizuirea aşanumitelor „mari naraţiuni”, a „explicaţiilor şi a sistemelor totalizante”
– inclusiv a rolului jucat de Hollywood şi de cinema-ul realist în general
în perpetuarea acestor explicaţii şi sisteme. Pentru un cineast care e la
curent cu aceste dezbateri, problema se pune în felul următor: cum
poate împăca vechiul imperativ de a-şi face personajele reprezentative
cu noul imperativ de a evita reprezentările „esenţialiste”? O soluţie e
să repudieze însăşi referenţialitatea sau s-o demaşte ca pe o iluzie,
după modelul lui Godard sau al lui Alain Resnais. Dar dacă nu vrea s-o
abandoneze? Ce modele îi stau atunci la dispoziţie? Margulies indică
teoriile literare apărute în anii ’50 în jurul aşa-numitului nouveau roman,
în care funcţia descriptivă a literaturii e redefinită polemic.26 Unul
dintre exponenţii de frunte ai „noului roman”, Alain Robbe-Grillet,
scrie că aplecarea umanistă a romanului tradiţional a dus la înecarea
totală a naturii într-un limbaj antropomorfic: în romanul tradiţional,
omul nici nu mai percepe lucrurile, „fiind redus la a percepe, în numele
lor, impresii şi dorinţe complet umanizate”. Alternativa propusă de

Robbe-Grillet este o scriitură descriptivă care doar înregistrează
„distanţa dintre mine şi obiect” şi „măsurile obiectului însuşi”, o
scriitură care pur şi simplu „stabileşte că lucrurile sunt aici şi că ele nu
sunt altceva decât lucruri, fiecare limitat la el însuşi”, fără încărcătură
psihologică, fără semnificaţie alegorică, fără transcendenţă.27

Progresul unei arte este sinonim cu restrângerea
focus-ului ei pînă la excluderea a tot ceea ce nu ţine
de specificul ei material
Un alt model (unul foarte important în cazul lui Chantal Akerman,
după cum a mărturisit ea însăşi) este cinema-ul lui Andy Warhol, care,
în cuvintele lui Margulies, „expune limitele perspectivei umaniste
în cinema”. După cum observă Margulies, filmul lui de 45 de minute
despre un om care mănîncă, filmul lui de şase ore despre un om care
doarme şi filmul lui de opt ore despre clădirea Empire State Building
par răspunsuri parodice la ideea neorealistului Zavattini că un film ar
trebui să urmărească, timp de 90 de minute, o persoană căreia nu i
se întâmplă nimic. Numai că „nimicul” acela de 90 de minute la care
visa Zavattini însuma, pentru el (ca şi pentru Bazin, care-l citează
aprobator), o serie de valori umaniste: redescoperirea cotidianului –
impunerea ideii că acesta e un obiect de contemplaţie cu nimic mai
prejos decât spectacolele cinematografice tradiţionale; descoperirea
eroismului „oamenilor de pe stradă”; ideea de „non-interferenţă”, de
„exterioritate” sau „de obiectivitate”, de cinema „observaţional” sau de
cercetare antropologică prin cinema. Pe când clădirea Empire State
Building, în filmul lui Warhol, nu ni se înfăţişează ca o realitate anterior
neglijată şi acum „redescoperită” sau „re-revelată”. Dimpotrivă,
invitaţia de a o contempla timp de opt ore e (în interpretarea lui
Margulies) o „batjocură sau o subversiune a valorilor asociate
«nimicului» neorealist”. E o invitaţie de a nu descoperi nicio „esenţă”
a obiectului, niciun „alt adevăr” în spatele banalităţii lui. E o invitaţie
de a recunoaşte că în afară de banalitate nu mai există nimic acolo.
Nu e vorba despre reprezentarea a ceva ce-a fost multă vreme neglijat,
ci despre ceva ce a fost reprezentat de multe ori: un clişeu; ceva ce
nu recelează nicio esenţă; un simulacru. În ceea ce priveşte eroismul
„omului de pe stradă”, în filmele lui Warhol (spune Margulies) pur
şi simplu „nu există suficient spaţiu” pentru ca aşa ceva să se poată
contura. „Acea diversitate de decoruri, care în filmele neorealiste
pune în perspectivă constanţa eroului, este abandonată. În locul unei
naraţiuni în care eroul umanist capătă contur pe un fundal de decoruri
şi situaţii variate şi reprezentative, Warhol propune o antinaraţiune
în care varietatea rezultă din contemplarea îndelungată a oricărui
obiect.” În ceea ce priveşte principiul non-interferenţei (atât de
preţuit de Rossellini, de Bazin şi de atâţia realişti care le-au urmat,
fie ei documentarişti sau „ficţionari”), Warhol îi substituie principiul
indiferenţei. Cum? „[H]iperbolizându-l pînă la caricatură.” După
neorealismul italian, cine-verité-ul francez şi direct cinema-ul american,
cadrul lung şi fix a ajuns să semnaleze non-interferenţa, iar zoom-ul
(sau transfocarea, adică apropierea de obiect realizată fără mişcare
de cameră, doar prin reglarea obiectivului) a ajuns să semnaleze
curiozitatea neastâmpărată. (În multe filme, naraţiunea combină
cadrele fixe şi zoom-urile, încercând să realizeze un compromis între
ideea că „noi nu vrem să intervenim” şi ideea că „totuşi ne interesează
ce se întâmplă.”) Ei bine, Warhol exagerează cu ambele tehnici: în
unele filme („Chelsea Girls”), el zoom-ează mult şi aleatoriu; în altele
(„Empire”), el postează camera, îi dă drumul şi o lasă să înregistreze
orice s-ar afla în faţa ei. Ambele opţiuni sunt arbitrare (în cuvintele
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lui Margulies, „arbitraritate agitată” vs „arbitraritate simplificată”).
Nu au nicio legătură cu acea „curiozitate umană” care „stă la baza
oricărui cinema engagé”. Noutatea cinematografului lui Warhol constă
în această „radicală lipsă de empatie între cineast, obiect şi spectator
[...]: cineastul e absent, obiectul e banal, spectatorul se plictiseşte”. E
un cinema care „s-a lepădat de orice idee a vreunui adevăr” ce s-ar
găsi (şi ar trebui căutat) „dincolo de materialitate”.28
În fine, o altă lecţie care, după spusele lui Chantal Akerman, a
contribuit la definirea esteticii ei din „Jeanne Dielman...”, a fost
aceea a picturii hiperrealiste. În artele plastice ale anilor ’60, aceasta
marchează, alături de pop art, o revizuire a modernismului, pe care
obsesia „specificităţii” (a ideii că progresul unei arte este sinonim cu
restrângerea focus-ului ei pînă la excluderea a tot ceea ce nu ţine de
specificul ei material) îl dusese la repudierea totală a referenţialităţii,
la baricadarea în abstract (în culoare „pură”, în linie „pură” – acestea
constituind specificul ei). Întorcându-se la referenţialitate, pop art-ul
şi hiperrealismul polemizează cu un modernism devenit sinonim cu
pictura abstractă. Pe de altă parte, ele revin la referenţialitate în feluri
care o problematizează. Optând pentru subiecte sau modele precum
logo-ul unei companii sau fotografia unei vedete de cinema, Warhol,
în pictura sa, ironizează standardizarea vieţii cotidiene. Atunci când
hiperrealistul Richard Estes pictează o fereastră prin geamul căreia
nu se poate vedea nimic din ce-i afară, din cauza obiectelor reflectate
în el, el polemizează cu ideea că realismul ar fi sinonim cu pretenţia
transparenţei. Ivone Margulies îl citează cu declaraţia că „poate, cu
cât arăţi mai în amănunt cum arată lucrurile, cu atât arăţi mai puţin
din ceea ce sunt ele de fapt sau din ceea ce credem că sunt ele”.29
Acest comentariu poate fi pus în legătură cu un comentariu de-al lui
Akerman despre funcţia cadrelor ei lungi şi fixe, conţinând obiecte
şi activităţi banale: „Când vezi imaginea, ţi-e de-ajuns o secundă ca
să-ţi iei informaţia – de pildă, «uite un coridor». Dar, dacă imaginea
rămâne pe ecran, ţi se poate întâmpla ca, după o vreme, să nu te
mai gândeşti că e un coridor, să începi să vezi numai galben, roşu,
linii etc.; pentru ca, după o vreme, toate astea să se recompună în
imaginea unui coridor.”30 Rezultatul nu e nici realism „pur şi dur” (ca
al neorealiştilor), nici antiiluzionism „pur şi dur” (ca al lui Godard);
e o imagine care, în cuvintele lui Margulies, „oscilează între «iluzie»
şi «fapt» [ghilimelele ei]”, care, „prin durată şi prin puţinătatea
acţiunii, acutizează percepţia spectatorului, astfel încât acesta
devine depotrivă de conştient de aspectele ei reprezentaţionale şi de
aspectele ei literale”.31
Dar cum reuşeşte Akerman să menţină această „instabilitate
referenţială”, în condiţiile în care ţine (aşa cum Warhol nu prea ţine
în filmele sale) să spună o poveste? Şi cum reuşeşte să se distanţeze
de „umanismul esenţialist” de tip Zavattini, sub semnul căruia un
personaj precum Umberto D. „creşte” pînă când ajunge să-i reprezinte
pe toţi italienii reduşi la incapacitatea de a mai munci şi de a-şi mai
plăti chiria? Oare eroina ei nu e şi ea tot o „esenţă sociologică”? Nu
e şi ea tot „exemplară”? Oare statutul ei de gospodină-prostituată şi
ieşirea ei violentă din această rutină, prin uciderea unui client, nu
fac din ea o eroină/victimă feministă tipică? Cum reuşeşte Akerman
să-şi împace angajamentul realist-feminist, care o obligă să creeze
un personaj reprezentativ pentru o întreagă categorie (Femeia cu
majusculă, adusă la alienare de o orânduire patriarhală ce a stabilit
care sunt funcţiile ei), cu o poziţie intelectuală opusă viziunilor
esenţialiste şi vorbitului în numele celorlalţi?
În parte, prin strategii warholiene. La neorealişti, după cum am
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văzut, ridicarea „omului de rând” la rangul de figură exemplară
şi eroică depindea de construirea unui fundal schimbător. Pe acest
fundal nu numai schimbător, ci şi adesea ostil, ceea ce-i doare pe
eroi rămâne constant, ca şi principiile lor. Margulies dezvoltă:
„Urmărind necazurile lui Umberto pe parcursul celor câteva zile
pe care le acoperă acţiunea filmului, urmărim, de fapt, o serie de
situaţii construite astfel încât însuşirile pozitive ale personajului –
demnitatea lui, dragostea lui pentru un căţel, grija pe care i-o poartă
Mariei [slujnica de la pensiunea în care locuieşte] – să iasă în evidenţă
prin faptul că rămân constante în faţa diverselor dificultăţi cu care
se confruntă. Varietatea decorurilor, a personajelor şi a situaţiilor
serveşte la autentificarea [lui] într-un registru comportamental şi
moral care e inalterabil, umanist şi nu foarte bogat.” Pe când eroinei
lui Akerman îi lipseşte, la propriu, spaţiul – îi lipsesc întâlnirile
şi încercările – în care calităţile ei ar putea să iasă în evidenţă. Tot
warholian (dar şi robbe-grilletian, adaugă Margulies) este „antiantropomorfismul” privirii lui Akerman, o privire în faţa căreia
„obiectele şi fiinţele umane sunt egale”. Atenţia pe care naraţiunea
i-o acordă lui Jeanne a fost calificată drept voyeuristă, dar Akerman
însăşi a respins acest calificativ, iar Margulies îi dă dreptate. Pentru
cei care merg pe ideea că Jeanne e spionată, fixitatea cadrului
şi momentele în care acesta „amputează” părţi din corpul unui
personaj, iar camera nu face nimic pentru a-l încadra mai bine, se
explică prin dificultăţile poziţiei de voyeur: lipsa libertăţii de mişcare,
ocazionala incapacitate de a se ţine după obiectul interesului său. Dar,
în „Jeanne Dielman...”, aceste limitări sau trunchieri ale vizibilităţii
nu vor să pară accidentale; caracterul lor e, în mod evident, unul
deliberat şi sistematic. Ocazional, Jeanne iese din cadru, iar Akerman
nici n-o urmăreşte cu camera, nici nu taie imediat la alt cadru cu ea.
Nu, atenţia pe care i-o acordă naraţiunea nu e voyeuristă. Atenţia
spectatorului e cea care are nevoie să se fixeze pe un obiect uman
sau, în orice caz, viu. În asemenea momente, Akerman răspunde
acestei curiozităţi deviind-o parţial spre lucruri şi spaţii. În cuvintele
lui Margulies, atât lucrurile şi spaţiile, cât şi oamenii, câştigă astfel
„un efect de prezenţă”, de „gravitate” şi de „fizicalitate”, care e
complet diferit de efectul vizat de Cesare Zavattini şi de Vittorio De
Sica în reprezentarea corvezilor matinale ale slujnicei din „Umberto
D.” Diferenţa constă în lipsa oricărei transcendenţe simbolice. La
fel ca în descrierile literare ale lui Robbe-Grillet, stilul lui Akerman
relevă faptul că lucrurile pur şi simplu „sunt aici”; dincolo de asta,
ele „nu sunt altceva decât lucruri, fiecare limitat la el însuşi”; de
fapt, nu există niciun „dincolo de asta”.32 André Bazin pleda pentru
o artă cinematografică realistă, care, prin cultivarea cadrului lung şi
larg, prin refuzul „decupajului analitic” (care se concentrează strict
pe tribulaţiile obiectelor necesare poveştii, separându-le de celelalte
obiecte din jurul lor), să releve (în formularea lui David Bordwell)
„alteritatea încăpăţânată a lucrurilor, refuzul lor de a se supune pe
de-a întregul proiectelor noastre perceptuale”33. Cuvântul prin care
desemna el această însuşire, şi anume „ambiguitate”, poate lăsa
să se înţeleagă că, pentru el, lumea avea un „dincolo de asta” (sau,
cum ar spune Bordwell, lumea obiectelor are propriile ei „proiecte”,
necunoscute nouă). Dacă-i aşa, atunci arta lui Akerman diferă radical
de cea pentru care pleda el: după cum scrie Margulies, arta ei, ca şi a
lui Robbe-Grillet, „este radical antimetafizică”.34
Apoi, Margulies consideră că Akerman reuşeşte să-i confere şi eroinei/
actriţei sale ceva comparabil cu acea „ambiguitate referenţială” la
care se referea realizatoarea atunci când vorbea despre cum, ţinut
îndelung în faţa unei imagini reprezentând un coridor, spectatorul
începe prin a-şi lua informaţia („Uite un coridor.”), apoi începe să
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nu mai vadă coridorul, ci numai linii şi culori, apoi iar recunoaşte
coridorul, apoi iarăşi nu-l mai vede şi tot aşa. Jocul actriţei
Delphine Seyrig în rolul principal conţine mult comportament
recognoscibil de gospodină, dar are şi o dimensiune de stilizare.
De fapt, aproape indiferent ce ar juca, Seyrig e o prezenţă stilizată,
oarecum „detaşată sau străină” de lumea ficţională din care face
parte (unul dintre rolurile ei definitorii e acela al femeii elegantenigmatice din „Anul trecut la Marienbad”).35 În aceeaşi ordine de
idei, dialogurile acestui film şi felul în care sunt rostite nu aspiră
la efectul de vorbire „naturală”; după cum notează Margulies, nu
e vorba atât despre dialoguri, cât despre „monologuri recitative”,
care i se prezintă spectatorului, în spiritul teatrului anti-iluzionist
al lui Brecht (deşi cu o relativă lipsă de ostentaţie), drept ceea ce
sunt, adică drept texte. Margulies consideră că „fixitatea cadrelor
lui Akerman şi durata lor lungă creează o textură relativ stabilă,
care-i permite spectatorului să perceapă disjuncţiile” acestea
dintre personajul Jeanne şi femeia care o joacă (aceasta din urmă
iese din personaj şi intră la loc, iar iese, iar intră) şi dintre vorbire
şi scenariu.36
În sfârşit, Margulies susţine că decizia lui Akerman de a face în
cele din urmă, din Jeanne, un caz patologic, salvează personajul
de exemplaritate, îl împiedică să dobândească statutul de „esenţă
sociologică”. Margulies îl citează pe influentul critic literar Georg
Lukács cu afirmaţia sa conform căreia un bun romancier realist
expune „multiplele interferenţe dintre trăsăturile de personalitate
ale eroilor săi şi problemele generale, obiective, ale epocii sale”.37
Într-adevăr, comentează Margulies, personajele unei bune părţi
din literatura, teatrul şi cinema-ul ce se vor „realiste”, sunt prinse
între aceşti doi poli – al alegoricului şi al atipicului; sunt amestecuri
de trăsături tipice şi trăsături singulare. Prin urmare, împingerea
personajului Jeanne în zona patologicului este „o mişcare
tactică” din partea lui Akerman, care evită „realismul esenţialist”
propovăduit de Lukács. Căci, dacă e un caz patologic, Jeanne nu mai
poate reprezenta atât de bine o entitate colectivă (femeia oprimată,
redusă la funcţiile de gospodină şi obiect sexual), patologicul fiind,
prin definiţie, nereprezentativ, „necooptabil pe post de esenţă”.38
După cum observă şi criticul Amy Taubin, patologia lui Jeanne
face să ne fie mai greu să generalizăm pornind de la situaţia ei39.
Margulies admite că era firesc ca Akerman să fie criticată din cauza
asta, dat fiind faptul că o mişcare politică precum feminismul are
mare nevoie de cazuri tipice. Pe de altă parte, adaugă Margulies,
iritarea sau zgândărirea categoriilor fixe precum Femeia sau
Femininul se încadrează la rândul său în tradiţia feminismului, şi
încă în „cea mai bună tradiţie” a sa40. Ceea ce face Akerman este să
„se joace cu această idee de tipicitate” (prin insistenţa ei pe rutinele
ce compun viaţa de femeie casnică a eroinei şi prin faptul că nu
ne lasă să-i vedem bine pe clienţii ei, ceea ce ne sugerează că toţi
bărbaţii sunt identici) şi, în acelaşi timp, s-o submineze41.
În concluzie, Akerman revizuieşte nişte strategii dramaturgice şi
regizorale lansate de neorealiştii italieni şi teoretizate de Bazin,
în feluri care ţin cont de bătăliile intelectuale purtate între timp
în jurul unor concepte ca „realism” şi „umanism”. Rezultatul e o
formă extrem de evoluată de reprezentare realistă, produs al unor
negocieri complexe între realism şi modernism, o formă în care
„investiţia romantică în real” – în „anterioritatea” acestuia – a
lăsat loc unei „conştiinţe ineluctabile a naturii reprezentaţionale a
cinematografului”.42

E o eroare banală: aceea de a considera că, dacă
ceea ce face X seamănă cu ceva ce tu n-ai mai văzut
înainte decât la Y, atunci trebuie neapărat ca
X să fi preluat ideea de la Y
Tot aşa cum unii autori au revizuit acele opţiuni dramaturgice şi
regizorale despre care André Bazin credea că privilegiază accesul
la real, investindu-le cu funcţii care nu se lasă prea uşor (iar în unele
cazuri deloc) subsumate ideii baziniene despre realism, alţi autori care
au încercat să ajungă la un „mai mare realism”, la un „mai mare adevăr”,
au luat-o pe căi care nu erau neapărat baziniene. De exemplu, autorul
american John Cassavetes nu s-a arătat niciodată prea preocupat (în
orice caz, nu în mod riguros), în filmele sale, de prezervarea acelei
continuităţi spaţio-temporale, proprie felului în care percepem lumea,
continuitate de care Bazin face atâta caz. Imaginile lui Cassavetes
sunt adesea făcute să pară filmate pe fugă, de operatori-reporteri care
încearcă din greu să ţină pasul cu spontaneitatea personajelor; dar de
obicei, dincolo de poleiala asta de vérité (filmările din mână, încadraturile
neacademice, care ba „taie” capul unui personaj, ba nu-i includ decât
un picior sau un braţ etc.), care deja nu mai era o noutate la vremea
când s-a afirmat Cassavetes (anii ’60), imaginile lui povestesc după
regulile clasice ale decupajului „analitic” (plan-contraplan ş.a.m.d.).
Dar concepţia lui despre realism are o parte originală şi importantă –
inclusiv din perspectiva lucrării de faţă, căci Cassavetes a constituit un
exemplu pentru Cristi Puiu.
Ca toţi cineaştii în care impulsul realist este puternic, Cassavetes era
preocupat de ceea ce Chantal Akerman (citată de Ivone Margulies) a
numit „imaginile dintre imagini”, adică de lucrurile care nu sunt lăsate
să intre în filmele „obişnuite”. Pentru Cassavetes e vorba mai ales despre
gesturi, expresii faciale şi ciudăţenii de comportament. Cassavetes
credea că oamenii „de pe stradă” sunt mult mai „nebuni” decât cei pe
care-i vedem de obicei pe ecran: sunt labili şi inadecvaţi, se pun şi-i pun
şi pe alţii în situaţii penibile. Evident că şi filmele „obişnuite” conţin
situaţii construite pe această idee, dar metoda lui Cassavetes este să
tragă la maximum de situaţiile de genul ăsta, să le prelungească până
când spectatorul simte întregul lor penibil. Cassavetes era un actor care
devenise şi regizor, şi, după cum observa criticul Pauline Kael la vremea
filmului „Faces” (1968), concepţia lui despre realism este, în mod
fundamental, o concepţie de actor43: „oamenii obişnuiţi” despre care
tratează filmele lui sunt cu toţii nişte histrioni – ba încep să cânte din
senin, ba-i apucă să imite voci, ba să meargă în mâini etc. „Faces” începe
cu o petrecere în trei oameni – o femeie şi doi bărbaţi – în apartamentul
unuia dintre ei: cei trei dansează fără muzică, se agită, vorbesc tare, caută
lucruri amuzante pe care să le facă – şi secvenţa se întinde aşa minute
în şir. La capătul ei, nu putem spune că am fost introduşi cu adevărat
în vreo poveste, aşa cum putem spune de obicei după primele minute
ale unui film hollywoodian, ale cărui secvenţe de început sunt gândite,
scenaristic şi regizoral, astfel încât să constituie o expoziţiune cât mai
eficientă. Pe Cassavetes nu-l interesează genul ăsta de funcţionalitate.
Ceea ce-l interesează pe el – condiţiile meteo-emoţionale, ca să zic aşa,
ce guvernează interacţiunile dintre oameni, condiţii care în viziunea lui
fluctuează permanent şi cu mare violenţă, sunt extrem de capricioase –
nu încape în corsetul naraţiunii cinematografice de tip clasic. Se poate
spune că ideea lui despre realism este şi o idee romantică, potrivit căreia
toţi oamenii sunt furtunoşi tot timpul – acum râd, acum plâng, acum
se bat, acum se pupă. Dar intuiţia şi inventivitatea sa de regizor-actor
îl ajută să creeze într-adevăr, între interpreţii săi, gesturi, expresii,
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tensiuni şi armonii care nu se găsesc în filmele „de rând” şi care asigură
un spectacol captivant moment cu moment.
După apariţia filmelor lui Cristi Puiu, „Marfa şi banii” (2001) şi
„Moartea domnului Lăzărescu” (2005), numeroase voci venite din
rândurile publicului au afirmat că estetica lui Puiu (care după succesul
lui „...Lăzărescu” s-a răspândit foarte repede printre regizorii români
din generaţia lui) datorează mult manifestului Dogma ’95 şi filmelor
realizate, în a doua parte a anilor ’90, conform cerinţelor acestui
manifest. E o eroare banală: aceea de a considera că, dacă ceea ce
face X seamănă cu ceva ce tu n-ai mai văzut înainte decât la Y, atunci
trebuie neapărat ca X să fi preluat ideea de la Y. În realitate, Cristi Puiu
studiase în profunzime istoria esteticilor cinematografice realiste (care
fusese subiectul lucrării lui de licenţă, susţinută la Şcoala Superioară
de Arte Vizuale din Geneva), iar modelele lui (în special operele lui
John Cassavetes şi ale unor maeştri ai documentarului „observaţional”,
precum Frederick Wiseman şi Raymond Depardon) precedă cu
mult Dogma ’95. Lansat la Paris, de regizorii danezi Lars von Trier şi
Thomas Vinterberg, manifestul respectiv se prezenta ca o „acţiune de
salvare a cinematografului” – o artă aproape omorâtă, pe de-o parte
de calofilie („ridicarea cosmeticelor la rang de Dumnezeu”) şi pe de
altă parte de cultul autorului (moştenire a unui romantism burghez).
Cineaştii din colectivul Dogma se angajau să filmeze numai în decoruri
autentice (şi fără a îmbogăţi nici măcar cu un obiect adus de acasă
recuzita găsită la faţa locului), să nu folosească sunet produs separat de
imagini, să filmeze doar din mână şi doar cu ajutorul luminii naturale,
să respingă „acţiunea superficială” (crime, arme etc.), orice exotism
geografic sau temporal (plasarea filmului într-o altă epocă istorică) şi,
pe cât posibil, orice legătură cu genurile cinematografice cunoscute
publicului. De asemenea, ei se angajau să nu-şi semneze filmele, să
nu se gândească la ei înşişi ca la nişte „artişti” care creează „opere”,
să-i intereseze numai smulgerea „adevărului” din personajele şi din
locurile lor de filmare şi, prin urmare, să preţuiască „momentul” mai
mult decât „întregul”. Nepunând la socoteală unele accente extremiste
(precum interdicţia semnăturii sau aceea de a aranja, fie şi minimal,
lumina – interdicţii pe care, de altfel, nu le-au respectat nici ei), tot
ce-şi propuneau aceşti regizori să facă fusese deja făcut, de Cassavetes
şi de alţii, cu mult înainte. Spre deosebire de prescripţiile stilistice ale
lui Bazin, regulile lor nu aveau în spate nicio teorie generală a naturii
şi a funcţiilor cinematografului; regulile lor nu porneau decât dintr-o
reacţie de respingere a cîtorva idei extrem de convenţionale despre „ce
este un artist” şi despre „necesitatea ca un film să fie bine făcut”. Aşa se
face că, sub pojghiţa sa de anticalofilie, primul film lansat cu certificatul
Dogma ’95, şi anume „Festen” (1998) al lui Thomas Vinterberg, e la
rândul său un film cât se poate de convenţional, cu un teribil secret
de familie care iese treptat la iveală în timpul unei aniversări, la fel ca
în o mie de melodrame „bine făcute”, cu personaje negative grotesc
de caricaturale şi cu scene dramatice (în care, cu alte cuvinte, se ţipă
mult) montate în paralel, după vechiul principiu al lui D. W. Griffith
din „Intoleranţă”, astfel încât energiile lor să se adune într-un val de
isterie care să ia spectatorul pe sus. În pofida faptului că „Festen” a fost
urmat de filme mai interesante, precum „Idioţii” (1998) al lui Lars von
Trier, nu se poate spune că „estetica Dogma” ar fi reprezentat, în sine,
o contribuţie originală, consistentă sau riguruoasă conceptual la istoria
esteticilor cinematografice având ca ideal „realismul” sau „adevărul”.
Dincolo de valoarea unora dintre filmele realizate după regulile
sale, principala valoare a manifestului a fost aceea de instrument
de marketing: extremismul său a stârnit curiozitatea publicului –
inclusiv a unui public neexpus până atunci decât la normele stilistice
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ale cinematografului dominant (adică ale aşa-numitei Internaţionale
Hollywoodiene) –, l-a făcut să se intereseze de o estetică ce devia de la
aceste norme.
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de Andreea Borţun

„Nu te vei apropia, nu vei atinge, nu vei consuma, nu vei simți plăcere, nu vei vorbi, nu te vei
înfățișa; în cele din urmă nici nu vei mai exista decât în umbră și în taină.”
(Michel Foucault, „Istoria sexualității”)

1. Plăcerea de a privi
1.1 Hedonism și psihanaliză
Una din teoriile filosofice din zona eticii vorbește de această
predispoziție a omului de a-și împlini binele intrinsec prin
plăcere. Hedonismul (căci despre el vorbim), de la Aristip
și Epicur – în forma sa pură – și până la Freud – un soi
de hedonism psihologic – își găsește în contemporaneitate
manifestări din cele mai stranii. Cine și-ar fi imaginat în
urmă cu mai multe secole că un om care stă nemișcat pe
un scaun, într-o beznă totală, în fața unui ecran luminat pe
care se succedă imagini, poate să simtă plăcere? Ei bine,
acest om s-a multiplicat în doar un veac, în mii și milioane
de oameni, pentru că el a manifestat o nevoie universală;
mai mult decât atât, el a descoperit că de pe acel scaun, fără
să activeze în sens dinamic, își poate împlini acea nevoie.
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Omul de pe scaun e spectatorul și fiecare dintre noi a fost
măcar o dată în postura lui.
Nu-i așa că e bizar că ne putem manifesta plăcerea prin
pasivitate? Și totuși, împlinirea unora dintre cele mai
ascunse dorințe ale noastre are loc în acel colț întunecat,
în care ne izolăm de lume, spre a ne lăsa pulsiunile pradă
libertății. Sala de cinematograf devine astfel un spațiu
al defulărilor, al instinctelor reprimate de societatea de
dincolo de ziduri. În întuneric ne simțim singuri: nimeni
nu ne privește, nimeni nu ne judecă, dar cel mai important,
nimeni nu știe ce se întâmplă în noi, pentru că - nu-i așa?!
- doar privim.
Este fascinant cum cenzura socială a amplificat importanța
acestui spațiu „infam”, în care suntem martori la exploziile
hedoniste tacite ale altor 100 de oameni din sală. Restricțiile
și conformismele de zi cu zi sunt cele care ne aduc, de fapt,
la cinema. Firește că acasă, în spațiul nostru intim, avem
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libertatea de ne manifesta fără opreliști, însă sentimentul
este incomparabil cu acela care se naște în tăcere în
prezenţa celorlalți. E o formă de joc: eu știu că tu știi, tu
știi că eu știu, dar ne prefacem cu toții că nu știm.
Am ales să încep acest articol cu citatul din Michel Foucault
pentru că mi se pare o perfectă descriere a ceea ce este,
sau a ceea ce era cândva – în niște ani ceva mai libertini cinemaul (Foucault se referea de fapt la ciclul interdicției,
ca rezultat al raportului putere-sex). E vorba de acel enorm
avantaj pe care l-am posedat și, în cazuri din ce în ce mai
rare astăzi, încă îl mai posedăm ca spectatori: puterea de
a scăpa nevinovaţi pentru că imaginația noastră este, din
fericire, invizibilă.

1.2 Scopofilia
Cinemaul este unul dintre cele mai avansate sisteme de
reprezentare puse la dispoziția psihicului uman. El ne
oferă, după cum aminteam mai devreme, plăcerea de a
privi. Acest tip de plăcere, atât de aparte, poartă denumirea
de scopofilie. Termenul își găsește originea în teoriile unor
psihanaliști precum Sigmund Freud sau Jacques Lacan. În
„Trei eseuri asupra teoriei sexualității”, Freud vorbește
despre acea tendință de a-i asocia pe cei pe care îi privim cu
obiecte. Așadar, ne asumăm, într-o mai mică sau mai mare
măsură, statutul de „posesori” sau „potențiali/dezirabili
posesori” ai obiectelor privite. Asta nu înseamnă decât că
prin acest statut ne arogăm libertatea de a acționa asupra
persoanei privite, după bunul nostru plac și conform
propriilor noastre dorințe. Ne manifestăm astfel voința de
putere.
Iată cum pasivitatea de care vorbeam mai sus ne apare
brusc drept o mască pe care ne-o punem față de ceilalți
spectatori - în fapt, la fel de vinovați ca noi. Este un secret
cu care intri în sala de cinema și pe care îl păstrezi, pentru
că e în avantajul tuturor. E natural să asociem acest secret,
această disimulare și inclusiv actul de a privi din întuneric,
așadar din ascuns, cu perioada copilăriei. Aceasta este
perioada în care ne manifestăm curiozitățile prin tot
soiul de „comportamente voyeuriste”: trasul cu ochiul,
privitul pe furiș sau prin gaura cheii - manifestări ale unui
interes natural pentru ceea ce ne este ascuns și interzis
(curiozitatea pentru organele genitale ale altor persoane,
chestiuni care țin de intimități, actul sexual, plăcerile
care îi instigă pe ceilalți etc). Prin împlinirea curiozității,
obținem satisfacția și eliminăm dorința. (E de menționat că
nu vorbim aici despre o scopofilie dusă la extrem, care poate
conduce la perversiuni și obsesii de natură patologică).
În sala de cinematograf, contrastul dintre întuneric și
lumina puternică degajată de ecran izolează spectatorii
și le oferă senzația unei vizionări voyeuriste. Sentimentul
este, firește, acela al unei intruziuni într-o intimitate
exterioară, care nu îți aparține în mod real. Dar de îndată
ce ai devenit martor, simți că îți poți permite să posezi,
pentru că intervine fenomenul impersonării: are loc un
transfer continuu de identitate între tine și personaj,
dorințele tale se împlinesc prin el, iar succesele lui ți le
atribui.

2. Cinemaul, erotismul
și sexualitatea
2.1 Contextul manifestării
sexualității la sfârșit de
secol al XIX-lea
„Ve n i s e v re m e a c a s ex u a l i t a t e a s ă f i e p u s ă s u b o b ro c ” :
a st a s p u n e M i c h e l Fo u c a u l t d e s p re i n f l u e n ț a p e c a re
a m a n i f e st a t- o s e c o l u l a l X I X- l e a î n l u m e. D u p ă u n
ve a c î n c a re l i m i t e l e o b s c e n i t ă ț i i ș i a l e t r i v i a l u l u i e ra u
h o t ă r â t e î n t r- o m a i m i c ă s a u m a i m a re m ă s u r ă d e f i e c a re
individ în parte - deci, după secolul al XVIII-lea, vine
a c e st m o m e n t a l c o b o r â r i i u n e i p â n z e a r u ș i n i i p e s t e
p a t u l c o n j u g a l . Î n c i u d a u n o r l e g i c a re - d e ş i t e va l i d a u
î n f a ţ a c e l o r l a l ţ i - î ţ i n e g a u n evo i l e, d o r i n ț e l e p r i m i t i ve
ș i p a s i u n i l e a n i m a l i c e, c a i n d i v i d n u î ț i p u t e a i a s c u n d e
p e d e p l i n n a t u ra , a ș a c ă eva d a i î n s p a ț i u l t ă u i n t i m .
C eva l e s p u n e a o a m e n i l o r c ă a c t u l s ex u a l n u e ra d o a r
s e r i o z i t a t e ș i re p ro d u c e re ; c e i m a i m u l ț i , î n s ă , n u ș t i a u
s ă i d e n t i f i c e p ro b l e m a , p e n t r u c ă e d u c a ț i a ș i s o c i e t a t e a
n u î i p re g ă t i s e r ă p e n t r u a st a .
Da r i a t ă c ă o d a t ă c u n a ș t e re a c i n e m a u l u i , f r u s t r ă r i l e î ș i
g ă s e s c l o c d e m a n i f e st a re p e e c ra n u l l u m i n a t d i n s a l a
d e p ro i e c ț i e. Nu c re d c ă s u r p r i n d e p e n i m e n i f a p t u l c ă
p r i m u l f i l m p o r n o a a p ă r u t l a d o a r u n a n d e l a n a ș t e re a
c i n e m a u l u i . E l s e n u m e a „ L e c o u c h e r d e Ma r i e ” , î n
re g i a l u i E u g è n e P i ro u , ș i a r ă t a p u b l i c u l u i o f e m e i e
f ă c â n d s t r i p t e a s e . Î n a c e l a ș i 1 8 9 6, p r i m u l f i l m „ a n i m a l i c
s ex u a l ” a f o st c o n s i d e ra t „T h e K i s s ” ( S ă r u t u l ” ) , f i l m î n
c a re a c t o r i i s e s ă r u t a u 3 m i n u t e f ă r ă o p r i re. C r i t i c i i s - a u
o p u s c u î n ve r ș u n a re p ro i e c ț i e i , d a r c u t o a t e a c e s t e a
s p e c t a t o r u l voye u r i st ș i n evo i l e l u i s - a u d ove d i t a f i m a i
p u t e r n i c e. L a Mo s c ova , v i z i o n a re a a c e st u i f i l m c o s t a
5 r u b l e, a d i c ă e c h i va l e n t u l s a l a r i u l u i u n u i m u n c i t o r
î n t r- o l u n ă . A ș a d a r, c u m s - a r z i c e î n e c o n o m i e, a c e s t e
p ro d u s e e ra u c e r u t e p e p i a ţ ă .
P ro b a b i l c ă î n m o m e n t u l î n c a re a ț i c i t i t „p r i m u l f i l m
p o r n o” , a s o c i e r i l e p e c a re m i n t e a vo a st r ă l e - a f ă c u t a u
c re a t a l t e a ș t e p t ă r i l e g a t e d e c o n ț i n u t d e c â t c e l e p e
c a re a m i n t e n ţ i o n a t s ă l e s u g e re : p e s c u r t , e p o s i b i l s ă
fi gândit mai departe de o simplă scenă de striptease.
Ne l ov i m c o n st a n t d e a c e a st ă d i f i c u l t a t e î n t re a s t a b i l i
d i f e re n ț a d i n t re „e ro t i c ” ș i „p o r n o g ra f i c ” , î n t re c e e a
ce poate fi arătat în public și ce nu; până și originile
p o r n o g ra f i e i s u n t d i s p u t a t e, p e n t r u c ă s e p a re c ă
e a ex i st ă c a m d e c â n d ex i st ă m ș i n o i , c a s p e c i e - c e l
p u ț i n , a st a o d ove d e s c c e l e c â t eva p i c t u r i p r i m i t i ve
d e s c o p e r i t e d e c e rc e t ă t o r i . „ Po r n o” î n s e a m n ă „ i m a g i n e
i n d e c e n t ă ” ș i p rov i n e d e l a s c r i e r i l e c u c a re g re c i i
î ș i d e c o ra u i n t r ă r i l e î n b o rd e l u r i . Da r t e r m e n u l d e
„ i n d e c e n t ” n u re p re z i n t ă d e c â t o n o r m ă , o l i m i t ă p e
c a re f i e c a re s o c i e t a t e ș i - o st a b i l e ș t e.
P r i n t r- u n s i m p l u exe rc i ț i u d e i m a g i n a ț i e, s p e c t a t o r u l
c a re a a s i st a t l a p ro i e c ț i a „ S ă r u t u l u i ” , s a u a s c e n e i d e
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s t r i p t e a s e , t re b u i e s ă f i a p a r ţ i n u t l o w e r- m i d d l e c l a s s u l u i , s ă f i f o st n u f o a r t e e d u c a t ș i s ă s e f i a f l a t î n t r- o
m a i s t r â n s ă l e g ă t u r ă c u l a t u ra s a p r i m i t i v ă , d e c â t
f a n d o s i ț i i d e a r i st o c ra ț i . P ro b a b i l c ă a c o m e n t a t î n
t i m p u l p ro i e c ț i e i , a r â s, ș i - a î n g h i o n t i t t ova r ă ș u l d e
l â n g ă ș i s - a b u c u ra t c u s i n c e r i t a t e, m a n i f e s t â n d u - s e
î n t r- o m a n i e r ă c â t m a i p u ț i n c e n z u ra t ă .
E l t re b u i e s ă s e f i m i n ț i t c u g â n d u l c ă e d o a r o p ove st e,
c ă n u t ra g e c u o c h i u l n i c ă i e r i , c ă c e e a c e v e d e p e e c ra n
n u e re a l i t a t e, a ș a c ă n u a re n i c i u n m o t i v s ă s e r u ș i n e z e.

2.2. Filmul de
avangardă și
suprarealismul
Mișcarea suprarealistă, manifestată în principal în
perioada interbelică, urmărea o întoarcere la un spirit
p r i m i t i v, e l i b e r a t d e c o n v e n ț i i l e s o c i a l e , d e m o r a l ă ș i
tradiții. Să nu uităm că anii apariției acestui curent
se află sub o puternică influență freudiană: noul veac
se născuse sub imperiul psihanalizei. Cinematografia
venea în acel moment după o perioadă a unor căutări
de sine și după punerea bazelor unei industrii reale.
Pragmatismul construcției „cărămidă cu cărămidă”
devenise insuficient și nesolicitant pentru anumiți
artiști ai vremii: câțiva dintre fondatorii dadaismului
( M a n R a y, H a n s R i c h t e r ) , î m p r e u n ă c u n u m e
importante ale poeziei și literaturii franceze (André
B r e t o n , Pa u l E l u a r d , L o u i s A r a g o n , Je a n C o c t e a u ) , a u
pus bazele suprarealismului cinematografic. Filmele
lor erau expresia unor dorințe ascunse, a unor emoții
brute și a unor gânduri neșlefuite. Mark Gould scria:
„ Arta suprarealistă este însăși dorința materializată,
pentru că scopul suprarealismului este de a da
naștere unor imagini provocatoare, cu riscul de a fi
mult prea puternice pentru niște minți raționale care
nu le pot digera”.
Î n 1 9 2 9, o d a t ă c u „U n c h i e n a n d a l o u ” ( „C â i n e l e
andaluz”, realizat de Luis Bunuel și Salvador Dali),
se naște o nouă formă de expresie: un cinema de artă,
care neagă convențiile și forma unanim acceptate
d e p u b l i c . E x t e r i o r i z a r e a f r u s t r ă r i l o r, e l i b e r a r e a
gândului îngrădit și a asociațiilor instinctive au
zdruncinat felul de a vedea lumea instituit până
atunci. Imaginea bărbatului orbit de dorință, care,
atunci când încearcă să o posede pe eroină, descoperă
că e legat de un pian încărcat cu măgari morți, la
care se adaugă un grup de coriști de biserică, nu
își poate găsi interpretarea decât prin intermediul
psihanalizei. E vorba, firește, de o sfidare a unor
norme sociale și religioase, a unor convenții datate
ș i p u t r e z i t e . S p e c t a t o r u l av a n g a r d i s t s e p r e a p o a t e
să nu fi înțeles foarte multe din acel film, dar
trebuie să fi intuit destule, întrucât acesta se adresa
subconștientului său.
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2.3. Codul Hays și
nașterea cinemaului
puritan
Avangardismul reprezentase o mică și insignifiantă parte a
cinematografiei mondiale, în raport cu mamutul industriei
hollywoodiene, care începuse deja să domnească. În
1927, William H. Hays emite o listă de „Don`ts” și „Be
Carefuls”, care vor duce la instaurarea unui cinema
puritan. Cele 11 puncte din lista de „Don`ts” includeau
interzicerea reprezentării cinematografice a profanării,
a nudității sugestive, a consumului de droguri ilegale,
a perversiunilor sexuale, a igienei sexuale și a bolilor
venerice, a nașterilor, a organelor sexuale ale copiilor
etc. Cele 26 de „Be Carefuls” erau de natură preventivă
și se refereau la reprezentarea brutalității excesive, a
criminalității crescute în societate, a crimei și a violurilor,
a sărutului excesiv (peste 3 secunde) sau pasional și a
imaginii bărbatului și a femeii dormind împreună în
același pat. Câteva dintre aceste comportamente puteau
fi, însă, expuse, atâta timp cât urmau să fie sancționate
în cadrul filmului. Sexul era așadar un păcat și cei care îl
practicau trebuiau pedepsiți!
Star-system-ul crease imaginea eroilor perfecți, la care
orice spectator își permitea să viseze în sala de cinema.
Ei transmiteau mai departe dorințele și miturile societății
lor. În afara sălii, lumea se chinuia să se reconstruiască
după două războaie mondiale, înăuntru, însă, plăteai
pentru a uita asta. Cinemaul acelor ani constituia o pauză
de la viața reală, o visare cu ochii deschiși.

2.4. Mișcarea hippie și
nașterea unei noi ere a
libertății sexuale
Anii ’60… În contextul apariției primelor droguri și a
primelor pastile anticoncepționale, se dă undă verde la
halucinații și sex. Dar perioada hippie a fost mult mai
mult decât atât: ea a reprezentat o mișcare socială pentru
drepturile omului, o revoltă împotriva războiului din
Vietnam și o nevoie acută de libertate de expresie - o luptă
în spiritul unei revoluții sexuale. A fost o mișcare născută
din necesitatea oamenilor de a se opune unor norme ale
societății americane. Hipioții au adus în atenția lumii
importanța sexului și a dragostei, precum și manifestarea
iubirii între două persoane de același sex. În credința
acestei mișcări de iubire liberă, un rol mai important
chiar decât sexul îl ocupa nuditatea. Hainele erau cele
care creau gelozii, invidii, discriminări. Simpla privire
voyeuristă asupra organelor genitale ale celuilalt, precum
și obișnuința cu asta, pot transforma nuditatea în ceva
normal și natural. Sau cel puţin aşa considerau ei.
Erich Fromm crede că ne temem de manifestarea libertății
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noastre. Zilnic fugim de ea, căutând noi și noi dependențe
în ceilalți. Motivul e simplu: ne temem de singurătate. De
aici și nevoia de a fi convenționali, de a accepta normele
și de a ne înfrâna instinctele. Mișcarea hippie lupta tocmai
împotriva acestei educații milenare, cu care societatea și
indivizii se confundă: sexul nu e, de fapt, un păcat, ci un
drog al plăcerii fizice.
Într-un deceniu de o asemenea efervescență era imposibil
ca cinemaul să nu servească drept formă de expresie: era
un instrument care permitea răspândirea mesajului în
masă. Să nu uităm că tinerii erau non-conformiști, căutau
alți tineri asemenea lor și voiau să-și împărtășească ideile
și credințele. Nu e de mirare că Andy Warhol, unul dintre
cei mai provocatori artiști și cineaști ai anilor ’60, a
cunoscut succesul tocmai în acea perioadă, tocmai în acel
context istoric și social. E poate cel mai bine cunoscut
pentru nuditatea voyeuristă din filmele sale, pentru
obscenitatea, homosexualitatea, drogurile și perversiunile
revelate în ele. În definitiv, aceste elemente reprezintă
simple reflectări ale realității unei generații care tocmai
„explodase”.
Filmele lui Warhol revelează realități plictisitoare. Acesta
își exersase monotonia și minimalismul în pictură prin
repetarea aceleiași imagini, astfel încât îi era la îndemână
să nască acest concept al lipsei mişcării şi în cinema.
În „The Kiss” („Sărutul”, 1963), privim 50 de minute de
sărutări între barbați și femei, bărbați și bărbați, femei și
femei. „Blow Job” („Felaţie”, 1963) ne arată, timp de 35 de
minute, schimbările de expresie de pe chipul unui bărbat,
în timpul unui act sexual desfăşurat în afara cadrului.
Spectatorul warholian trebuie să fi fost unul care nu îi
vedea neapărat filmele, dar era fascinat de ideile vehiculate
de ele. Cinemaul lui Warhol e mai puțin puternic decât
mesajul pe care îl transmite. Nu e nevoie să te uiți la un
individ care doarme 5 ore ca să îți dai seama ce a vrut să
transmită autorul cu asta. „Când nu se întâmplă nimic, ai
ocazia să te gândești la tot”, spunea Warhol.
Odată cu trecerea anilor, simplitatea de care avea nevoie
tânărul spectator se transformă în necesitatea pentru
metaforă, pentru transpuneri ale spiritualității. Societatea
începea să capete fond și să depăşească o simplă formă
a revoltei pașnice, moștenită din maxime de tip „make
love, not war”. Regizorul de origine chiliană Alejandro
Jodorowsky va da naștere în 1973 unui film-noutate, care a
șocat publicul și, totodată, le-a oferit celor mai îndrăzneți
dintre spectatori misticism și „psychomagic” (propriul său
sistem spiritual). Filmul se numește „The Holy Mountain”
(„Muntele sfânt”) și reprezintă o oglindă aproape perfectă
a credințelor și valorilor propovăduite în anii ’60-’70.
Firește, peste acestea se adaugă obsesia regizorului
pentru mitologii și utilizarea ecranului ca proiecție a lor
(nu e de neglijat să amintim că filmul a fost finanțat de
John Lennon). Cu influențe din „Divina Comedie” a lui
Dante, filmul e o satiră a contemporaneităţii, sancționând
capitalismul, violența, pudibonderia și utopia. Imaginea
femeii goale, care în lipsa posesiei unui penis se folosește
de un obiect pentru a oferi plăcere sexuală unei mașinării,
precum și orgasmul la care mașinăria ajunge, rămân pe
retină pentru că, în primă instanță, șochează. După aceea,

pot apărea gândurile, interpretările, dar la început e
imaginea.
E natural ca atunci când transmitem ceva pe cale vizuală
să existe un sens, o bază, un fond pentru asta. După cum
aminteam și înainte, granița dintre pornografic și erotic e
una foarte fină şi depinde de gradul nostru de toleranţă.
Cineva spunea la un moment dat că „pornografia poate
părea greu de definit, dar cu siguranță o recunoști atunci
când o vezi.” Oare? Îmi e încă foarte greu să cataloghez
filmul lui Nagisa Oshima din 1976, „ Ai no korida”
(„Imperiul simţurilor”). Firește că ar fi o greșeală ușor de
sancționat să-l denumesc „pornografic”. El spune totuși
o poveste puternică, a unei iubiri extenuante, care îi
împinge pe cei doi parteneri (o fostă prostituată, acum
angajată într-un motel, și proprietarul motelului) la sadomasochism și moarte. Relația dintre el și ea este una bazată
pe experimentări și obsesii sexuale, fetișuri cu obiecte
și mâncare, toate acestea arătate explicit spectatorului.
Plăcerea, combinată cu dorințele nesatisfăcute și noudescoperite conduc personajele spre satisfacții împlinite
la extrem. Acest film e mai mult decât o surpriză: e chiar
un produs vizual tulburător. „ Ai no korida” constituie
un caz rar în istoria cinemaului, având o linie narativă,
emoție, un mesaj, folosind, totodată, scene reale de sex.
Cu toții suferim de scopofilie, într-un fel sau altul. Plăcerea
de a privi e unul din păcatele primare, tocmai pentru
că aduce după sine dorința și actul de a tânji. Sistemul
nostru imaginativ își oferă satisfacții din cele mai stranii,
și asta tocmai pentru că ele prind viață în ascuns, ferite
de privirile și intruzinea celorlalți. Pe instinctul scopofilic
și pe capacitatea noastră de empatie și identificare s-a
construit de fapt cinemaul. E, totodată, interesant, nu însă
și ciudat, cum mișcările care au oferit libertate exprimării
sexuale sunt cele respinse de societate şi blamate. Deși pe
plan interior ne manifestăm pulsiunile - uneori la nivel
subconștient, în mijlocul celorlalți, din această nevoie
obsesivă a noastră, ca „zoon politikon”, de aprobare și
integrare - ne trezim adesea luptând împotriva lucrurilor
pe care noi înșine le-am săvârși sau chiar le săvârșim. Ne
e foarte greu să acceptăm existența filmelor pornografice,
dar dacă un film artistic ne face o surpriză cu o scenă
erotică, e în regulă – se află la limita bunului-simț
acceptat tacit şi e permisă de morala societăţii. Suntem în
continuare guvernați de ipocrizie sexuală și probabil că ea
nu va dispărea niciodată.
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Contextul
Oamenii din societatea americană de la începutul anilor
’30 își trăiau drama vieții reprezentată de criza economică
gravă în care se afundase întreaga țară. Lipsa locurilor
de muncă, căderea industriei, închiderea a mii de bănci,
imposibilitatea de a asigura viața de zi cu zi în cazul a mii de
familii formează o imagine sumbră a societății americane,
o societate în care nu exista ziua de mâine. O singură
industrie funcționa și prospera - industria cinematografică
- care le oferea oamenilor o modalitate de a evada din
realitatea în care se chinuiau. Iar subiectele care aveau cel
mai mare succes erau cele care ofereau cele mai puternice
senzații - filmele cu gangsteri, filmele horror, comediile tot ce era mai gălăgios, intruziv și spectaculos.
Însă ceea ce face din această perioadă una cu adevărat
interesantă pentru istoria filmului este inexistența
unui organ de control al conținutului filmelor, ceea ce
se traducea într-o libertate semnificativă în alegerea
subiectelor. Această perioadă aduce pe marele ecrane filme
precum „Safe in Hell” (1931), în care Dorothy Mackaill
interpretează o prostituată care ajunge pe insula Tortiga,
unde trebuie să reziste avansurilor tuturor criminalilor
cazați în hotelul în care locuiește. Sunt filme în care se
face aluzie la homosexualitate, avort și multe alte subiecte
sensibile, dar în special la sex.
Situația se schimbă radical o dată cu introducerea aşanumitului „Motion Picture Production Code”, sau „codul
Hays”. Deși intrat în vigoare în 1930, codul devine cu adevărat
activ în 1934, când tuturor filmelor li se impune obținerea unui
certificat de aprobare pentru a putea fi lansate pe ecranele
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cinematografice. De atunci, filmele se supun unui set strict
de reguli, sexul dispare complet din cinema, rămânând doar
la nivel de sugestie, iar de alte subiecte nici nu mai poate
fi vorba. Cariera lui Betty Boop se suprapune exact peste
această perioadă tumultuoasă care se reflectă și în drumul
pe care o iau filmele de animație ce o au ca protagonistă.

Creatorii
Familia lui Max Fleischer a emigrat din Cracovia în Statele
Unite ale Americii în 1887, iar tânărul Max a intrat de mic
în domeniul artistic în calitate de ilustrator și editor foto
pentru un ziar din cartierul Brooklyn. În biografia scrisă
de fiul său, acesta este descris drept o persoană la care
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interesul pentru formele vizuale de artă și cel pentru
mecanismele mecanice se manifestau în egală masură - o
combinație perfectă pentru un animator. În perioada în
care Fleischer se decide să intre în animație, domeniul
era la un nivel tehnic destul de scăzut, cu producții, în
majoritar, nesemnificative și repetitive. Cu mintea sa
agilă și cu ajutorul fratelui său, Fleischer pune la punct,
după ani de experimente și o sufragerie distrusă, sistemul
rotoscoping, prin care un animator era capabil să traseze
figura unui om filmat în mișcare și să o transpună pe
peliculă, obținând astfel o mișcare mult mai fluidă a
personajelor de animație, care până atunci păreau a fi
niște mecanisme rigide.
Curând, Fleischer își formează propriul său studio de
animație, unde îi are ca angajați pe frații săi, fiecare
priceput la câte un domeniu - Dave regizează, Charlie
este inginerul-șef, Joe era șeful departamentului electric,
iar Lou, al departamentului muzical. Studioul trece de-a
lungul vremii prin diverse etape, mai bune și mai rele,
ținând piept studioului de animație al lui Walt Disney,
fiind practic unicul lor competitor. Cele două abordări
sunt însă complet diferite - diferența constă în mult mai
mult decât niște simple numere de angajați - studioul lui
Fleischer își avea bazele în New York și era compus din
newyorkezi get-beget, cu un umor cu totul special - filmele
lor nu se adresau în exclusivitate copiilor, ci erau, mai
degrabă, mici pastile concentrate de umor ușor ciudățel,
negru și, adesea, cu o mulțime de referiri sexuale. Nu este
de mirare că tocmai aici s-a născut unul din cele mai mari
sex-simboluri ale anilor ’30 - micuța, simpatica și foarte
atrăgătoarea Betty Boop.

Betty
Prima apariție a lui Betty are loc în desenul animat din
seria „Talkartoons”, „Dizzy Dishes“, în rolul unei cântărețe
într-un restaurant. Amuzant este faptul că în acest episod
și încă în câteva care îi urmează, Betty apare fără nume și
sub formă pe jumătate canină - are niște urechi lungi de
pudel și câteodată îi iese în evidență un botic lunguieț,
fiind departe de look-ul ei binecunoscut și jucând un rol
secundar, cel mai adesea, al prietenei lui Bimbo. Pe parcurs,
design-ul lui Betty devine din ce în ce mai îndemânatic,
formele capătă o linie atrăgătoare. Drept urmare, Betty
devine de-a dreptul sexy. Amintește de flappers, acele
exponente ale sexului feminin din anii ’20, care duceau
o viață mai libertină și nu se fereau de orice formă de
distracție, însă este departe de stilul aproape băiețos pe
care îl adoptau acestea. Este chiar invers, formele lui Betty
sunt cât se poate de rotunde și delicioase, iar capul ei este
construit, ca proporții față de corp, mai degrabă ca un cap
de copil, decât de adult. Vocea gingașă, aproape pițigăiată,
vine în contrast complet cu celebra ei costumație formată
dintr-o rochie neagră scurtă, fără bretele, care adesea ba
i se ridică prea sus, ba îi cade în partea de sus, jartiera
vizibila și o pereche de pantofi negri minusculi. Sexappeal-ul lui Betty reiese din această combinație de femeie
în toată firea și fetiță inocentă, deși este departe de a fi
inocentă, adesea ea fiind personajul cu inițiativele. Însă,

în mod oficial, vârsta ei este de 16 ani, exact la granița
între copil și adult.
În curând popularitatea de care se bucură Betty îi determină
pe cei de la studioul lui Fleischer să îi acorde propria sa
serie, începând cu anul 1932, care debutează de fiecare dată
cu un cadru al lui Betty cu titlul seriei și celebrele versuri:
„Made of pen and ink/ She can win you with a wink/ Ain’t
she cute/ Boop Boop A Doop/ Sweet Betty”. Toate filmele
au sub zece minute și sunt niște fantezii vizuale exuberante
în care toate elementele se află într-o continuă mișcare și
metamorfoză, existând tot timpul mai multe acțiuni care
se desfășoară simultan. Case, mobilă, tot felul de obiecte,
părți ale corpului, uși, copaci, flori, capătă piciorușe sau
mâini cu care o ajută adesea pe Betty să scape cu onoarea
nepătată. Efectul pe care îl aveau animațiile acestea pe
ecranele cinematografelor trebuie să fi fost extraordinar
- imaginea alb-negru, fluiditatea exagerată a tuturor
mișcărilor, creativitatea care debordează din fiecare
fotogramă, toate au un efect hipnotic și produc un impact
deosebit. Practic, ești absorbit complet de ce se întâmplă în
fața ta, ești stimulat în multiple feluri să urmărești cu mare
atenție, să prinzi fiecare detaliu semnificativ și să guști
dintr-o mulțime de glumițe mai mult sau mai puțin subtile,
cu subiecte predominant sexuale. La un prim nivel, cam
în fiecare film vreun personaj masculin încearcă să se uite
sub fusta lui Betty, actul sexual fiind ascuns sub formule de
genul „Let’s play mother and father“ („Minding the Baby“,
1931), iar din când în când câte un personaj masculin o
mângâie sugestiv pe picioare pe mai mult sau mai puțin
reticenta Betty. Însă mai mult de atât, cam pe tot parcursul
filmulețelor, în diverse momente forme falice cresc și
descresc sugestiv, găuri negre de orice fel, de la găuri de
vierme în pământ la intrări în tuneluri, sunt penetrate la
fel de sugestiv, tot felul de lichide se varsă, toate acestea
în paralel cu acțiunea principală. Devine o adevărată joacă
să încerci să prinzi toate aceste elemente. Se simte că
newyorkezii care lucrau în studiouri se distrau cu toate
aceste elemente prin care făceau cu ochiul publicului. Pe
lângă aspectul lor vizual, și replicile din filme te gâdilă - în
„Jack and the Beanstalk” (1931) o vacă fumează un trabuc
imens, stăpânul i-l scoate din gură spunând „Take it out of
your mouth”, răspunsul vacii fiind „More, more!”.
Dincolo de aceste aspecte, cred că o parte importantă
din sex-appeal-ul lui Betty și al animațiilor lui Fleischer
este dată de ritmul filmelor, atât de cel vizual, cât și de
cel auditiv. În cartea „7 Minutes: the Life and Death of
the American Animated Cartoon”, autorul Norman M.
Kleim, precizează faptul că Dave Fleischer, regizorul
tuturor acestor animații, era „fascinat de problemele de
sincopare. Animațiile lor (ale lui Dave și Max Fleischer n.n.) încercau să urmărească pattern-urile de improvizație
ale jazz-ului sub forma animației, să folosească gaguri
în felul în care un corn cântă alături de un pian sau să
introducă o metamorfoză, așa cum un vocalist ține o notă
înaltă”. Pornind de la acest lucru, multe elemente se leagă
neașteptat de interesant - etimologic vorbind, cuvântul
jazz desemnează atât genul specific muzical, însă într-o
perioadă a fost sinonim cu sexul. Muzica jazz provine
din New Orleans și era populară inițial în bordeluri, fiind
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de la început asociată cu sexul, dansul și cu excitarea
simțurilor. Sexul, dansul, muzica jazz - în toate aceste
lucruri un rol de bază îl joacă ritmul. Iar în animațiile cu
Betty Boop, ritmul, după cum reiese și din citatul de mai
sus, dar și dintr-o observație elementară pe care o faci la
vizionarea filmelor, este esențial. Conexiunea cu sexul se
face involuntar de la ritmul, în general rapid şi perfect
sincronizat cu muzica, la mișcările repetitive, mai mult
sau mai puțin subtile.
Pe partea de sunet, lucrurile sunt mult mai evidente cantitatea de gâfâituri și oftaturi sugestive ale lui Betty,
dar și ale altor personaje este savuroasă. Și acestea au un
ritm sincronizat cu muzica. În acest sens, vreau să amintesc
filmul „I’ll Be Glad When You’re Dead You Rascal You”
(1932), în care Betty este răpită de niște aborigeni care
vor să o gătească (pofta de mâncare excesivă se întâlnește
și în alte episoade, exagerarea acesteia făcând inevitabilă
asocierea cu sexul), o leagă de copac (nu e singura dată
când Betty este legată de vreun copac), iar când scapă cu
ajutorul lui Bimbo și Koko, în timpul urmăririi lor, în timp
ce se ferește de săgețile aborigenilor, scoate niște sunete
care par să se potrivească mai mult într-un dormitor, decât
într-o junglă. Filmul acesta îi are ca invitați pe partea de
muzică pe un foarte tânăr Louis Armstrong și orchestra
sa, care interpretează mai multe cântece. Muzicienii
sunt introduși la începutul filmului printr-un cadru
general, iar capul lui Armstrong apare supraimpresionat
peste animație, într-o secvență de urmărire. Utilizarea
în animațiile lor a muzicienilor care erau la modă lega
și mai mult filmele acestea cu muzica jazz. Poate cel
mai bun exemplu este „Snow White” din 1933, probabil
cel mai popular film din serie. Muzica este interpretată
de Cab Calloway și orchestra sa, deosebit de populari la
vremea respectivă. În animație personajul fantomei este
animat rotoscopic după mișcările specifice ale dansului
lui Calloway. Efectul este spectaculos, animatorii reușind

să surprindă mișcările fascinante ale lui Calloway, dar,
în același timp, creând un personaj stilizat, animat cu
măiestrie. Asocierea cu cântăreții populari de jazz nu
face altceva decât să se încadreze în spiritul îndrăzneț al
acelor ani - includerea unor cântăreți de culoare i-a atras
studioului amenințări din partea grupării Ku Klux Klan.
Dar vine anul 1934 - și codul care răstoarnă lucrurile
pe dos. De el nu scapă nici Betty. Rochia i se lungește,
jartiera nu i se mai vede, decolteul se ridică, subiectele
se astâmpără, Betty devine un fel de femeie casnică,
cu bunic și nepot, iar filmele devin niște glumițe ușor
infantile, cu un farmec al lor, dar departe de perfect
condimentatele filme de dinainte de 1934. Și publicul își
pierde interesul pentru draga de Betty, ale cărei ultime
animații se realizează în 1939. Însă se pare că nu acesta
a fost sfârșitul lui Betty, pentru că după ani de zile, un
interes nebunesc pentru cocheta fetiță renaște și duce
la transformarea acesteia într-unul din cele mai mari
produse de merchandising din lume, în mod ironic în
contradicție puternică cu spiritul care a dus la crearea lui
Betty. Nu pot decât să îmi imaginez cum ar fi trebuit să fie
atmosfera de lucru în studioul de animație al creatorilor
săi. Momentul prielnic în care s-a adunat acest grup de
oameni, atmosfera New York-ului de la începutul anilor
’30, începuturile muzicii jazz, libertatea practic totală
de exprimare, sumbrul realității de zi cu zi, în contrast
cu fascinația imaginii în mișcare de pe ecranul imens al
cinematografului, lucrul cu unul din cei mai importanți și
inovatori oameni de la începuturile animației americane,
Max Fleischer - nașterea lui Betty Boop și înzestrarea ei
cu o asemenea cantitate de sex-appeal a fost cât se poate
de naturală. Ca urmare, Betty rămâne, dacă nu cel mai
mare, atunci cel mai longeviv sex-simbol al anilor ’30 ai
secolului trecut. Și în încheiere, parafrazându-l pe Eddie
Valiant din „Who Framed Roger Rabbit“ – „Yeah. She still
got it.”
Betty Boop în Minnie the Moocher și Blunderland
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Mit și
sexualitate
Cinemaul underground al anilor ’60:
Japonia vs. SUA

de Dan Angelescu

Mitul, declanșator al istoriei
Mitul, ca purtător al istoriei către ficțiune, este perceput de europeni ca
fiind o entitate europeană. Mitologiile asiatice sunt considerate exotice. Ele
sunt într-adevăr diferite, dar originile și scopurile lor pot fi comparate cu
echivalentele europene (cea mai facilă trimitere în acest sens este probabil și
cea mai larg răspândită serie de mituri asiatice – „O mie și una de nopți”). Pe
cele două continente miturile doar s-au manifestat diferit în istorie, pentru
că ele nu se opresc la a rescrie istorii, ci le și declanșează. Situația miturilor
din America (de Nord) este una disparată, fiind mai recentă (sau mai degrabă
întreruptă de mai multe ori pe parcursul ei, în câteva etape distincte, ai
căror protagoniști reciproci refuză să le conștientizeze), dar relația mitului
cu umanitatea (modernă) este abil sintetizată (pornind de la europenitate și
păstrând celelalte continente ca spații diferite) de către filosoful Jean-Luc
Nancy în „Mitul întrerupt”; „Pentru Nietzsche, care moștenește cel puțin în
parte dorința romantică a unei noi mitologii, dorința mitului se adresează
în mod expres naturii mitice (fictive) a mitului creator. Romantismul sau
voința de putere a mitului... În realitate, dincolo de romantism și chiar și
dincolo de forma sa nietzscheană, această formulă definește o întreagă
modernitate: toată această vastă modernitate care îmbrățișează, într-o
alianță stranie și năbădăioasă, nostalgia poetico-etnologică a unei prime
umanități făuritoare de mituri și voința de a regenera vechea umanitate
europeană prin reînvierea celor mai vechi mituri ale sale și prin punerea
lor arzătoare în scenă: mă refer de bună seamă la mitul nazist”. Dincolo de
deturnarea mitului din perspectiva fascistă spre latura lui umană, pe care
Nancy o dorește, pe bună dreptate, și pe care o inițiază prin comentariul
lui Thomas Mann din 1941 – „Trebuie să recuperăm mitul din fascismul
intelectual și să-i inversăm funcția într-un sens uman” – care definește soarta
nedreptățită a mitului european de mai bine de un secol, mitul adresează
temele acelea vaste și vagi ale omenirii – viața, moartea, iubirea, natura,
timpul, familia (asta nu înseamnă că nu o face diferențiat, cu discernământ)
– teme care sunt predominante și în literatura și arta romantismului.

Sexualitatea face și ea parte din arsenalul miturilor – este firesc, e una din
trăsăturile chintesențiale ale umanității (și nu numai). În aceste condiții, nu
este de mirare că este sarcina filmului să preia mitul și să îl ducă mai departe
– să îl detalieze, să îl concretizeze, să îl exemplifice, să îl pună în practică. Și,
nu întâmplător, cinemaul s-a născut odată cu moartea romantismului, iar
sexualitatea în film s-a dezlănțuit după decăderea fascismului european. Nu
e de mirare nici că Jean-Claude Carrière, prolific scenarist de film (a lucrat
cu Luis Buñuel și Michael Haneke, printre alții), a compus și câteva culegeri
de „povestiri din lumea întreagă”, devenind astfel un arheolog al mitului.

Continuitatea nescrisă
a cinemaului japonez
Timp de câteva decenii, singurele filme reprezentante ale cinemaului asiatic
cunoscute de către publicul vestic erau filmele lui Akira Kurosawa, Yasujiro
Ozu și Kenji Mizoguchi. În ultimii douăzeci de ani, o nouă conștientizare
a trecutului istoric al acestui cinema se produce datorită unui nou val de
cineaști care îi au ca mentori nu pe aceștia trei, ci pe alți regizori intensiv
preocupați de noul val cinematografic și de noutățile pe care acestea trebuia
să le aducă în anii ’60. Filmele lui Takeshi Kitano sau Takashi Miike, care
demonstrează încă o dată că această istorie este, ca oricare alta, ciclică în
generalitățile ei, arată că anumite aspecte filmice au fost întotdeauna
prezente, ele doar nu au fost percepute ca atare. Tocmai prin mitologia ei
și dependența umanității de ea, sexualitatea nu avea cum să lipsească din
filme până în anii ’60, ci a fost manifestată prin înăbușire, prin expunerea
(uneori) mascată, sugerată, a amplitudinii acesteia. Dintre filmele lui
Kurosawa, „Rashomon”, produs în 1950, de exemplu, abundă în tensiune
sexuală, dar nu acesta este filmul cunoscut (și replicat) de americani decenii
de-a rândul, ci „Shichinin no samurai” („Cei şapte samurai”, 1954), un film
care are și el parte de sexualitate, dar una de natură diferită – prezența
persistentă a masculinității ca putere dominantă, atât de apreciată de către
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mainstream-ul vestic (asta nu înseamnă că Akira Kurosawa este susținătorul
acestei formalități comportamentale – până la urmă, tot ce face el este să
povestească încă un mit.)

casele – adânc portretizate, fiecare cu un ambient propriu ce se mula după
personajele construite pe ecran, mai ales în dramele de familie. Așa se
face că „sexualizarea” filmelor japoneze, profund conectată de către teoria

Anii ’60 ai cinematografiei japoneze sunt marcați, în schimb, de pink film, un
nume-umbrelă pentru filmele care se folosesc de exploatarea sexuală (a unei
grupe de vârstă, a unei clase sociale, a unui sex) – sexploitation (denumirea
americană pentru echivalentele acestor filme) – gen care era, în mod normal,
proiectat doar în anumite cinematografe (ulterior devenite cinematografele
„pentru adulți” ale anilor ’70 și ’80), locuri de retragere și fantezie ale unor
categorii diverse – adunate acolo în scopuri care le aparțineau în mod
democratic fiecăreia – singuratici, cerșetori, paria, revoluționari, hipioți,
„golani”, tineri intelectuali, tineri inculți – și așa se poate deja construi
un contur al scopului și diversității acestor filme, uneori aflate în stare de
ilegalitate, precum cinematografele, precum regizorii, precum, probabil,
o parte din public. Majoritatea sunt produse independent, cu buget redus,
iar în contextul deja menționat al ilegalității lor, devine evident de ce erau
arondate la acest sistem de finanțare și distribuție. Oricum, în doar câțiva ani,
regizorii s-au grupat în studiouri care, absolut firesc, și-au dezvoltat câte o
viziune, un credo etic al muncii pe care o desfășurau; iar azi, fanii hardcore ai
acestui gen softcore („ușurel”) nu se sfiesc să se împartă în tabere (de creație
critică) fanatice pentru câte unul dintre studiouri, susținând teze de cultură
vizuală comparată despre cele mai insesizabile diferențe ale producțiilor
acestor studiouri. Se cuvine să chestionăm statutul softcore al acestor
filme: deși aflate în ilegalitate atunci, situațiile sexuale sunt prezentate în
imagini inexplicite, dar nuditatea este atotprezentă, sau, cum criticii leneși
o denumesc, „gratuită”. Astăzi poate părea puțin ciudat că aceste softcoreuri (ulterior evoluând ca denumire în erotica și, finalmente, camp – acest
ultim termen, asupra căruia voi reveni, care a (de)generat (într-) o întreagă
mișcare și estetică, o estetică a sărbătoririi kitschului mai mult sau mai puțin
intenționat) erau cele mai îndrăznețe filme ale perioadei, mai ales prin
pretinsa lor irelevanță față de o istorie pragmatică a cinemaului. Tocmai de
aceea, nu va fi surprinzător că acest strat (cu o atracție răspândit-pretențiosironică) ascunde un altul (cu un appeal restrâns-pretențios-intelectual);
câțiva dintre regizorii care activau în cadrul acestor studiouri producătoare
de pink film, poate prin puterea lor decisiv-instituțională și administrativfinanciară, pentru că majoritatea erau la conducerea lor, s-au detașat și au
creat filme îndrăznețe și relevante (nu doar entertaining sau ridicătoare-desprâncene din punctul de vedere al istoriei esteticii).

Koji Wakamatsu
Koji Wakamatsu este cel mai reprezentativ, adesea-titrat și colecționat
cineast în sensul realizatorilor de filme japoneze dezinhibatoare ale anilor
’60, ieșite din tiparele pink film. Trei filme regizate de acesta se vor regăsi
pe lista oricărui connaisseur de artă ce devine violentă pentru că este
violentată: „Taiji ga mitsuryô suru toki” („The Embryo Hunts in Secret”,
1966), „Okasareta hakui” („Violated Angels”, 1967), și „Yuke yuke nidome no
shojo” („Go, Go, Second Time Virgin”, 1969). Dintre acestea, mai ales ultimul,
deși are toate elementele unui pink film (sadomasochism, violență, nuditate),
este compus printr-o structură narativă mai simplă (și, în consecință, mai
coerentă), dar este, desigur, mai complex din punct de vedere emoțional
(sau al emoționalității pe care o surprinde). Astfel, filmul începe cu o „gașcă”
de patru băieți adolescenți care o violează pe Poppo, o fată de 17 ani, pe
acoperișul unei clădiri de apartamente. Iată cum este introdus apartamentul
în spațialul filmelor japoneze – iscusința decorului de a se auto-camufla: până
atunci, predominante în cinemaul japonez, ca și în viața japoneză, fuseseră
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Flaming Creatures 1963

Pink film

cinemaului cu „liberalizarea” acestora (două concepte, de altfel, corelate
extentiv în istoria globală: escapismul revoluționar al celei de-a doua jumătăți
a secolului XX exprimat prin sexualitate – deși lucrurile nu stau neapărat
așa: a se nota sexualitatea privată, împărtășită doar în poezia și proza obscenvoalate, și apoi trecerea ei în sfera publică), a avut loc ca o revoluție istorică
sau anti-istorică: mutația temporală din unghiul analizei trecutului către
portretizarea prezentului respectiv. Revenind la „Yuke yuke nidome no
shojo” („Go, Go, Second Time Virgin”, 1969), în timp ce băieții o violează pe
fată pe acoperiș, un alt personaj, Tsukio, apare ca participant pasiv, privind
fără să intervină. În dimineața următoare, cei doi încep o relație de iubire vs.
ură (love-hate), a cărei natură este evident chestionabilă, dar bazată pe frica
lor de sine comună și pe experiențele terifiante pe care le-au trăit. Este lesne
de înțeles că, din acest punct, filmul își deconspiră intenția psihologică,
deși mai are loc încă o scenă similară pe acoperiș (dar aceasta nu este
gratuită, ci, din contră, chiar concludentă), acesta se axează pe scene lungi
care vorbesc despre o percepție personală a cutumelor răzvrătirii și mai ales
a efectelor și a contractelor pe care aceasta le determină în societate, lipsită
de angoasa-clișeu a emotivității schimbărilor adolescentine. Cel mai relevant
exemplu în acest sens este o scenă care demonstrează că, deși Wakamatsu se
joacă în interiorul granițelor impuse de pink film, el este mereu cu un picior
în afara acestora: comentariile misogine, atât de prezente în mod obișnuit
în acest gen, sunt contrabalansate aici, pentru că, după a doua scenă de
viol, Poppo merge spre cameră, povestindu-și trecutul, dar este evident că
ea nu se adresează niciunui personaj, ci publicului, care, în cazul pink film,
este predominant masculin. Prezența personajului devine astfel un manifest
activat subtil, deturnând filmul din statutul prescris de contra-exploatare
către pro-exploatare.

Instanțe ale sexualității în
cinemaul american
Sexualitatea – întotdeauna prezentă, niciodată palpabilă. Filmele americane
o demonstrează cel mai bine pentru noi: sunt filmele unei culturi care
ne pare similară, recognoscibilă (sunt vorbite într-o limbă de circulație
internațională, sunt pline de imagini, simboluri, logo-uri pe care le cunoaștem
ca pe propriul buletin), dar sunt oare logo-urile cartea de vizită a cinemaului
american? Nu neapărat; topografia logo-urilor se face vinovată mai degrabă
– iar sexualitatea, prin standardele de comportament, de conduită publică,
de frumusețe, de acceptanță și de dorință, este un logo esențial. Dar care
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este topografia lui în istorie? Cum au fost dispuse elementele sexualității
din spatele ecranului pe ecran atunci când nu era încă sexualitate (înainte
de anii ’60)? Mai întâi au fost coagulate sub forma sensibilității (filmul
mut), apoi ca senzualitate (epoca de aur a Hollywood-ului). Din aceste
constrângeri au scăpat, rând pe rând și prin modalități diferite, cineaștii care
trăiau deja oarecum „în afara timpului lor” și asta pentru că în Statele Unite
ale Americii scenele și mișcările artistice ale perioadei postbelice tocmai
începeau să se formeze (una față de cealaltă). Pop, beat etc. sunt dovada că în
America trecerea a fost personalizată (de la societate la comunitate și apoi
de la comunitate la individ). Dar comunitățile (mai mult ca istoriile) sunt
cele formate de către mituri (în sens umanist: mitul omului, mitul creației,
mitul libertății, dar și mitul politic sau mitul puterii, în sensul luptei între
grupuri – aici nu mai sunt puse în valoare natura sau scopul, ci mijloacele),
deci transmutarea mitului sexualității în noi direcții reprezintă aici procesul
individual de a direcționa comunitatea către noi idealuri (a se citi „puncte de
referință”). Poziționați față în față cu filmul american underground al anilor
’60, raportul care poate rezulta în urma convergenței (confruntării) dintre
participanții la aceste „întruniri” cultural-estetice este unul indeterminabil.
În aceste condiții are loc o democratizare a procesului de creație și producție
a filmelor, care nu lasă loc pentru o categorisire de genul „capodoperă” sau
„rebut”. Andy Warhol este numele cel mai lesne de regăsit aici – dar de la
eseul-jurnal al lui Jonas Mekas la filmul poetic (Maya Deren), mai timpuriu
și cu origini europene, ce-i drept, și de la estetizarea sau reabilitarea kitschului (Jonas Mekas) la manifestul psihedelic (Jack Smith), sunt mai mulți
„eroi” în exteriorul grupului lui Warhol (Paul Morrissey) decât în interiorul
lui.

Jack Smith

Go Go Second Time Virgin 1969

Jack Smith a realizat mai multe filme care nu s-au păstrat până astăzi (sau,
dacă s-au păstrat, nu pot fi văzute mai nicăieri) – printre care „Scotch Tape”
(1959), „Overstimulated” (1960)” sau „No President” (1968), dar cele două
filme care i-au asigurat statutul de legendă underground (cult) sunt „Normal
Love” și mai ales „Flaming Creatures” (ambele realizate în 1963). Da, este
probabil o întâmplare că acesta a fost efectul celor două filme, o conjunctură
formată în urma scandalurilor prin care a trecut cel de-al doilea, sau de

oamenii care au fost implicați în realizarea primului (care s-au promovat
reciproc). „Normal Love”, incomplet, de altfel, este filmul care a produs un
fel de making of mai celebru ca filmul-mamă, acesta fiind „Chumlum”, regizat
de Ron Rice. „Flaming Creatures” îl plasează pe Jack Smith între Maria
și Mario Montez, doi actori fără vreo legătură de sânge, în ciuda numelui,
care au marcat cariera lui Jack Smith. Acesta a publicat câteva articole, între
1962 și 1964, inclusiv în perioada în care filma, despre această „regină a
Tehnicolorului”, printre care unul denumit „Perfecta justețe filmică a Mariei
Montez”. Pentru el, întreaga magie a cinemaului se reducea la studiul acestei
actrițe, faimoasă pentru rolurile ei în filme exotica, producții de categorie B
care astăzi stârnesc interes datorită scenografiei și coregrafiei lor (decoruri
ciudate, realizate printr-o îmbinare a gusturilor și esteticilor, un gust pentru
abundența detaliilor care rămâneau incontrolabile, costume ieftine, pe care
mulți le-ar purta azi la party-uri glam-trash). Mario Montez este unul dintre
actorii care provin din „școala” lui Andy Warhol, jucând în 13 filme regizate de
acesta. Actorul, pe numele lui adevărat Rene Rivera, și-a creat pseudonimul
în semn de omagiu pentru Maria Montez. Un actor devenit personaj de cult
prin îndatorarea la un alt asemenea actor – rămân de analizat contextele
diferite, cât și intențiile diferite, în cadrul cărora au jucat cei doi. Mario
Montez apare și în cele două filme importante ale lui Smith, fiind un fel de
liant între regizor și actriță, o încercare vie de a exprima potențialul ascuns
al esteticii acesteia. În „Flaming Creatures”, o întreagă trupă de așa-ziși
ciudați (de fapt, potențialele noi modele sociale ale acelei perioade) e adusă
la un loc, dar contextul în care sunt plasați nu îi aruncă într-o menajerie a
societății. În schimb, filmul este construit ca un documentar simpatetic, ca
un reportaj care arată aceste personaje „așa cum sunt”, în firescul primejdios
al existenței lor. Androgini și travestiți asemuiți pe rând cu cortegiul lui Ali
Baba și cu personajele picturilor lui Hieronymus Bosch sunt filmați printr-o
egalitate ambiguă care neutralizează genurile. Poate tocmai de aceea filmul
a fost interpretat greșit de-a lungul timpului, recenziile despre acesta
aruncându-se adeseori în generalități. Felul în care personajele defilează în
fața ecranului sugerează o ceremonie (sexuală), dar fiecare acțiune în sine
nu este persistentă – ritmul filmului fiind al unei prezentări neutre, prin
care participanților le este oferit un spațiu în care pot coexista cu mândrie,
feriți oarecum de judecăți de moment, dar expuși pentru posteritate prin
natura documentară a filmului. Jonas Mekas, devenit o voce a cinemaului

59

dosar | sex în cinema
underground în acea perioadă, un fel de om de încredere just și orientat către
democratizarea și personalizarea culturii cinematografice naționale, a scris
despre „Flaming Creatures”, anticipând micul scandal mocnit pe care acesta
urma să îl creeze: „filmul este atât de frumos încât îmi este rușine să mă mai
uit la restul filmelor hollywoodiene sau europene ale momentului. Acesta
nu va ajunge în cinematografe pentru că ghidajul nostru social și moral este
bolnav... va fi considerat pornografic, degenerat, dezgustător”. În 1964, filmul
a fost interzis în New York. Ani mai târziu, într-un interviu din 1978, publicat
în revista „Semiotext(e)”, Jack Smith vorbește despre proasta influență a
criticii, care a reușit să deturneze însuși scopul filmului: „primii spectatori
râdeau. Filmul însemna cu totul altceva. Apoi au început să apară articolele
despre el, și a devenit ceva (anti)sexual, iar de atunci toate sălile de cinema
în care rula erau tăcute”. „Flaming Creatures” propune o reprezentare nonesențialistă a uneii concepții a sinelui, în care nu există nicio subiectivitate
care trebuie desăvârșită, nicio interioritate în care adevăratul sine stă ascuns.
Totul este la exterior. Tocmai din aceste motive, „Flaming Creatures” este
capabil de a înlătura anumite mituri, fără a face abstracție de istoria acestora.

Confluența europeană

Go Go Second Time Virgin 1969

Dacă izbucnirea sexualității în filmul japonez al anilor ’60 a reprezentat o
revoluție istorică, iar în America a compus o serie de revoluții personale,
în Europa ea s-a manifestat ca o revoluție social-politică. Sătuli de mesajele
anti-americane din media, cineaștii independenți europeni au asimilat
comercialismul hollywoodian (și, într-un fel, i-au anticipat dezvoltarea și
limitele – filmul ca propagandă de masă, prezent în Europa mai mult ca
propagandă de nișă), pentru ca apoi să intervină revoltați în asumarea unei
conștiințe politice: în vest se practica (pe alocuri) un tip de comunism maoist,

în est se milita împotriva comunismului sovietic. Aportul precursorilor la
prezentul cultural al timpului respectiv este important, prin stabilirea unor
repere și a unor deschideri de drumuri: tocmai de aceea scriitorul japonez
Yukio Mishima și-a realizat singurul film, „Yûkoku” („Patriotism” sau „Rite
of Love and Death”, 1966), dar nu i-a fost permis să își exprime orientările la
fel de liber cum o făcea în literatură, pe când scriitorul francez Jean Genet
realiza deja în 1950 filmul „Un chant d’amour” („Un cântec de iubire”), în
care acesta se auto-performa indirect – dar cinemaul l-a ignorat: se spune
că imaginile filmului au ecouri în videoclipuri și reclame, dar nu și în filmele
cu o viziune similară asupra sexualității. În anii ’60, Berlinul nu era sub nicio
formă orașul atât de underground de astăzi, iar Londra nu era un nucleu al
internaționalității și al (sub)culturilor. Se poate spune că filmul britanic al
acelei perioade este teatral și static, manierat și totuși înclinat către un fel
de snobism estetic – fapt remarcat din filmul „Billy Liar”, realizat de John
Schlesinger în 1963 (poate prima dramă psihosexuală), care are parte de
mici erupții asumate subtil, dar Derek Jarman, avocat al exprimării sexuale
în film, a putut să-și realizeze viziunea abia începând cu anul 1971. Lucrurile
au degenerat aici în aprecierea pentru camp („The Rocky Horror Picture
Show”, 1975), pe când în Suedia, ecourile se concentrau încă asupra filmelor
lui Vilgot Sjöman, „Jag är nyfiken - en film i gult” („I Am Curious (Yellow)”)
și „Jag är nyfiken - en film i blått” („I Am Curious (Blue)”), din 1967 și 1968,
care realizau un întreg comentariu asupra prezentării sexualității în presă și
a receptării ei în societate. Produs în timpul așa-numitei „revoluții sexuale”,
filmul a fost etichetat ca fiind obscen, dar și revoluționar. Istoriile culturale
se scriu diferit, în funcție de cine (re)povestește mitul. Cele două studii de
caz, „Yuke yuke nidome no shojo” („Go, Go, Second Time Virgin”, 1969) al
lui Koji Wakamatsu și „Flaming Creatures” al lui Jack Smith, nu ar fi fost
posibile fără prezența unui anumit context construit în timp, prin mituri și
mitizări.
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Dušan
Makavejev:

sex şi politică
de Andrei Rus

„Sweet Movie” (1974) este unul din cele mai scandaloase filme
realizate vreodată. Conţine o secvenţă în care o duduie venită din
Europa de Est prestează un dans erotic în apropierea unor copii. Îi
atinge lasciv, pe unul îl sărută uşor, fiind aproape goală în tot acest
răstimp. Un alt lung pasaj al filmului surprinde un act al comunităţii
artistice Friedrichshof, numită pe genericul de final „La voie lactée”
(„Calea lactee”), în semn de omagiu adus filmului anti-religie
omonim din 1969 al lui Luis Buñuel. Principiul creativ al acestui grup
era acela al dezinhibării totale de tabuurile sociale. Performance-urile
membrilor lui cuprindeau, în mod uzual, câte un episod de desfrâu
gastronomic, în cursul căruia, după ce fiecare participant mânca o
cantitate cât mai mare din bucatele de pe masă, trebuia să-şi scuipe
vecinul, să urineze pe alimente etc. – pe scurt, să se manifeste în
modul cel mai neconvenţional cu putinţă. Un alt episod important al
actului artistic al acestui grup era cel în care o parte din membri, suiţi
pe o platformă, se străduiau să îşi golească în văzul tuturor fecalele pe
o farfurie, care era apoi trecută prin apropierea feţelor spectatorilor,
în uralele acestora. Show-ul se încheia printr-un act în care unul
dintre participanţi interpreta rolul unui bebeluş, fiind pudrat şi
înfăşat - după ce făcea pipi pe el - de către ceilalţi colegi de grup.
Întreaga manifestare căpăta în final un aer de petrecere decadentă,
cei prezenţi dansând în pielea goală, schimonosit, unii cu alţii,
neţinând cont de sexul partenerilor. Regizorul sârb Dušan Makavejev
nu e interesat să semnaleze privitorilor faptul că lunga secvenţă

cu performance-ul grupului Friedrichshof nu este premeditată şi că
aparţine mai degrabă genului non-ficţional, echipa sa imortalizând
un act artistic pe care membrii comunităţii îl practicau regulat.
Integrând-o diegetic firului narativ al filmului - prin prezenţa uneia
dintre protagoniste, miss Canada -, ficţionalizează, de fapt, un
eveniment care s-ar fi petrecut şi în lipsa camerelor de filmat.
Cele două secvenţe amintite până acum sunt cele mai incomode ale
filmului tocmai pentru că se află la limita dintre ficţiune şi documentar,
ceea ce obligă privitorul să reflecteze la statutul personajelor. Se simt
confortabil copiii şi actriţa Anna Prucnal în secvenţa de lascivitate
reprodusă de noi în debutul articolului? Dar toţi acei participanţi la
performance-ul grotesc din finalul filmului? Dar actriţa Carole Laure,
care nu numai că trebuie să apropie de chipul ei frumos penisul unuia
din membrii comunităţii Friedrichshof şi să se mângâie cu ajutorul
lui, ci în chiar ultima secvenţă a filmului se mai şi scaldă, goală puşcă,
într-o mare de ciocolată caldă, camera de filmat surprinzând-o din
mai toate poziţiile posibile? În astfel de secvenţe extreme distanţa
spectator-personaje se reduce simţitor, cel dintâi punându-se
automat în postura actorilor, iar nu a personajelor, şi judecând situaţia
respectivă prin prisma lor. Este exact efectul scontat de Makavejev,
acela de a zgudui puternic un public obişnuit cu gândul că experienţa
vizionării unui film nu reprezintă o violare a spaţiului său intim.
Cineastul construieşte un plot minimal, cu vagi trimiteri politice şi
sociale, fără a acorda importanţă dezvoltării acestuia pe orizontală.
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Friedrichshof şi sfârşind prin a participa nud la realizarea unei
reclame la o marcă de ciocolată caldă. Elementele vizuale alese de
Makavejev pentru a ornamenta fiecare din secvenţele enumerate nu
converg spre critică socială sau politică, ci sunt menite, mai curând,
să surprindă şi să distreze privitorul. O mare parte a specialiştilor
care au analizat opera cineastului sârb tind să confere prea mare
importanţă prezenţei factorului politic în cadrul acesteia. Dacă în
cazul filmelor militante ale lui Jean-Luc Godard (cu care Makavejev
este cel mai adesea comparat) o astfel de abordare este obligatorie,
francezul adresându-se în primul rând intelectului spectatorilor, în
ceea ce priveşte construcţiile de tip colaj ale celuilalt putem repera
cu uşurinţă umorul şi verva pe care acestea le conţin.
Makavejev complică, într-adevăr, constructul dramaturgic al
celor două capodopere ale sale deja aduse în discuţie, integrând
imagini de arhivă cu relevanţă istorică şi politică. În „W.R. Misterije
organizma” („W.R. Misterele organismului”, 1971) apelează la imagini
din filmele lui Mikheil Chiaureli, care mitizau figura lui Stalin în
timpul dictaturii acestuia, pentru a trasa un succint profil al idealului
amoros al Milenei (Milena Dravic), comunista înverşunată care
militează în favoarea unei doctrine permisive în privinţa sexului.
Mai puţin focoasă decât colega sa de apartament, Jagoda (Jagoda
Kaloper), care se tăvăleşte goală, cu sau fără companie masculină,
pe aproape întreaga durată a filmului, Milena îşi atinge punctul de
maxim al potenţialului sexual după ce îl întâlneşte pe patinatorul rus
Vladimir Ilych - numele acestuia e un alt exemplu de complicaţie cu
iz politic introdusă de Makavejev în discurs. Milena aparţine, ca tip
de comportament social, unei generaţii educate după reguli stricte

W.R. Misterije organizm 1971

Secvenţele se succed fără a adăuga informaţii dramaturgice
suplimentare celor stabilite în prima parte a filmului, ci mai degrabă
nuanţând senzorial ideea pe care acesta doreşte să o propage. Nu
poate fi susţinut până la capăt argumentul conform căruia Makavejev
ar fi anarhist, deoarece ideile politice la care apelează în conturarea
dialecticii filmelor sale sunt prea simpliste pentru a putea constitui
baza unei teze. Este adevărat că cineastul din fosta Iugoslavie ia în
vizor atât comunismul, cât şi capitalismul în „Sweet Movie” sau în
„W.R. Misterije organizma” („W.R. Misterele organismului”, 1971),
însă o face întotdeauna din perspectiva modului în care libertatea
sexuală e reprimată în fiecare din aceste sisteme ideologice majore,
caricaturizându-le. În „Sweet Movie”, comunismul este reprezentat
de personajul Annei Planeta (Anna Prucnal), căpitan al unei bizare
nave care străbate mările şi canalele lumii fără o ţintă precisă, şi
de marinarul Potemkin (Pierre Clémenti), urcat la bordul navei cu
scopul aparent de a experimenta diverse poziţii şi practici sexuale
alături de bucălata est-europeană. Cei doi se iubesc fizic pătimaş
pe întreaga durată a filmului, pentru ca în final, în cursul unui act
sadic extrem, femeia să îl omoare pe bărbat aplicându-i repetate
lovituri de cuţit. În paralel cu povestea celor doi amanţi de origine
slavă este urmărită traiectoria unei frumoase vestice, câştigătoare a
unui concurs televizat, având drept premiu încheierea unei căsătorii
cu un celibatar bogat. Ne aflăm, de această dată, într-un alt tip de
societate, una bazată pe consum şi pe exploatarea purităţii. Miss
Canada (Carole Laure) trece din patul proaspătului ei soţ, care o
dezvirginează cu ajutorul unui penis vopsit în auriu, în cel al unui
mascul musculos de culoare, poposind în mijlocul comunităţii
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şi de modă veche, în timp ce Jagoda e hippie şi aparţine, deci, unei
mişcări ideologice de dată recentă. Ambele militează, însă, pentru
o eliberare sexuală a popoarelor comuniste, Milena – ideologic, iar
Jagoda – în virtutea propriului exemplu. Sunt aceste două personaje
în mod vizibil manevrate de către cineastul sârb în sensul ilustrării
conceptelor psihanalistului Wilhelm Reich (ale lui sunt, de altfel, şi
iniţialele din titlul filmului). Cel din urmă dezvoltase o teză conform
căreia toate bolile şi psihozele umane ar putea fi eradicate printr-o
dezinhibare sexuală mondială. Makavejev integrează în structura
filmului interviuri cu foşti discipoli de-ai lui Reich, rămaşi să aplice,
după moartea lui, tratamentele patentate de el. De asemenea, include
în cadrul colajului imagini ilustrând diverse proceduri medicale
bazate pe teoriile acestuia. În cazul lui „W.R. Misterije organizma” e
mai uşor de depistat linia ideatică directoare a tuturor elementelor
vizuale şi sonore la care apelează cineastul, decât în al lui „Sweet
Movie”. E evident că atât plotul plasat în Iugoslavia şi avându-i în
centru pe Milena, Jagoda şi Vladimir Ilych, cât şi secvenţele turnate
în Statele Unite ale Americii în regim non-ficţional, nu fac decât
să ilustreze concepte ale lui Reich deja enunţate în prima parte a
filmului de către intervievaţi. În „Sweet Movie”, imaginile de arhivă
ilustrând dezgroparea victimelor măcelului din pădurea Katyn, unde
mii de polonezi au fost asasinaţi la ordinul lui Stalin, sunt dificil de
integrat într-un discurs ideatic coerent, cu atât mai mult cu cât survin
în cadrul unui joc sexual dintre Anna Planeta şi Potemkin. Energia
vitală conferită de practica sexuală în „W.R. Misterije organizma”
pare să se transforme într-una elegiacă în „Sweet Movie”. Filmul
din urmă conţine imagini ale dezintegrării societăţii, indiferent de
natura ei, aventura sexuală a celor doi amanţi comunişti sfârşinduse printr-o crimă, iar parcursul reprezentantei capitalismului
ducând-o pe aceasta într-un punct al exploatării propriei sexualităţi
în scopuri publicitare. Makavejev din „Sweet Movie” este, dacă doriţi
să simplificăm lucrurile, un clovn melancolic, în timp ce Makavejev
din „W.R. Misterije organizma” e un clovn pus pe şotii.
Preocuparea cineastului pentru detalii cu greutate politică s-a
dezvoltat în timp, în conformitate probabil cu aerul ideologic al epocii.
Primele sale trei lungmetraje, deşi căutând din punct de vedere formal
în aceeaşi zonă a colajului, diferă în primul rând la acest nivel de mai
radicalele „W.R. Misterije organizma” şi „Sweet Movie”. „Ljubavni
slucaj ili tragedija sluzbenice P.T.T.” („Love Affair or the Case of the
Missing Switchboard Operator”, 1967) e structurat după tiparele
docu-dramei, aflate şi la baza lui „W.R. Misterije organizma”, povestea
de dragoste dintre telefonista Izabela (Eva Ras) şi inspectorul sanitar
Ahmed (Slobodan Aligrudic) fiind prezentată sub forma unui studiu
de caz, întocmai precum cele două linii narative din „W.R. Misterije
organizma”. Experimentul de colare a imaginilor şi a coloanei
sonore în cazul acestui film se opreşte, însă, aici şi nu merge până
la extremele încercate de Makavejev în „W.R. Misterije organizma”
şi „Sweet Movie”, unde în permanenţă aglomerează un număr cât
mai mare de elemente audio-vizuale care îşi pot găsi semnificaţii
nelimitate şi surprinzătoare, în funcţie de asocierile operate de către
privitori. Nici „Nevinost bez zastite” („Inocenţă neprotejată”, 1968)
nu este mai radical în această privinţă decât debutul realizatorului
sârb. Privit în perspectiva operei lui Makavejev, filmul pare să
prefigureze interesul acestuia pentru integrarea imaginilor de
arhivă în construct. Bazat pe intervievarea membrilor echipei care
realizase în anii ’40, sub ocupaţie nazistă, primul lungmetraj vorbit
în limba sârbă, „Nevinost bez zastite” („Inocenţă neprotejată”)
alătură aceste mărturii secvenţelor din filmul respectiv. Într-o mai
mare măsură decât în „Ljubavni slucaj ili tragedija sluzbenice P.T.T.”

(„Love Affair or the Case of the Missing Switchboard Operator”)
poate fi remarcată aici pasiunea lui Makavejev pentru bizareriile
umane, toate personajele non-ficţionale ale filmului părând uşor
sărite de pe fix. Miza lui Makavejev, la nivel structural, nu pare de
această dată una de a deschide, prin intermediul colajului, direcţii
numeroase de interpretare. Cineastul pare mai degrabă interesat săşi demonstreze că stăpâneşte un procedeu narativ capabil să distreze
audienţa şi, în acelaşi timp, să îi susţină interesul de la un capăt la
celălalt al filmului. „Covek nije tica” („Omul nu e pasăre”, 1969) este
filmul care preconizează în mai mare măsură cele două capodopere
viitoare ale cineastului sârb. Deja Makavejev urmăreşte alternativ
două fire narative, luându-şi libertatea de a aloca spaţiu mai mare
unuia, în detrimentul celuilalt. Apelează, de asemenea, la imagini
spectaculoase, de bâlci, surprinse într-un stil cinema-verité, cum va
proceda şi în „W.R. Misterije organizma” şi în „Sweet Movie”. Însă
psihologia personajelor celor două poveşti prezentate (una urmărind
povestea de amor dintre proletarii ceva mai distinşi Rajka (Milena
Dravic) şi Jan (Janez Vrhovec), cealaltă turbulenţele căsniciei
muncitorului Barbool şi a nevestei sale casnice) rămâne în limitele
impuse de norma cinematografică a vremii.
Desprinderea de convenţiile cinematografice clasice în cazul
lui Makavejev are, aşadar, o oarecare legătură cu introducerea
elementelor de natură politică în discursul filmelor sale. Verva şi
radicalitatea stilistică din „Sweet Movie” şi „W.R. Misterije organizma”
par a se datora, măcar parţial, acestui tip de adăugiri. Imaginaţia
cineastului sârb nu pare nicicând mai jucăuşă şi mai obraznică
decât atunci când trebuie să găsească întrebuinţări unor figuri sau
semne emblematice pentru o ideologie sau alta. Privindu-i întreaga
operă cinematografică, devine evident faptul că iconoclasmul său
a atins apogeul în imediata vecinătate temporală a turbulenţelor
din mai’68 şi a răspândirii fenomenului hippie şi că s-a stins din
ce în ce în ce mai tare odată cu potolirea spiritului revoluţionar al
acelor ani. Filmele realizate în perioada de exil petrecută în Statele
Unite ale Americii („Montenegro” (1981), „The Coca-Cola Kid”
(1985) şi „Manifesto”(1988) ) sunt, din orice punct le-am privi, mai
conformiste. Sigur că nu orice cineast ar păstra în film o secvenţă
precum cea cu dansatoarea goală din „Montenegro”, însă acela este
un moment singular în contextul unor structuri dramaturgice care
respectă rigorile dramei psihologice în „Montenegro” sau pe cele
ale farsei în „The Coca-Cola Kid” şi „Manifesto”. Trimiterile politice
sunt practic inexistente în aceste opere târzii ale lui Makavejev, ceea
ce mă determină să remarc, o dată în plus, că preocuparea sa cea
mai constantă de-a lungul carierei nu a fost aceea de a critica sau a
comenta diferite ideologii politice cu scopul de a stârni discuţii pe
marginea lor, ci de a le ironiza şi a minimiza astfel gravitatea pe care
o întreagă generaţie le-o atribuia în anii ’60 – ’70. În momentul în
care discuţiile şi manifestaţiile revoluţionare au scăzut în intensitate
în întreaga lume, şi Makavejev s-a conformat noii ordini mondiale
(spre deosebire de Godard, de exemplu, care a rămas un nostalgic
al acelei epoci, slăvind în continuare socialismul, la atâtea decenii
distanţă de epicentrul focarului de adeziune internaţională la
conceptele doctrinei). Cineastul sârb nu se ia atât de în serios precum
Godard şi nu vrea să-şi îndoctrineze spectatorii. Apelează la tipul
de montaj patentat de cineaştii sovietici ai anilor ’20 nu în scopuri
propagandistice, ci din dorinţa de a-şi şoca sau a-şi distra sau a-şi
violenta audienţa. Iar câteva din filmele sale demonstrează că nimic
pe lume nu poate fi mai şocant şi, în acelaşi timp, mai distractiv decât
bombardarea simbolurilor politice prin intermediul sexului. Asta e
tot şi e al naibii de suficient.
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Tinto Brass
autor reputat de film erotic

Autor de film erotic ce a ilustrat aceleași obsesii în mod repetitiv și plictisitor,
Tinto Brass și-a format un statut special în cinematografia mondială. Din
această cauză am considerat necesar un preludiu lung, care să explice
căutările regizorului din prima perioadă a carierei sale, înainte de angajarea
într-un cinema erotic.
de Gabriela Filippi

Debutul unui cineast de avangardă
Tinto Brass a pătruns în lumea cinematografică spre sfârșitul anilor ’50, mai întâi
ca proiecționist și arhivist la Cinemateca Franceză, condusă de Henri Langlois,
cu care avea să colaboreze și la realizarea a două filme. Pentru primul dintre
ele, „Chagall”, au fost consemnați Henri Langlois ca regizor, cineastul olandez
Joris Ivens, operator și monteur, iar Tinto Brass ca asistent de montaj. Filmul
nu a fost lansat în circuitul cinematografic și până în prezent i s-a pierdut urma.
Langlois a produs mai apoi primul film realizat de Brass, „Spatiodynamisme”
(1958), scurtmetraj experimental care prezenta din unghiuri diverse de
filmare sculptura cibernetică „CYSP 1” a lui Nicolas Schöffer. După cinci ani,
tânărul Giovanni Brass (numele său real; regizorul își va transforma mai târziu
prenumele în Tinto, diminutiv al poreclei Tintoretto, felul în care bunicul său,
cunoscutul artist plastic Italico Brass, îl numea) își încheia șederea la Paris și
se reîntorcea la Veneția. Între 1959 și 1960, a lucrat ca asistent de regie al lui
Alberto Cavalcanti (pentru coproducția italo-franceză „La prima notte” /
„Prima noapte”, 1959), al lui Roberto Rossellini (la documentarul „India – matri
bhumi” / „India”, 1959, și pentru „Il generale della Rovere” / „Generalul della
Rovere”, 1959), Joris Ivens, Paolo Taviani și Vittorio Taviani (documentarul
„L’Italia non è un paese povero” / „Italia nu e o ţară săracă”, 1960).
Primele sale două lungmetraje au fost influențate de activitatea sa în Franța.
S-a spus despre „Chi lavora è perduto” („Cine munceşte e pierdut”, 1963) că ar
aparține din punct de vedere stilistic Noului Val Francez, cu deosebirea că a
fost realizat în Italia, de un italian. Personajul său, tânărul Bonifacio, cutreieră
străzile Veneției și plajele din jur, întrebându-se dacă are rost să înceapă să
muncească. Filmul urmărește fluxul conștiinței personajului, iar nota amară
este dată aici de evenimentele din biografia lui Bonifacio, pe care acesta alege
să și le amintească ca argumente în favoarea inutilității existenței și, ca urmare,
a futilităţii oricăror zbateri: copilăria într-o școală catolică și imaginea coruptă
a preoților, absurditatea războiului și despărțirea dureroasă de iubita sa, care
a fost nevoită să facă un avort, întâlnirea cu un prieten comunist, pe care
convingerile și avântul politic l-au destabilizat psihic. „Chi lavora è perduto”
este, totuși, condimentat cu elemente comice: cruzimea și lipsa de sens a
lumii sunt observate de un personaj infantil – conform standardelor societății
–, care nu se simte încă pregătit să intre în rândul adulților. Mai putem intui,
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de asemenea, că viziunea cinică și ușuratică a lui Bonifacio este împărtășită
de regizor, aici și în filmele sale ulterioare, în care moralitatea nu este pusă în
slujba ideilor general vehiculate. Totuși, viziunea anarhică a lui Tinto Brass nu
se reflectă și într-o identificare sau o aprobare a personajelor; autorul păstrează
distanță față de acestea, caricaturizându-le. Este evident în cazul filmului „Chi
lavora è perduto” că problemele legate de sensul existenței îl preocupă pe
regizor, însă el le integrează în mod conștient unei situații frivole, obținând
astfel un efect comic. Stilul în care este realizat acest film din 1963 împrumută
lejeritatea personajului portretizat, în filmări surprinse pe stradă, tăieturi de
montaj vizibile și voit neglijente, în referințe directe la alte filme (prezentând
scurt perioada războiului prin imagini de arhivă, Tinto Brass include în filmul
său și o secvență din „Paisà”, filmul lui Rossellini din 1946, cea în care partizanii
italieni executați sunt lăsați să plutească pe râul Po, cu o plăcuță care să îi indice,
și mai include, ca pe o fantezie a lui Bonifacio, ce se imaginează infractor temut,
secvența finală din „Vivre sa vie: Film en douze tableaux” / „A-şi trăi viaţa: film
în 12 tablouri”, realizat de Godard în 1962, unde unul dintre cei doi ucigași ai
Nanei era jucat chiar de Sady Rebbot, interpretul personajului principal din
filmul lui Brass). „Chi lavora è perduto” a fost primit cu entuziasm, creând
posibilitatea pentru Tinto Brass de a prezenta în premieră la Festivalul de la
Veneția din 1964 filmul „Ça ira (Il fiume della rivolta)”, primul său lungmetraj,
realizat cu doi ani mai devreme și alcătuit exclusiv din imagini de arhivă găsite
la Cinemateca Franceză și secvențe preluate din alte filme. Intitulat după
numele unui cântec francez din secolul al XVIII-lea, foarte popular în timpul
Revoluției Franceze, filmul prezintă momente violente din revoluțiile secolulul
al XX-lea, sau scene de opresare a populației civile din diferite țări. Sunt reunite
astfel imagini din mai multe evenimente istorice ale primei jumătăți de secol:
Revoluția Rusă din 1917, bombardarea Shanghaiului în timpul celui de-al
Doilea Război Chino-Japonez, Războiul Civil Spaniol, momente de avânt ale
fascismului în Italia și Germania și lagărele naziste, mișcările revoluționare sudamericane, iar la acestea se mai adaugă secvențe din „Crucișătorul Potemkin”
al lui Eisenstein și secvența din „Paisà”, care apărea și în „Chi lavora è perduto”.
Intențiile autorului par confuze în „Ça ira...”: îndemnul la revoltă conținut
(filmul este, de altfel, dedicat „tuturor celor care au luptat și au suferit în secolul
nostru pentru câştigarea libertăţii”) contrazice mesajul pacifist sugerat de
peisajul atroce și dezumanizant al războiului, creat de imaginile extrem de
agresive – montate alert – ale morților din lagăre aruncați în gropile comune,
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ale muribunzilor prinși sub bucăți de beton în urma bombardamentelor sau
imaginile frontale ale execuțiilor.
Atitudinea cinică în fața unei lumi absurde, așa cum se contura viziunea lui
Tinto Brass din chiar primele sale filme, „Chi lavora è perduto” și „Ça ira (Il
fiume della rivolta)”, poate explica nevoia autorului de evaziune în povestirile
erotice naive de mai târziu. De asemenea, preocuparea pentru montajul de film
a constituit o constantă a carierei lui, el îndeplinind această sarcină pentru toate
filmele sale. Până la momentul de cotitură din cariera cineastului, petrecut la
începutul anilor ’80, Tinto Brass a experimentat diverse stiluri de povestire.
A realizat un western spaghetti, „Yankee” (1966), fidel convențiilor genului,
dar bine proporționat din punct de vedere al dramaturgiei în momente de
expectativă, schimbări de situație, scene de acțiune. În filmul din 1967, „Col
cuore in gola” („Cu sufletul la gură”) (titlul în limba italiana constituia, probabil,
o referință la „À bout de souffle” al lui Godard, pierdută în denumirea engleză,
„I Am What I Am”), Tinto Brass își propunea să imite stilul benzilor desenate,
ceea ce apărea ca o modă în acei ani; chiar Godard producea în acel moment
un film ce avea la bază intenții asemănătoare: „Made in U.S.A.”. Scenariul lui
„Col cuore in gola” era o adaptare a unui roman-foileton puțin cunoscut, scris
de Sergio Donati, iar pentru realizarea storyboard-ului și a decorului, Brass l-a
angajat pe Guido Crepax, celebru ilustrator italian de benzi desenate. Filmul
prezintă o intrigă detectivistă: Bernard, ce se recomandă drept actor francez,
se îndrăgostește de Jane - o tânără sexy și aparent inocentă - și încearcă să
dezlege misterul crimelor produse în jurul fetei și să o ocrotească de pericole.
Filmat în Londra, filmul amintește în scenele turnate pe străzi, în parc și în
cluburile psihedelice din „Blow-Up” (1966) al lui Antonioni, citat și direct, întrun mod cam naiv (în scena de dragoste dintr-un studio fotografic pentru reviste
de modă, vocea actorului enunță brusc din off: „În orice caz, cea mai bună

culoare pentru un corp minunat nu este verdele peluzei sau albastrul lacului,
ci negrul unui studio fotografic”, după care anunță numele celui căruia îi
aparține afirmația – Michelangelo Antonioni). Filmul mai cuprinde și alte
naivități, ca de exemplu alegerea de a lăsa dialogurile în italiană și de a dubla
actorii străini, pretinzând că dialogul este purtat în limba engleză (interpretul
lui Bernard este chiar un francez, Jean-Louis Trintignant, actor cunoscut în
special pentru rolurile din „Un homme et une femme” („Un bărbat şi o femeie”,
1966) al lui Claude Lelouche și „Ma nuit chez Maud” („Noaptea mea cu Maud”,
1969) al lui Eric Rohmer; în filmul lui Brass, pentru a se evidenția faptul că
personajul interpretat este, de asemenea, de origine franceză, sunt inserate
pe alocuri în replicile sale expresii uzuale franceze ca „Je m’ en fous”, ceea ce
creează un comic involuntar). În „Col cuore in gola” este, totuși, interesant
felul în care autorul alege să fragmenteze narațiunea, să lanseze piste false de
interpretare a narațiunii, neclarificând nici măcar în final logica evenimentelor
misterioase. Ingenioasă este și tehnica pe care regizorul o folosește pentru a
decupa în interiorul filmului: anumite acțiuni sunt prezentate în alb-negru
– spre deosebire de restul secvențelor, filmate color – în casete orizontale
sau verticale, imaginate după modelul celor folosite în benzile desenate,
desfășurate pe ecran negru, sau alăturate unor alte casete în care acțiunea este
ușor defazată temporar. Tinto Brass este și autorul unui film underground cult
– „L’ urlo”, din 1970. El mărturisea într-un interviu (acordat lui Amy Handler
în 2009, la lansarea filmului pe DVD și publicat cu titlul „If History Runs,
Cinema Can’t Keep Walking”, în „Film International 44”, volumul 8, numărul
2, din 2010) că în filmul acesta, a cărui producție a început în 1968, a vrut să
surprindă spiritul liber al vremii respective. O tânără își părăsește iubitul în
fața altarului la nunta lor și fuge cu un necunoscut, care îi va fi ghid prin lumi
absurde și violente. Nu a existat un scenariu scris pentru acest film, construit
după o logică onirică, într-o înșiruire de imagini și sunete reverberante și
surprinzătoare. În 1976, regizorul italian avea să realizeze „Salon Kitty” (1976), o
dramă convențională din punctul de vedere al mijloacelor de producție, dar și
dramaturgic – povestea unei prostituate și spioane naziste, care se îndrăgostește
de un dezertor –, în care includea, însă, un element neobișnuit la vremea aceea
pentru filmele narative destinate unei audiențe largi: multă nuditate și scene
de sex, care aveau, de altfel, să atragă atenția producătorului Bob Guccione,
determinându-l să-i încredințeze lui Brass regia superproducției internaționale
„Gore Vidal’s Caligula”. În mod paradoxal pentru parcursul ulterior al carierei
regizorului, sexul este reprezentat în „Salon Kitty” – și în filmul imediat
următor, „Caligula” (1979) – ca unealtă a unui regim politic autoritar. Probabil
că înscenările la care tinerele spioane naziste sunt supuse spre a dovedi că sunt
îndeajuns de abile pentru a se pretinde prostituate – sex cu onaniști, cu bătrâni,
cu infirmi etc. – au constituit un prilej de amuzament și ingeniozitate pentru
imaginația regizorului-scenarist; totuși, aceste scene sunt în primul rând
menite să dezvăluie fața perversă a nazismului.

Senso 45, 2002 (Anna Galiena)

Filmele cu sex
În filmele sale erotice - cărora li s-a dedicat complet după 1980 – Tinto Brass
nu include scene explicite de sex. Cu rare excepții, când regizorul prezintă
frontal câte o felație, el nu arată mecanismul actului sexual, ci doar îl sugerează.
Conduita pe care și-a format-o în reprezentarea sexului vine din pasiunea sa
pentru un tip de lume – ce cuprinde numeroase elemente care nu aparțin
registrului realist; este o lume fantastică, care se derulează diafan – și pentru
un tip de personaj – oamenii portretizați de Brass sunt în continuă agitație,
niciodată satisfăcuți. De asemenea, alegerea de a nu prezenta penetrarea
sexuală în detaliu reprezintă și o consecință a raportului pe care autorul îl
stabilește cu spectatorul său. Fiecare film al său de după 1980 se deschide
într-un cașeu rotund, menit să-i amintească spectatorului de cinema postura
sa de voyeur, care nu poate interveni în ceea ce vede, ajungând astfel țintă
ușoară a tachinărilor. „Caligula” – ajuns unul dintre cele mai cunoscute filme
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Brass, înțesate de oameni care fac dragoste nestânjeniți, în văzul tuturor. Iar
libertatea din comportamentul lor este amplificată de muzica de fundal,
care acompaniază o mare parte din durata filmelor autorului. În interviul
citat, Tinto Brass afirma: „Oamenii sunt, din păcate, mai adaptați sistemului
decât erau în 1960. Asta este trist. Din acest motiv am și început să fac
film erotic. Pentru mine, ‹‹erotic›› înseamnă lupta pentru libertate. Dacă
te simți liber din punct de vedere sexual, ești capabil să faci schimbări în
societate. Schimbările sociale intervin atunci când o putere este înlocuită de
o alta. Femeile au abilitatea de a-și exprima sentimentele erotice mai bine
decât bărbații. În orice caz, ele sunt mult mai oneste în legătură cu aceste
sentimente. Cu această considerație, sper ca femeile să ia conducerea lumii.”
Tinto Brass a dorit să-și creeze prin aceste filme imaginea unui regizor care
sfidează și ia în derâdere practicile uzuale. Aceasta este, probabil, explicația
pentru aspectul neglijent al filmelor sale și pentru glumele și trimiterile
facile de care se folosește. În „Monamour” (2006), fotograful francez care
o cucerește pe Marta și o convinge să pozeze pentru el ia ca model de
încadratură pictura lui Courbet „L’ origine du monde” („Originea lumii”). În
„Senso ’45” (2002), adaptare a romanului lui Camillo Boito, „Senso” (care a
stat și la baza scenariului filmului lui Visconti din 1954), plasând acțiunea în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial și schimbând soldații austrieci în
soldați naziști, Tinto Brass filmează o scenă care reinterpretează secvența
de final din „Roma, città aperta” („Roma, oraș deschis”, 1945), oprind cadrul
după moartea Pinei (jucată în filmul lui Rossellini de Anna Magnani),
căzută pe caldarâm, pe imaginea picioarelor desfăcute ale femeii, care
lasă să i se întrevadă dessousurile. Tot în acest film, locotenentul german
este interpretat de un actor italian brunet, al cărui păr (de pe cap, doar)
a fost vopsit blond, iar într-o altă scenă, contesa Livia și Helmut – numit
Franz în cartea lui Boito și în filmul lui Visconti – înoată în apele unei mări
zbuciumate și imagini subacvatice (filmate probabil într-o piscină) ni-i
prezintă clar, într-o apă de culoare albăstruie. Chiar dacă în cele mai multe
filme ale sale, Tinto Brass nu a dat dovadă de subtilitate sau de bun-gust,
perseverența lui în a crea un cinema erotic personal îl face un autor notabil
și singular.

Trasgredire 2000

ale autorului italian datorită scandalului iscat în jurul său, a vedetelor din
distribuție și a sumelor mari investite în producția lui – nu este un film
reprezentativ pentru cariera cineastului, tocmai pentru modul în care
este reprezentată sexualitatea aici. Propunerea de abordare a lui Brass
contravenea, pe de-o parte, scenaristului Gore Vidal, care și-ar fi dorit ca
filmul să fie tratat într-o cheie realistă, iar pe de altă parte, producătorului
Bob Guccione, proprietarul celebrei reviste pentru adulți „Penthouse”,
care dorea să cultive un public dezinhibat față de reprezentarea explicită a
sexualității și care, pentru a conferi credibilitate acestei forme de artă, a adus
vedete internaționale (Malcolm McDowell, Peter O’Toole și Helen Mirren)
și scenariul pe un subiect istoric. După filmări, Tinto Brass a fost concediat,
iar forma în care a fost lansat „Caligula” cuprinde scene adăugate cu acte
sexuale filmate direct, în maniera filmelor porno.
Filmele erotice ale lui Tinto Brass sunt, însă, manieriste. Chiar cu reputația
unui autor consacrat al acestui tip de cinema, care nu trebuie să satisfacă
niște așteptări ale publicului – spre deosebire de cazul realizatorilor de
film porno, a căror prezență trebuie să fie percepută ca discretă, încât să
nu deranjeze acțiunea prezentată în prim-plan –, regizorul italian nu este
deloc ingenios în găsirea situațiilor și abordarea lor. El ecranizează aceleași
obsesii, printre care un loc favorizat îl ocupă vulva femeii, văzută din spate,
de după fese, apoi gestul ei de a-și înmuia organul genital în apa din bideu,
după ce a urinat, fixația pentru fundurile voluptuoase ale femeilor care,
îmbrăcate doar cu un sutien sau un corset, stau așezate în fața biroului și
scriu cu patimă în jurnalele lor, sau chiar pasiunea pentru ornamentele
pictate pe podelele toaletelor unde personajele fac dragoste. De asemenea,
Tinto Brass preia de la un film la altul cam același scenariu, în care femeia,
mult mai curioasă și doritoare de noi experiențe sexuale, se simte neglijată
de partenerul ei și caută pasiunea în brațele altor bărbați, dar până la urmă
se întoarce fericită la iubitul ei. Această reîntoarcere nu are semnificații
moraliste în filmele sale, întrucât personajele sale feminine nu sunt conduse
de rațiune, ci sunt caracterizate doar prin afecte și o sexualitate debordantă.
De altfel, lumea din filmele lui este o lume anarhică, în care principala
preocupare a tuturor pare a fi dragostea. Peluzele parcurilor sunt, la Tinto
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Opacizarea
privirii
de Emi Vasiliu
Sexul în cinema e circum(s)c(r)is ca un fenomen separat de altele;
luat sub lupă, are dendrite care o iau razna spre alte zone de
conifere. Facem trecerea spre 18 ani, putem să ne uităm la ecran
și să ne acoperim mâna cu gura.
În „Tokyo Decadence” (titlu original „Topaazu”, Ryu Murakami,
1992) „bogăția la care se ajunge fără demnitate îi face pe oameni
masochiști”. Replica aparține unei prostituate care are experiență
directă cu toate cele trei concepte. La fel ca în vreme de război sau
în închisorile rusești, frica, fericirea și încrederea sunt înțelese pe
deplin în sex. Prostituatei de 22 de ani numite Ai („dragoste”, în
japoneză) i se acoperă văzul și i se injectează un sedativ. „Încredete în mine”, i se spune. Iubirea e un topaz pe care Ai trebuie să-l
obțină, conform avertismentelor unei prezicătoare ( jucate de
artista Yayoi Kusama): „te văd într-o ceață atât de densă, încât va
fi greu pentru tine, ca și pentru oricare altă femeie, să ieși din ea.”
Statutul de film cult, greu de găsit (cel puțin înainte sau făcând
abstracție de Piratebay, în care, practic, se manifestă inițiativele
de upload ale câtorva, puțini, indivizi mai generoși – unul dintre ei
chiar scria că a trebuit să-și comande filmul direct din Japonia, de
la un prieten, pentru vreo 100 de euro), se poate datora faimei de
peliculă interzisă (în Australia și Coreea de Sud) din cauza actelor
sexuale prezentate (două dintre ele implică vibratoare și oglinzi
– odată cu un bărbat dominator, altădată cu o dominatrix). O altă
practică transgresivă ar fi asfixierea erotică, în care rolurile sunt,
din nou, egal distribuite: mai întâi un bărbat vrea să o asfixieze
parțial pe Ai, în vreme ce, în alt episod, un al doilea client solicită
să fie asfixiat de Ai și de colega ei de serviciu). Pentru mine,
filmul a însemnat și identificarea unor artiști de a căror activitate
fusesem întrucâtva conștient, însă care nu primiseră corp fizic
înainte de „Tokyo Decadence”. Autorul filmului, Ryu Murakami,
e un romancier japonez a cărui literatură a fost adaptată în
ecranizări cu profil destul de vizibil în spațiul nostru, dacă e să
ne gândim doar la „Audiția” lui Takashi Miike. O temă înrudită
cu cea din „Topaazu” apare în alt roman de-al său, „Love & Pop”
(subintitulat „Topaz II”), în care o elevă de liceu își suplimentează
banii de buzunar practicând activități de dating plătit – ecranizarea
regizorului de anime Hideaki Anno m-a frapat acum câțiva ani

mai ales datorită imaginii care folosește lentile fish-eye și poziții
fixe neobișnuite – cum ar fi pe un trenuleț în mișcare recurentă
printre picioarele eroinei.
Autorul coloanei sonore, Ryuchi Sakamoto, e o figură și mai
prezentă decât romancierul și regizorul Ryu Murakami. De la
Oscarul pentru muzica din „Ultimul împărat” al lui Bertolucci,
la colaborarea cu artiștii sonori Alva Noto (pe albumele „Vrioon”,
„Insen” etc.) sau Fennesz (vizibil acum doi ani la Rokolectiv),
Sakamoto e unul dintre personajele care, până la „Tokyo
Decadence”, popula fără chip un univers hiper-familiar.
Acest film-acuzație violentă la adresa unei industrii a sexului
ipocrite și crude are o coloană sonoră care recreează din
sintetizator (rămas instrument preferat din anii lui Sakamoto
cu trupa Yellow Magic Orchestra), corzi și chitară un sound de
muzică de film ce aduce cumva aminte de Nino Rota. (De altfel,
muzica de film preferată a artistului japonez e cea din „La
Strada”.) Inventarul de perversiuni sexuale implică societatea
japoneză care tolerează abuzurile instituționalizate la care se
supune Ai. Ea nu lucrează de capul ei: există un birou central, în
care angajații (fete de toate mărimile și băieți în ciorapi de plasă)
așteaptă cuminți următorul job.
Ai e timidă, are o geantă roșie cu telefon fix. Cele trei reguli
pentru aflarea fericirii, prescrise de ghicitoare, stabilesc tema
filmului, dincolo de deviațiile fetișiste prezentate. Primul client
locuiește într-un hotel, e bogat și îmbuibat cu cocaină. Îi nivelează
lui Ai părul cu gel, pentru că puterea femeii stă în curgere pe
spate: „vreau să te văd umilită”. Între acte, Ai practică un limbaj
al semnelor – e asistentă pentru copiii surdo-muți. Secvențe
trise, jenante, imagine albastră de noapte. Clientul numărul trei
proiectează un diapozitiv cu muntele Fuji pe peretele camerei de
hotel. E necrofil – „necrofilia e cea mai pură dintre iubiri”, susține
el. Fantezia lui e o fată moartă la poalele muntelui sfânt. Clientul
numărul patru provoacă panseuri despre bogăție, demnitate
și sado-masochism. Dincolo de formele variate de perversiune,
„Tokyo Decadence” e despre găsirea împlinirii prin dragoste, un
scop pe care Ai îl ratează. Murakami arată lucrurile așa cum sunt,
iar șocul realității e prea mare pentru a putea fi ignorat.
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dosar | sex în cinema
servind unui soi de demonstrație despre un anumit fel de lume,
fetele (prin limitările practicii) din „Rocco Casting Romania”
sunt complexe și indefinibile, diferite, fiecare fără posibilitate
de comparație. Să fiu clar: „Rocco” e pornografie clasică –
tratamentul și rolurile sunt împărțite exploatativ de la stânga la
dreapta. Ochiul însă sticlește dincolo de imaginea pornografică,
spre caracterul și intențiile actanților.
Educare, opacizare, epuizare. Unde sunt „9 săptămâni și
jumătate”, unde e sugestia? Se poate spune că e prea târziu pentru
sex, Rocco! Dar nu e prea târziu pentru ucraineancă, poate o să
prindă un job în Franța, sau în Anglia, sau în Spania, poate n-o
să facă filme porno prea mult timp de-acum încolo. E drăguță și
depune efort intelectual.
Cinci ani mai târziu, „New Tokyo Decadence – The Slave”
(2007) (film „roz“, adică softcore erotic): eroina trece din lumea
dominatrix în lumea corporatistă, unde găsește stăpânul pe care
îl caută în persoana șefului ei, care o identifică imediat ca o
masochistă în căutarea dezastrului. Servindu-se doar de faima
titlului din ’92, această producție nu mai păstrează nimic din
calitățile artistice din „Topaazu”. Practicile SM sunt la locul lor,
însă regia și reflecția asupra societății sunt subțiri. Cumva, cred
că de asta este nevoie pentru demitizarea sexului în filme, mai
ales cu un ochi îndreptat spre ce se poate face de acum încolo.
Producțiile dedicate sunt pure și dure, sexul nu semnifică, e
hiperrealist – exact ce se vrea prin delimitare. Conotațiile din
filmele artistice mută întotdeauna subiectul în alte direcții, spre
spații secunde de joc, care însă își dobândesc intransigența pe
spinarea metaforei. Porno e civil, porno nu minte și are avantajul
că odată văzut, se comportă ca un film efemer, o realitate unică:
nu se mai vrea văzut încă o dată, pentru că e esențial. Să-l vezi
înseamnă să-l distrugi. La fel ca „Anatomie de l’enfer” („Anatomia
infernului”, r. Catherine Breillat, 2004), pe care n-aș vrea să-l
revăd prea curând.

Anatomie de l’enfer 2004

După educarea ochiului prin excesul de cinema, înfățișarea
goliciunii, a sexului într-un film care se dedică exclusiv acestui
scop, virează către cu totul alte înțelesuri. „Rocco Casting
Romania” e un porno din 2002. Ce-l deosebește de alte filme de
gen e că primele 40 de minute din 60 chiar cuprind un casting
organizat după schema cunoscută din preproducția de cinema,
doar cu mai mult accent pe partea care ne interesează. După
semnele stradale și accentul fetelor, acțiunea nu pare să aibă loc în
nicio regiune a României, titlul fiind mai mult un pretext pentru
eufonie. (Pe un blog despre starlete apar următoarele comentarii:
1. Eu zic că exagerează ce face ăla cu ele… sau mi se pare mie...
totuși strică imaginea României; și 2. LOL! e şi o tipă din Râșnov
acolo). Rocco organizează castingul într-un apartament cu mobilă
veche și ferestre la stradă, lemn și covoare. În Ungaria, fetele
sunt și din jur: o blondă ucraineancă învață limbi străine, știe
deja engleză și franceză, s-a apucat de spaniolă. Românca e „pe
jumătate italiancă”, precizarea aparținându-i lui Rocco. Regizoractor, starul porno observă caracterul fetelor încă de la primii
pași în cameră: „are o privire puternică” înseamnă că e potrivită,
„e foarte simpatică” trimite fata înapoi acasă, manierat. Câteva
dintre ele sunt prea timide pentru așa ceva, nici ele nu știu de ce
au venit. După o examinare clinică, sunt imediat puse pe picior de
plecare; se îmbracă neconvingător, în timp ce altele se dezbracă
lângă, ce ciudat, ce situație de 2002. De ce suntem așa sensibile,
se întreabă probabil în sinea lor, nu ca românca asta pe jumătate
italiancă, „la buona fica”.
Aproape că se realizează un schimb de efecte între metafora
care se folosește de carnal – „Tokyo Decadence” - și carnalul ce
renunță la aura de tabu dezgolit. El nu mai este utilizat pentru
a se transmite un alt mesaj, e el acolo, de parcă în haine din cap
până-n picioare. Deși fiecare fată e dezbrăcată și încercată în cel
mai utilitarist mod, reies clar înfățișate tipologiile umane. Acolo
unde „Tokyo Decadence” stilizează și schematizează personajele,
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The Tree

Somewhere

În ciuda aspectului fantastic al poveștii din „The Tree”, filmul Juliei
Bertucelli nu este deloc surprinzător: de la scenariu, până la felul în
care este filmat, lungmetrajul atinge locuri comune ale imaginarului.
Down, Peter și cei patru copii ai lor trăiesc o viață sănătoasă întrun sătuc cu case mari din lemn și cu verandă, într-o regiune aridă
din Australia. Tatăl pleacă la muncă într-o mașină de teren, iar
mama rămâne acasă, ocupându-se de copii. Peter, un bărbat chipeș,
iubitor și devotat familiei întreține o relație caldă cu soția lui și își
răsfață copiii, în special pe Simone, singura sa fată, în vârstă de opt
ani. Bărbatul moare, însă, în mod neașteptat, din cauza unui atac
de cord, iar familia trebuie să înfrunte șocul și durerea pierderii.
Charlotte Gainsbourg realizează, din nou, o partitură sensibilă și
emoționantă în rolul soției îndoliate, iar filmul câștigă interes și
prin interpretarea naturală și dezinhibată a tinerei actrițe Morgana
Davies; ele sunt protagonistele principale ale filmului. Simone își
imaginează că spiritul tatălui său s-a transferat în arborele gigantic
de lângă casa lor și pare a o convinge și pe mama ei de acest lucru, iar
amândouă ajung să-și petreacă mult timp printre crengile viguroase
și ocrotitoare ale copacului. Animale de tot soiul se aciuează și ele
prin jur: lilieci, broaște și furnici amenință funcționarea instalațiilor
sanitare și o deranjează, în special, pe vecina critică și bârfitoare de
alături, care cere tăierea arborelui. Down se împotrivește, încercând
să-și confirme situația stranie ca pe o evidență a prezenței soțului
ei. Scenariul lui „The Tree” este plin de clișee și simboluri (un alt
exemplu - noul iubit al mamei susține și se oferă să o debaraseze
de copac, atunci când situația devine insuportabilă), însă filmul
excelează prin mici momente senzoriale, de observație subtilă:
este frumos cadrul care o prezintă pe Down, după moartea soțului,
trântită pe pat, în timpul zilei, în timp ce, prin draperiile trase, în
dormitorul întunecos, pătrunde doar un firicel de lumină care, filtrat
prin frunzele copacului din fața ferestrei, formează un joc vesel de
umbre și lumini pe trupul sleit al femeii.

În cel mai recent film al său, Sofia Coppola și-a propus să spună
o poveste într-un alt mod decât cel practicat la Hollywood, întrun ritm lent, cu o atenție sporită pentru evoluția relațiilor dintre
personaje. Însă, mijloacele acestea sunt puse aici tot în folosul unei
viziuni simplificatoare despre oameni și experiențele menite să-i
transforme moral. Personajul din film, Johnny Marco, este un actor
celebru, bogat și plictisit de rutina sa luxoasă, ce include aventuri cu
femei frumoase, șederi în reședințe elegante și munca sa – rezolvată
mai mult de la sine, prin impresarii angajați să facă toată treaba.
Johnny, așa cum ni se sugerează, are numai defecte: este afemeiat și
le rănește pe toate cele cu care se încurcă (bănuim că acesta este și
motivul pentru care s-a despărțit de mama fetiței lui), este ignorant
și un actor cabotin, după felul în care pozeză pentru afișul noului său
film. O vizită prelungită a fetei sale, Cleo, îl va determina pe actor săși reconsidere existența. Personajul fetei este construit prin opoziție:
frumoasă, inteligentă și delicată, Cleo ia cursuri de patinaj artistic,
învață să gătească și se rușinează când este întrebată dacă are un
iubit. Și nici celelalte personaje din film nu au mai multe nuanțe:
jurnaliștii de la conferința de presă pun întrebări imbecile, asistenții
studiourilor de filme sunt servili etc. Astfel, critica pe care regizoarea
o aduce la adresa unei lumi, cea a industriei cinematografice, apare
neverosimilă și naivă.

Franța-Australia 2010
regie Julie Bertucelli
cu Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies
Film prezentat în competiția de lungmetraj de ficțiune

SUA 2010
regie Sofia Coppola
cu Stephen Dorff, Elle Fanning
Film prezentat la gala de închidere a festivalului

Año bisiesto

Mexic 2010
regie Michael Rowe
cu Monica del Carmen, Gustavo Sánchez Parra
Film prezentat în secțiunea „Golden Panorama”
Realizat în Mexic, primul lungmetraj regizat de Michael Rowe (poet,
dramaturg și scenarist) înfățișează, în mod brut, aspectul stupid și
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Retrospectiva Raphael Nadjari
La cea de-a douăsprezecea ediție a festivalului, în secțiunea
„Profiluri”, au fost prezentate operele a trei cinești: Kornél
Mundruczó, Raphael Nadjari și Pablo Trapero, care au și
ținut, fiecare, câte un masterclass. Dintre aceste nume, cel al
lui Raphael Nadjari îmi era necunoscut până în acel moment.
De origine israelită, Nadjari s-a născut și a trăit în Franța.
Opera sa cuprinde cinci lungmetraje de ficțiune, dintre
care, o trilogie newyorkeză, realizată între 1999 și 2002 și,
cele mai recente două filme, „Avanim” ( „Pietrele”, 2004) și
„Tehilim” („Psalmii”, 2007), care au fost produse în Israel.
Două dintre filmele cineastului au fost prezentate la festivalul
de la Cannes: „The Shade” (1999), primul său lungmetraj, în
cadrul secțiunii „Un Certain Regard” și „Tehilim”, selectat
în competiție. Cu toate că stilul filmelor realizate în Statele
Unite ale Americii este diferit de al celora care au urmat,
aceleași teme și preocupări reies din poveștile pe care le
ecranizează: greșeala, vinovăția și singurătatea indivizilor
în societatea contemporană. Filmele sale au aspectul unor
parabole cu înțeles ascuns; personajele lui, față de care
autorul nu are intenții moralizatoare, confruntă situații care
le depășesc înțelegerea și le pun la încercare credința. „The
Shade” prezenta povestea a doi iubiți care se căsătoresc la
puțin timp după ce s-au cunoscut, iar pentru că niciunul dintre
ei nu cunoaște trecutul celuilalt, ajung, ajutați și de o a treia
persoană, o cunoștință comună a lor, să se bănuiască de fapte
grave. Adaptare a aceleiași opere dostoievskiene care a stat și
la baza filmului lui Bresson, „Une femme douce”, „The Shade”
este un film straniu, care surprinde elemente ale realității New
Yorkului contemporan, dar care aduce și o atmosferă veche, cu
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trimiteri la opera literară: postura rigidă sau figura tulburată
și încercănată a actorului, unghiurile ciudate de filmare
din interior, în opoziție cu filmările spontane, surprinse pe
străzile metropolei, dau expresivitate momentelor dramatice
dintre cei doi soți și prezumțiilor sumbre. „Apartment #5C”
(2002) prezenta o societate americană intolerantă și ipocrită.
După ce este părăsită de iubitul ei într-un moment dificil,
Nicky, o imigrantă fără acte, găsește susținere și ospitalitate
din partea gazdelor ei, ale căror intenții egoiste, însă, ies
curând la iveală. Cineastul străin portretizeză în trilogia sa
un New York iconic, fiind evidentă aici admirația regizorului
pentru opera lui Cassavettes. Imaginea din „Apartment #5C”,
în mod special, amintește de cea din filmele de început ale
regizorului american, printr-un aspect uniform al cadrului,
care nu subliniază anumite centre de interes. De asemenea,
Nadjari folosește ca fundal sonor o muzică de jazz cu o
personalitate proprie, disonantă imaginilor cu aspect realist.
Filmele realizate ulterior în Israel sunt mai convenționale
din punct de vedere al aspectului formal, dar subtile ca
dramaturgie, prin alegerea autorului de a nu interveni sau a
concluziona acțiunile pe care le prezintă. Protagonista din
„Avanim” este Michale, o femeie de vreo treizeci de ani, al
cărei timp este împărțit între familie, o profesie solicitantă
și amantul său. După ce iubitul ei moare brusc, ca victimă a
unui atentat, femeia, care nu mai reușește să-și reia activitățile
uzuale, dar nici nu poate lămuri cauzele neliniștii ei, pleacă
cu fiul ei, încă foarte mic, părăsindu-și soțul și căutând să-și
reia viața într-un alt fel. Iar situația prezentată în „Tehilim”
este construită asemănător: într-o familie în care cei doi fii,
unul adolescent, iar celălalt cu câțiva ani mai mic, se ceartă
permanent, tatăl dispare misterios, iar mama și cei doi copii
sunt nevoiți să se reobișnuiască cu noua lor existență. Cu
un înțeles tainic, filmele lui Raphael Nadjari fac referire la
credință și la dumnezeire, într-un alt fel decât cel promovat de
dogmele religioase sau de legile morale vehiculate în general.

Somewhere 2010

crud al unei existențe solitare. Personajul lui, Laura, este o
jurnalistă freelancer care se apropie de treizeci de ani și care
locuiește singură într-un apartament din capitală, departe de
familia rămasă în provincie. Viața ei este plictisitoare, motiv
pentru care se simte nevoită să inventeze în convorbirile
telefonice cu mama ei amănunte ale unei existențe mult mai
entuziasmante și împlinite. Cu excepția unei singure secvențe
de la începutul filmului, care ne-o prezintă pe tânără într-un
supermarket, acțiunea filmului are loc numai în apartamentul
ei, pe care tânăra nu-l părăsește, se pare, decât pentru a
face cumpărăturile și pentru ieșirile în cluburile de noapte.
Regizorul ajunge la o mare intimitate cu personajul și spațiul
descrise: prezența Laurei - în casa ei, nevăzută de nimeni
și lipsită de afecțiunea și atenția unui iubit, care să îi redea
ideea propriei distincții – este simțită prin materialitatea ei;
în pijamalele-salopetă, corpul rotofei și dizgrațios al Laurei
execută gesturi automatice – se scarpină în nas, se așază în
poziții inestetice. Fata privește invidioasă, de după perdele,
cuplul din apartamentul vecin și se masturbează animalic și
utilitar. Desconsiderația față de sine se reflectă și în aventurile
de o noapte cu diverșii bărbați pe care îi racolează din cluburile
de noapte și îi aduce în apartamentul său, încurajându-i
inconștient la un comportament abject față de ea. I s-ar putea
reproșa filmului structura kitschoasă, dar aceasta decurge din
observarea unui astfel de personaj care, printr-un simbolism
ieftin caută să dea sens existenței sale banale.
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de Dan Angelescu și Ela Duca

Center for Washing Films
Serbia 2010
regie Srdjan Kneževic

Documentarul „Center for Washing Films” pune întrebări
legate de cinematografia din Serbia – „Oare există spălare de
bani în Serbia? Cine este implicat?”. Evident că există spălare
de bani acolo, ca de altfel oriunde în lume. Dar în acest caz este
vorba despre cinematografie – cu toate atributele din spatele
ecranului – Centrul Național al Cinematografiei, finanțări,
cinemateci, privatizarea cinematografelor, nepotism etc.
Producătorii filmului se mai întreabă, cel puțin în comunicatul
de presă de la festivalul „One World Romania”, dacă sunt
asemănări între cinematograful sârbesc și cel românesc,
luând în considerare și istoriile (diferite și, pe scurte alocuri,
comune) ale acestor două țări (cu mențiunea că la trecut este
vorba despre fosta Iugoslavie).
Corupție și spălare de bani, bătălii care se dau numai și numai
pentru câștigarea sau menținerea unor funcții, dar care
se răsfrâng asupra filmelor - documentarul prezintă toate
acestea într-un mod foarte didactic și fără a arunca și un ochi
în afară. Foarte rar sunt discutate pe larg exemple concrete de
filme sau părerile publicului. Așa se face că, în schimb, este
detaliată situația studioului Avala Film, cel mai mare studio
de producție din istoria Iugoslaviei/Serbiei – fondat în 1945,
a contribuit la realizarea a peste 400 de documentare, 200
de filme de ficțiune/lungmetraj iugoslave și 120 de producții
internaționale. Sunt prezentate pe parcursul filmului câteva

anecdote legate de directorii succesivi ai acestei „instituții
dominante”, iar statutul ei este chestionat – în schimb,
recent am auzit o părere cu totul diferită, cea a unui curator
al Muzeului de Artă Contemporană din Belgrad (și el cu o
istorie interesantă, de altfel – de menționat fondarea acestuia
în 1965; Bucureștiul deține unul fondat de-abia în anul
2001), care susține că aceste filme sunt complet tributare
timpului și locului, respectiv contextului social în care au
fost produse și, chiar și în această situație, conțin elemente
(globale, de exemplu, prin anumite comentarii legate de
internaționalitate) care nu se regăsesc în filmografia timpului
în nicio altă țară din fostul bloc sovietic. De asemenea, o mică
parte din aceste filme par a fi avut nominalizări sau premii la
festivaluri importante, cum ar fi cele de la Cannes sau Berlin.
Existența acestui documentar este, bineînțeles, un lucru
bun, dar își păstrează oare relevanța pentru o comunicare
efectivă și eficientă cu publicul? Apreciez scena de început,
în care protagoniștii discută în fața camerei, fiind conștienți
de prezenţa acesteia, cadrul fiind construit cu o teatralitate
disimulată. A continua filmul în acest mod ar fi fost, poate, o
decizie interesantă. Dar iată-ne absorbiți de o agendă (politică),
din nou și din nou. Se spală bani, se „spală” filme, dar se spală
și minți. Dar există și alte modalități de finanțare – unde sunt
prezentate alternativele sau regizorii independenți? Nu e de
mirare că aceștia totuși răzbat – iar în România sunt cunoscuți
în rândurile cinefililor regizori ca Stanislav Stanojevic (care
a realizat inclusiv un film cu Delphine Seyrig, „Le journal
d’un suicidé” („Jurnalul unui sinucigaş”), în 1973), Goran
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Rebic (care a trăit în Viena; Forumul Cultural Austriac și
Noul Cinematograf al Regizorului Român i-au dedicat recent
o retrospectivă) sau, bineînțeles, Dušan Makavejev. (Dan
Angelescu)

Napoli, Napoli, Napoli
Italia 2009
regie Abel Ferrara

Prezentat în cadrul secţiunii „Oraşe în criză”, filmul „Napoli,
Napoli, Napoli” (2009), regizat de Abel Ferrara (probabil
unul dintre cele mai sonore nume prezente în ediţia de anul
acesta a festivalului), detaliază povestea unui oraş aflat
într-adevăr într-o criză care se auto-perpetuează. Anumite
aspecte din film amintesc de Bucureşti (sau de alte oraşe
din România), dar situaţia nu este neapărat comparabilă – în
cazul lui Napoli avem de-a face cu un oraş mediteranean, cu
probleme mediteraneene, pe când în România putem regăsi
un fel de intersecţie de probleme şi situaţii (mediteraneene,
balcanice etc.). Deşi Ferrara nu se află la primul său film
documentar, regizorul lui „King of New York” (1990), „Bad
Lieutenant” (1992) sau „Body Snatchers” (1993) nu se sfieşte
să includă şi elemente din câmpul lui obişnuit de acţiune,
filmul de ficţiune. Secvenţele de documentar, reprezentate
de obişnuitele interviuri, sunt plasate în directă opoziţie
complementară cu câteva scurte scenarii posibile (dintre
care două sunt cele mai pregnante – o poveste despre mafia
din Napoli şi un viol, ambele prezentând scene violente şi
explicite care exemplifică problematicile puse în discuţie
în interviuri). Cu toate acestea, interviurile rămân cele mai
eficiente: sunt chestionate autorităţi, persoane publice,
voluntari şi – cea mai coerentă, concludentă şi cuprinzătoare
formulă a filmului – o serie de deţinute de la o închisoare de
femei.
Deţinutele spun istorii personale, uneori banale, alteori
incredibile – unele dintre ele au fost închise câte doi ani
pentru că au furat mâncare sau pentru că făceau trafic de
droguri (deşi nu erau neapărat consumatoare, ci doar aveau
nevoie de bani). Aceste femei sunt închise ani şi ani, dar
nimeni nu acţionează pentru a elimina sursele problemelor
lor. Primarul oraşului spune că dacă ar putea să creeze locuri
de muncă, ar face-o. Ferrara a decis să includă elementele
de ficţiune (scrise de trei scenarişti diferiţi) după ce a fost
impresionat de grupul de deţinute, pentru a le exemplifica
poveştile. Cu toate acestea, parcă cele două abordări descriu
lumi diferite. Ar fi fost benefică, poate, ilustrarea mai multor
imagini sau situaţii concrete şi reale din Napoli – filmul
abordează dilemele şi grijile, neajunsurile locuitorilor
oraşului (în primul rând oprimaţi de mafie), dar nu reuşeşte
să transmită un portret fără echivoc al acestuia. Portretul
sociologic construit de interviurile cu deţinute este singurul
document din acest film care merită păstrat şi analizat mai
departe, restul fiind doar rama unui mozaic care rămâne
incert. Termenul de docu-dramă nu a fost inventat pentru acest
film, dar nici nu îl descrie – l-aş denumi docu-melodramă.
Pot spera măcar să ridice nişte semne de întrebare pentru
persoanele (a)vizate (inclusiv români).
(Dan Angelescu)
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Nostalgia de la luz

Chile – Franţa - Germania 2010
regie Patricio Guzmán
Patricio Guzmán este un documentarist cu o istorie bogată,
având primul film realizat în anul 1968. El este din Chile, însă
cel mai recent film al său, „Nostalgia de la luz” (2010) este o
coproducţie între Chile, Franţa şi Germania. Cu toate acestea,
filmul său avansează o problematică a ţării lui natale, mai
precis din deşertul Atacama, unde o dublă istorie aşteaptă să
fie rescrisă: cea a unui observator – de fapt, istoria universului,
pe care acest observator (unul dintre cele mai performante din
lume) o poate rescrie, şi cea a victimelor politice, a deţinuţilor
îngropaţi în acest deşert în urma regimului lui Pinochet
(cândva după anul 1973), iar intriga porneşte de la premisa că
ţara alocă bani pentru performanţa în domeniul astronomic
(un lucru benefic, de altfel), dar nu şi pentru examinarea
dezastrului uman din istoria recentă. Sunt puse, astfel, faţă
în faţă, două istorii (un trecut îndepărtat şi unul recent) care
clădesc astăzi prezentul şi vor influenţa, cu siguranţă, viitorul.
De fapt, şi toate aceste instanţe temporale sunt chestionate în
film, care a avut parte de o proiecţie specială la Cannes, şi pe
bună dreptate - este o realizare reuşită, complexă şi eficientă
şi, în acelaşi timp, poetică (fără a exagera) – deci nu doar un
documentar neutru, o serie de interviuri, ci un film de artă.
Guzmán a trăit în exil pentru mai bine de trei decenii, aşa că nu
e de mirare că se simte îndreptăţit să îşi preia locul de chestor
al propriei ţări. Astfel, explorează ştiinţa, astronomia, politica
şi modurile în care acestea se întrepătrund, la fel cum o fac şi
timpurile (memoriei – de fapt, concluzia filmului semnalează
faptul că memoria are un rol primordial în formarea viitorului),
modurile în care prezentul şi trecutul au un loc de întâlnire în
toate spaţiile fizice şi mai ales în conştiinţele celor vii. Într-o
zonă extrem de aridă a deşertului, care pare lipsită de viaţă,
stau ascunse de fapt vieţile stelelor şi vieţile celor nedreptăţiţi;
arheologia terestră şi cea a cosmosului. Două femei (dintr-un
grup mai larg) sapă de 28 de ani în speranţa de a găsi rămăşiţele
soţilor sau rudelor lor, victime ale regimului Pinochet.
Poetica filmului este motivată încă din titlu – nostalgie.
Regizorul explică într-un interviu că „nostalgia e un mod de a
gândi, este un mod prin care sufletul se raportează la trecut.
De aceea, ca exemplu, în conversaţii cu prietenii sau familia,
vorbim cel mai des la trecut. Este, de asemenea, o analiză a
memoriei, un mod de a memora trecutul cu o anumită candoare.
În film, încep prin a vorbi despre locul în care am crescut –
casa, farfuriile, tablourile, patul – creez o atmosferă pentru ca
spectatorul să mă urmeze în restul filmului. Nostalgia este, de
asemenea, un factor al luminii pe care o primim din cosmos,
de la stele. Este nostalgia care ne face să ne amintim că facem
parte din galaxie”. Legăturile între cele două poveşti, pe lângă
problematica timpului şi a spaţiului (împărţite de către cele
două), sunt devoalate pe parcurs – de exemplu, este explicat
cum calciul din oasele noastre a rezultat imediat după Big
Bang – o referinţă subtilă la oasele celor îngropaţi în deşert.
Cei îngropaţi, care nu au încă un muzeu, un memorial, sau
cărora nu le este acordată o cercetare consistentă. Nostalgia
filmului e benefică, dar în realitate, uneori ea implică doar o
simplă privire spre trecut – atât, o căutătură nostalgică, statică,
moartă. (Dan Angelescu)
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Videocracy (Videocrație)

Suedia – Danemarca – Marea Britanie - Finlanda 2009
regie: Erik Gandini
„Videocracy” prezintă situația curentă în mass-media
din Italia, dominată de 30 de ani de Silvio Berlusconi,
președintele televiziunii, devenit, pe parcursul anilor,
președintele neoficial al Italiei. Figură centrală a
documentarului, prim ministrul cu un permanent zâmbet
imprimat pe față este singurul care nu vorbește direct
în fața camerei lui Erik Gandini. În schimb, realizatorul
de origine italiană reușește să pătrundă în intimitatea
altor celebrități puternice italiene, oameni care trăiesc
în și din lumea superficială creată de Berlusconi, pentru
a contura, prin declarațiile lor, portretul celui mai
puternic om din Italia. Conform lui Gandini, „există un
mic Berlusconi în fiecare dintre noi”, referindu-se nu
numai la generația din care face parte, ci la întreaga
națiune italiană crescută și hrănită prin televizor de
personalitatea lui Berlusconi.
Și ce anume definește berlusconianismul? În mare... să te
distrezi. Distrându-se, Berlusconi a ajuns departe, luând
în considerare începuturile umile ale imperiului său
televizat. Emisiunea cu care acesta s-a lansat era difuzată
seara târziu pe unul din primele posturi tv private (în
Milano), era filmată într-un restaurant și prezentată
de doi bărbați care lansau o întrebare și așteptau
ca telespectatorii să răspundă corect prin telefon.
Rezultatul - o femeie din public se dezbrăca de un articol
de îmbrăcăminte - ținea audiența trează până târziu,
aducând plângeri din partea fabricilor la care muncitorii
veneau obosiți. Ulterior, acest tip de emisiune- concurs a
căpătat multe forme – fete mai dezbrăcate, prezentatori

mai carismatici, fel de fel de probe – devenind un fenomen
la nivel internațional.
Gandini nu oferă foarte multe informații sau explicații
despre oamenii care apar în documentar, discursul narat
chiar de el fiind mai mult sentimental decât acuzator. Nu
este nevoie de o judecată la rece, întrucât superficialitatea
lumii în care trăiesc aceste celebrități reiese cu atâta
seninătate din gurile lor, încât fiecare situație devine
amuzantă și tristă în același timp. Urmând exemplul lui
Berlusconi de a nu lua absolut nimic în serios, o întreagă
națiune și-a pierdut treptat simțul moral, în special
capacitatea de a distinge binele de rău. De exemplu,
visul a 80% dintre tinerele italience este să devină veline
(un fel de bebelușe), sperând să ajungă apoi cântărețe,
actrițe sau chiar oameni politici. Important este să te faci
remarcat, să fii „văzut” la televizor, să îți creezi o imagine
de care să te ții cu dinții până devii celebru. Oricine are o
șansă la celebritate dacă ajunge pe micul ecran.
Situația este similară cu ceea ce se întâmplă la noi în
țară. Îmi aduc aminte cum mă uitam alături de părinți, în
copilărie, la „Striscia la Notizia”, emisiune care parodia
știrile italiene, fără să înțeleg mai nimic din glumele
celor doi prezentatori și bucurându-mă doar de dansul
velinelor și de melodia de la sfârșit cântată de Gabibbo,
mascota emisiunii. Peste ani, formatul a fost cumpărat
și la noi și s-a născut „Cronica Cârcotașilor” (cu tot
cu bebelușe), care m-a interesat doar la început. Din
fericire, libertatea presei românești nu este încă la fel de
limitată ca în Italia, unde imperiul media berlusconian
deține 90% din monopol iar televiziunea și puterea sunt
simbiotic conectate. Dacă vrem să înțelegem mai bine ce
ar putea să ne aștepte, „Videocracy” ne va răspunde, cu
siguranță, la multe întrebări. (Ela Duca)

Napoli, Napoli, Napoli 2009
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W i l l i a m Kunst ler : Di s turbi ng the Uni ver se
SUA 2009
regie Emily și Sarah Kunstler

Fiic ele avo c at u lu i Wi l l i a m Ku n stl e r, E m i l y ş i Sa ra h, şi
totoda t ă re g i z o arele a ce stu i d o cu m e n ta r d e s p re v ia ţa
tatălui lor, d e c lară î n f i l m , p r i n tr- u n m a te r i a l p re l ua t
din tr-u n i nt e rv i u pe ca re l - a u a co rd a t î n a d o l es ce n ţă ,
că nu vor să d ev i nă vre o d a tă avo ca ţ i . Î n tre ti m p, Sa ra h,
cea ma i m are d i nt re ce l e d o u ă f e te, a a b s o l vi t Fa c ul t a t e a
de Drept d i n C o lu mb i a î n 2 0 0 4 ş i a î n ce p u t s ă p ra ct ice
meseri a, i ar Em i ly e ste ş i a cti vi st p e n tr u va r i a te ca uz e
tan gen t e c u d o m enii l e î n ca re a l u cra t ta tă l să u. Da r
a c este ac t i v i t ăţ i nu l e î n g r ă d e s c ex p r i m a re a p ubl ică
şi nic i pe c e a art i sti că , f i l m u l d e s p re ta tă l l o r fiin d
doa r ce a m ai rec ent ă re a l i z a re. Î n 1 9 9 9, ce l e do uă a u
fon dat „O f f C e nt e r Me d i a”, o ca s ă d e p ro d u cţ i e de fil me
docume nt are m e ni t ă s ă ex p u n ă n e d re p tă ti l e d i n j ust iţie.
P rintre f i lm e le pro d u s e, re g i z a te s a u m o n ta te de Emil y
şi Sa rah se nu m ără „Tu l i a , Texa s : Sce n e s f ro m the Dr ug
War” ( 2003 ), c are a a j u ta t l a exo n e ra re a a 3 5 d e de ţin uţi
din Texas.
Willia m Ku nst le r e ste p ra cti c n e cu n o s cu t î n Ro mâ n ia ,
perioad a î n c are e l a a cti va t ( 1 9 57-1 9 9 5) f i i n d un a în
care ţara noast ră a fo st re l a ti v i z o l a tă d e ş ti r i l e ca re îl
privea u , d ar ni c i î n Sta te l e Un i te a l e A m e r i ci i s it ua ţia
n u est e u na m ai f erici tă : ce l e m a i re ce n te g e n e ra ţii n u
îl c un osc ni c i m ăc ar ca f i g u r ă p u b l i că . Ku n stl e r, ca re s e
a uto - desc ri a c a f i i n d u n „avo ca t ra d i ca l ” ş i u n a ct iv ist
pentru d rept u ri le c i vi l e, d e n u m i t d e că tre „Ne w Yo r k
Times ” „c e l m ai i ub i t ş i ce l m a i d e te sta t avo ca t din
Americ a” , a av u t o i sto r i e cu m u l te co ti tu r i , da r e o
istorie c are a i nf lu e n ţ a t î n s ă ş i i sto r i a re ce n tă a SUA .

P r in t re cl ie n ţii l ui s e n umă r ă Ma r t in Lut he r King Jr. şi
Ma l co l m X, p re cum şi o s e r ie de (p re s up uşi) traficanţi
de dro g ur i, cr imin a l i s a u t e ro r işt i. Un exe mp l u elocvent
fo l o s it în fil m e st e un ca z p e ca re l -a câ şt igat pentru
cl ie n t ul l ui, ca re a cţio n a s e împ o t r iva Po l iţie i , dovedind
că a t a cul cl ie n t ul ui a s up ra a ce st e ia fus e s e făcu t în
l e g it imă a p ă ra re. Est e p r imul şi s in g ur ul caz de acest
g e n în ca re Po l iţia a av ut de p l ă t it da un e. Personaj
co n t rove r s a t , Kun st l e r s -a bucura t în t â i de o faim ă
n e ma iîn t â l n it ă p â n ă a t un ci în t a g ma avo caţilor, dar
ra dica l is mul l ui a l ua t p e p a rcur s şi fo r me extreme,
ca re a u a t ra s r â n d p e r â n d o p ro br iul p ubl ic. Practic,
ide il e p e ca re l e -a s us ţin ut a u fo st be n e fice, dar pu teau
deve n i p e r icul o a s e a t un ci câ n d e ra u a p l icate fără
ra ţiun e, fă r ă a ma i ca l cul a da că fie ca re ca z în parte
s e în s cr ie în a ce e a şi s e r ie de ca uz e (s a u de situ aţii
a l e un o r p e r s o n a j e ) p e n t r u ca re, din p un ct de vedere
e t ic s a u l e g a l , t re buia s ă s e mil it e z e. Aşa s -a creat u n
mil it a n t is m ca re a re fl ua t , câ n d a fo st fo l o s it în exces.
C e l e do uă fe t e a l e l ui Kun st l e r s e ra p o r t e a z ă la tatăl lor
în t r-un mo d v ă dit p e r s o n a l , da r t o t uşi l ucid şi imparţial
- de ma i mul t e o r i în ca dr ul fil mul ui, e l e re petă că şia u iubit t a t ă l , că i-a u a p re cia t mul t e de ciz ii, dar nu au
în ţe l e s n icio da t ă a l t e l e. Po r t re t ul ca p ă t ă n o t e de albu m
de fa mil ie în s e cve n ţe l e fil ma t e în ca s a fa mil iei Ku nstler,
a ce st e s e cve n ţe re uşin d s ă uma n iz e z e fig ura complicată
a p e r s o n a j ul ui. E o p e r s p e ct iv ă mul t ip l ă p us ă în m işcare,
p r in mă r t ur iil e o a me n il o r ca re l -a u iubit , a l e celor care
l -a u ur â t , a l e co l a bo ra t o r il o r, de t ra ct o r il o r s a u ale celor
ca re l -a u în fr un t a t , câ t şi ce l e p ro p r ii, o perspectivă
ce cre e a z ă un p o r t re t cu mul t e fa ţe t e, ce pot fi încă
in ve st ig a t e, da r ca re p un în l umin ă un o m ca re altfel ar
fi r ă ma s do a r în că r ţi. (Da n An g e l e s cu)
Videocracy 2009
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Festival Internaţional de Scurt și Mediu Metraj
ediţia a 5-a
București, 6-10 aprilie 2011
de Tudor Buican, Georgiana Madin, Mirona Nicola

Adulter

România 2010
regie Peter Kerek
„Adulter” este un scurtmetraj care se joacă foarte mult cu percepția
spectatorului, precum și cu preconcepțiile sale. Avem un film cu
un singur personaj, o femeie, care e singură acasă așteptându-și
copilul și soțul (care o tot sună și amână ora la care va ajunge).
Având în vedere titlul, aproape automat legăturile se fac în așa
fel încât tragem concluzia că cel mai probabil această femeie este
înșelată. Regizorul însă nu ne oferă întotdeauna de la bun început
pista corectă, făcându-ne să ne revizuim opinia despre personaj
până la final.
Filmul construiește această falsă impresie despre medicul pediatru
(chiar în apropierea Crăciunului este disponibilă pentru consultații
telefonice), care este în același timp o soție și o mamă bună (face
curat în casă, își așteaptă soțul și copilul cu mâncare), totodată
susținându-și și prietena care o sună, îngrijorată că soțul o înșală.
Aici încep să apară primele semne de întrebare. Este acest moment
unul care „rimează” cu destinul personajului fără ca ea să o știe?
Acest adulter este cel averitzat în titlu? Și dacă da, ce legătură are
cu această situație femeia, singurul personaj din fața camerei?
Percepția spectatorului asupra ei este distorsionată în repetate
rânduri prin calea pe care o iau evenimentele, dar și fizic, prin
imagine. „Adulter” este filmat cu o lentilă care curbează foarte
mult marginile cadrului, dând impresia unei săli cu oglinzi în care
nu se știe niciodată cine este reflexia și cine este realul. Cadrele
sunt destul de lungi, puținele mișcări ale camerei fiind unele de
panoramare pentru a urmări trecerea prin cadru a personajului.
Stilul regizoral încearcă să creeze o atmosferă de suspiciune

care planează, poziționând camera în locuri ce par puncte de
supraveghere, uneori în unghiuri care duc cu gândul la un unghi
subiectiv al pisicii negre ce o acompaniază pe femeie prin casă.
Dacă până spre final povestea reușește să rămână într-o zonă
de ambiguitate ce intrigă spectatorul și îi stârnește imaginația,
momentul în care ne este dezvăluit că de fapt personajul feminin
este cel care înșală vine aproape brusc, într-o notă disonantă
cu restul filmului. Femeia se duce glonț la pomul de Crăciun de
sub care scoate un plic. În acesta se află o scrisoare în care soțul
îi mărturisește că a găsit dovezi concludente ce o incriminează.
Camera își pierde acum inventivitatea, rezumându-se la a filma
foaia de hârtie. Această răsturnare de situație trimite însă spre
revizuire la începutul filmului și mai ales la momentul discuției
telefonice cu femeia înșelată. Se poate ascunde mai mult în spatele
atitudinii de prietenă fidelă. (Mirona Nicola)

Cheveu (Păr)

Franţa 2010
regie Julien Hallard
Filmul lui Julien Hallard, „Păr” („Cheveu”) este, așa cum spune
titlul, despre podoaba capilară; mai concret, despre lipsa ei.
Scurtmetrajul face un tur rapid prin două genuri foarte diferite,
trecând de la comedie la dramă.
Povestea începe într-o notă comică, atunci când Phillip, un
tânăr care se apropie de 30 de ani, acceptă cu greu că începe să
chelească. Ironizat de iubita lui și îngrijorat pentru viitorul său
de star rock (cine a mai văzut rocker chel?!) decide să consulte
un medic. Trăsăturile acestui din urmă personaj sunt de-a dreptul
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caricaturizate, „Cheveu” virând către umorul de tip scheci. Dacă
perucile sau spray-ul colorant nu sunt soluții viabile, nu există altă
opțiune decât a accepta. Phillip va cheli, cel mai probabil, la fel de
mult pe cât a făcut-o și tatăl său.
Ajuns în satul în care locuiește tatăl, personajul este confruntat cu
o lume în care nu se mai regăsește, unde e încă tratat precum un
copil. Dar asta pare a nu fi singura cauză. Urmărind în filme din
arhiva personală evoluția calviției tatălui, Phillip este confruntat cu
imaginea mamei sale. Ea este absentă acum și putem cu ușurință
deduce că femeia a murit, cel mai probabil, fiind bolnavă de cancer.
Deci, din cauza tratamentului și mamei i-a căzut părul.
Această a doua parte a lui „Cheveu” intră destul de brusc într-o zonă
de dramă, la polul opus al primei părți. Întreg filmul e abordat în
manieră foarte personală (genericul de final menționează chiar că
regizorul îl dedică unei femei, probabil mamei sale). Dar cele două
genuri sunt atât de diferite în abordare încât parcă avem de a face
cu două filme diferite. Din momentul în care apare imaginea mamei,
tonul se schimbă total, se risipește întreg umorul primei părți. Iubita
lui Phillip și doctorul, personaje cu un potențial ce putea fi mult mai
bine exploatat, rămân doar niște apariții succinte în prima jumătate
a filmului.
Julien Hallard reușește însă să păstreze un stil unitar al filmului
prin regie și prin imagine. Pe tot parcursul său, „Cheveu” este foarte
luminos vizual, cu imagini aproape căutate. Schimbarea poveștii
și a atitudinii personajelor nu se regăsește și în stilul de filmare.
Phillip este, cel mai probabil, un alter-ego al regizorului. În acest
caz putem spune că Hallard este mult mai abil în a se auto-ironiza,
pentru că atunci când intervine seriozitatea nu dă dovadă de destulă
subtilitate. Cea de-a doua parte a lui „Cheveu” este pur și simplu
propriul catharsis. (Mirona Nicola)

Diane Wellington

Franţa 2010
regie Arnaud des Pallières

La Gran carrera (Marea cursă)
Spania 2010
regie Kote Camacho

Ca în fiecare an, gama de selecţie a Festivalului „NexT” e una foarte
diversă, iar filmele diferă unul de celălat nu numai prin genuri,
stiluri, ci şi prin mijloace de expresie. Printre scurtmetrajele din
acest an se încadrează „La Gran carrera”, de Kote Camacho, şi „Diane
Wellington”, de Arnaud des Pallières. Acestea uzează de montajul de
imagini de arhivă, dar felul de a folosi imaginile e surprinzător de
diferit pentru faptul că acestea poartă aproximativ acelaşi mesaj.
„Diane Wellington” pare varianta mai subtilă (sau cel puţin mai
misterioasă) a parabolei uşor facile reprezentate de „La Gran
carrera”. Acesta din urmă foloseşte imagini reale de arhivă,
combinate cu unele moderne, făcute să pară de arhivă şi cadre
de animaţie modernă, realizate în acelaşi stil. Trecerea de la
unele la celelalte aproape că se face pe nesimţite şi, deşi mesajul
şi exprimarea lui par facile până la final, filmul e suficient de bine
meşteşugit ca să se susţină. „Diane Wellington” poate fi interpretat
la fel - un film despre desconsiderarea omului în favoarea banului,
dar gama de instrumente folosite este redusă. Poate tocmai de aici,
din simplitatea cu care e realizat, apar misterul şi fascinaţia din
timpul vizionării.
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În loc de a se folosi de voice over, povestea este spusă
prin intermediul inserturilor. Incidentele ne sunt relatate
la persoana a treia: un personaj care vorbeşte despre
experienţa altuia, văzută din punct de vedere al memoriei
colective, despre un altul, întrerupte de imagini de arhivă, chiar
dacă mai degrabă par a face parte din arhiva personală a cuiva.
Ne sunt prezentaţi oameni fără identitate, fără voce, pierduţi în
alt timp şi alt spaţiu, oameni interacţionând fascinaţi cu o cameră.
Nu vedem personaje, ci oameni. Iar povestea e, de fapt, ceea ce
a rămas în urma lor. Povestea nu e despre ei, nici măcar despre
Diane, ci despre felul în care ea rămâne în amintirea comunităţii
din care a făcut parte. Astfel, o călătorie cu trenul spre mare,
cândva motiv de invidie şi gelozie, un simbol al luxului, devine
un drum interminabil, un coşmar în care lipseşte orice prezenţă
umană. Întreaga poveste e depersonalizată: nu ştim mai nimic
despre niciunul dintre personaje sau despre cei care apar pe ecran,
nu putem fixa nimic, lipsesc elementele care să se poată aglomera
în altă poveste etc. Acest fapt susţine dramatismul textului
din inserturi, foarte literar de altfel. La final, dispar şi oamenii,
dispare şi textul. Ceea ce rămâne e un tren care traversează zone
necunoscute, pustii.
În cele din urmă, cele două scurtmetraje reprezintă exerciţii care
demonstrează forţa pe care o poate genera montajul (de imagini
şi de sunet) şi încearcă compunerea unei poveşti din elemente
diverse, respectiv moduri inedite de a spune o poveste simplă.
(Tudor Buican)

Ezra Rishona (Prim ajutor)
Israel 2010
regie Yarden Karmin

Scurtmetrajul israelian „Ezra Rishona” spune acel gen de poveste
buclucașă în care ai vrea să te regăsești măcar o dată în viață - și care
are o concentrație cam mare de culoare și de căldură ca să fie realistă.
Bineînțeles, ai vrea să te regăsești nu într-o lovitură programată și
eșuată în răni sângerânde, ci în tipul de relație care prin simpla
alăturare a două caractere scânteietoare înseamnă un neprevăzut
perpetuu, din care poți ieși cu vânătâi, dar niciodată mohorât. O
asemenea relație par să fi avut protagoniștii, Shai și Tamar, care
se văd cu o zi înainte de nunta lui Shai. De la început scopul
amical al vizitei lui Shai este deturnat de tensiunea sexuală dintre
cei doi. Mai vechile obiceiuri li se citesc în gesturi și în special în
malițiozitatea lui Tamar. Pe când defensiva lui este să se retragă,
ea se comportă ca și când ar avea dreptul la o răzbunare, pe care
i-o servește până la urmă neintenționat. O comedie romantică a
unui absolvent al Școlii Sam Spiegel, de unde provine și „Hymnon”
(„Imn”) al lui Elad Keidan, premiat la NexT în 2009, „Ezra
Rishona” e realizat în tandem stilistic cu subiectul – e plasat într-o
zi însorită de vară, pe niște meleaguri de țară pustiite parcă în ton
cu zburdălnicia iubirii și compus din nenumărate nuanțe de verde
pastelat răcoritor.
Povestea lui Karmin a ieşit atât de fermecător - dincolo de comicul
de situaţie inerent - în mare parte datorită jocului, chimiei
actorilor şi felului intim în care regizorul se apropie de ei. Erez
Kahana și Hilla Vidor sunt într-o sincronizare norocoasă, care se
adaugă dorinței lui Yarmin de a le surprinde reacțiile irepresibile
de tandrețe unul față de celălalt. Cumva, ei au cea mai mare forță
de a transmite regretul că nu vor rămâne împreună și, totodată,
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dulceața, senzualitatea chiar a ultimelor clipe de violență și,
evident, a primului ajutor. Faptul că actorii reuşesc să redea
armonia în haos ridică întrebări și regrete, care fac parte din
rețeta unui atare film. E, totuși, destul de onest față de raportul la
viața reală a individului obișnuit, încât să nu pluseze prea mult pe
optimism la final. (Georgiana Madin)

La Huida (Goana)
Spania 2010
regie Victor Carrey

În acest moment se pot distinge două tendințe majore în ceea ce
privește scurtmetrajele. O parte din acestea sunt preocupate de
căutări stilistice, la nivel scenaristic și/sau la nivel vizual. Acestea
sunt de regulă cele mai numeroase în selecția festivalurilor de film.
O a doua categorie este aceea a scurtmetrajelor ce pot fi calificate
drept „populare”. Bazate mai degrabă pe situații comice și cu un
ton general de cele mai multe ori optimist, acestea circulă, de
obicei, intens pe internet „La Huida” face parte din cea de-a doua
categorie.
Filmul câștigător al Trofeului „NexT” a fost, cel mai probabil,
aproape și de a obține premiul publicului. Dacă multe dintre
filmele selectate anul acesta erau axate într-o formă sau alta pe
subiecte sociale, „La Huida” a adus, așa cum a punctat și juriul în
motivația sa, „un moment de fericire”.
„Gumă de mestecat. O lesă. O pată de forma Australiei pe perete. Un
semafor îndoit... Fiecare din aceste elemente are propria istorie,
deși toate împreună pot crea o nouă poveste” - această descriere
a filmului duce cu gândul la un exercițiu scenaristic (unul foarte
apropiat de literatură). Filmul lui Victor Carrey este însă mai mult
de atât. Atât descompunerea poveștii, cât și recompunerea ei (în
această ordine) se fac prin mijloace pur cinematografice, de la
încadraturile care decupează în context, până la ralanti-ul folosit în
ultima parte a filmului. Astfel, toate obiectele și situațiile aparent
nesemnificative acumulate în prima parte se înlănțuie într-o

structură care, tratată în mod obișnuit, ar fi fost o scenă banală.
Atât stilul poveștii, cât și cel al regiei în „La Huida” aduc aminte
de începutul lui „Le fabuleux destin d’Amélie Poulain” („Amélie”,
2001, regie Jean-Pierre Jeunet). Și aici avem ideea de destin (nefast,
în cazul personajului principal, care se dovedește a fi spărgătorul
unei bănci) ce se intersectează cu ale altora - oameni, animale
și obiecte, deopotrivă. O voce narează din off, inventariind toate
aceste variabile ale unei ecuații, dezvăluind însă mult mai mult
decât detaliile necesare pentru a înțelege firul narativ principal.
Experiența lui Victor Carrey în videoclipuri, ca și cea în televiziune
și publicitate, se simte puternic în stilul acestui film. Întreg
momentul filmat în slow-motion este acompaniat de o melodie,
putând funcționa de sine stătător ca un clip muzical. În egală
măsură, prima parte poate fi descompusă în unul sau mai multe
momente, ce aduc deseori cu un spot publicitar. Împreună, însă,
ele creează o „pastilă” cinematografică ce conține acțiune, umor și
emoție în doze potrivite. (Mirona Nicola)

La Neige cache l’ombre des figuiers
(Zăpada ascunde umbrele smochinilor)
Canada 2009
regie Samer Najari

Filmul lui Samer Najari prezintă un moment de ciocnire între
diferite culturi, printr-un moment mărunt, o zi la muncă din viaţa
unor imigranţi. Ciocnirea e realizată în cadrul unui realism magic
prin relaţiile pe care ei încearcă să le stabilească unul cu celălalt şi
apoi cu lumea în care se regăsesc.
Aceştia ajung întâmplător împreună, fiind selectaţi pentru o
muncă ocazională. Se luptă cu ei înşişi, blocaţi între a se adapta la
situaţiile noi în care se trezesc (preiau gesturi şi chiar vicii unii de
la ceilalţi) şi a-şi păstra o identitate. Vocea naratorului, personaj
în poveste, completează povestea fiecărui imigrant pe care îl
întâlneşte şi devine clar că, în ciuda aparenţelor, fiecare dintre ei
până la urmă va rămâne pe cont propriu.
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Trecutul şi identitatea culturală a fiecăruia generează absurdul în
contextul dat, ca de exemplu calul, primit cadou, pe care apare
tânărul rus la slujbă. Apoi lasă animalul în urma sa pentru a se
îngrămădi într-o dubă. Acest gest devine semnificativ pentru
întreaga poveste. Tocmai de aceea, tânărul, dintre toate celelalte
personaje, e singurul care beneficiază de flash-forward: peste câţiva
ani, când apără pe timp de pace o bază militară din Kosovo, un loc
în care oamenii se luptaseră pentru identitatea lor. Tot el apare
drept singurul care reuşeşte să încheie lupta aceasta personală.
Nesiguranţa lor în legătură cu lumea înconjurătoare se simte
permanent, dar poate în special în conversaţiile dintre ei, unele
violente, altele, mai împăciuitoare, schimburi de poveşti, putând
fi la fel de bine nişte invenţii. La sfârşitul zilei, fiecare e mulţumit
de banii câştigaţi şi se pregăteşte să se întoarcă înapoi la viaţa sa.
Ziua e încheiată şi astfel în următoarea poate reîncepe procesul,
cu alte personaje. (Tudor Buican)

Stardust

Belgia 2010
regie Nicolas Provost

Stardust 2010

„Cast: the people of Los Angeles”. E de presupus că până la generic
majoritatea spectatorilor își dau seama de natura experimentală
a filmului lui Nicolas Provost. O provocare care își devoalează
mecanismele din interior, „Stardust” începe ca un film polițist
plasat în iureșul marii metropole, plantând o sămânță de suspans
în baza unor reacții pavloviene de consumator de senzații ieftin
fabricate. Provost se folosește de elemente și de coduri de limbaj
cinematografic hollywoodian în așa fel încât acumularea lor
pune într-o poziție ridicolă psihologia spectatorului obișnuit
să tresară la efectul fiecărei cuplări de imagine cu sunet. Cu o
cameră la rezoluție înaltă care pretinde a fi ascunsă, Provost
preia o multitudine de secvențe, de oameni obișnuiți sau de actori
precum Dennis Hopper, Jon Voight sau Jack Nicholson, care au

conversații la telefon sau la masă unii cu alții, în cazinouri, în
restaurante sau pe stradă, pentru a le asambla într-o narațiune cu
istorie complexă. Privirile lor întoarse la diverși stimuli dați de
agitația luxuriantă și luminescentă a orașului sunt asamblate în
schimburi de priviri cu iz suspect, într-o trecere de la un personaj
la altul aparent logică.
Provost se joacă în special cu tehnicile de montaj și cu alipirea unor
replici conspirative la niște conversații posibil banale. Responsabilă
pentru textura filmului este ideea artistului video despre puterea
de seducere a mediului cinematografic. „Stardust”, al doilea film
dintr-o trilogie începută cu „Plot Point” (2007), își propune să îi
arate spectatorului că reacționează la anumiți stimuli din inerție,
datorită unei memorii vizuale colective, dresată de mai bine de
100 de ani de cinema. Chiar tinde să îl reeduce ridiculizându-i
sentimentul de așteptare încordată. Efectul contrar suspansului
e că tocmai datorită conștiinței vizuale colective, iluzia unui
mare complot poate fi eliminată din primele momente de către
spectatorii educați să descifreze acest tip de limbaj. Deci cine stă
până la final cu sufletul la gură? Sau, e vorba măcar despre stat cu
sufletul la gură? Depinde. Dacă Provost ar fi introdus un cadru de
final cu o navetă spațială, așa cum voia inițial, recompensele ar
fi fost ori de ordinul uimirii (că așteptarea a fost hrănită), ori de
ordinul batjocurii față de obiceiurile nestrămutate de a citi un film
ca intrigă și rezolvare (sci-fi) a intrigii.
Explorarea lui Provost poate fi tratată serios până la un anumit
punct – unii se prind mai repede, alții cel mult până la jumătate
înțeleg în ce fel li se adresează. Dar poate că de acolo, el chiar
dorește să stârnească și să disece ridicolul în desfășurare; un
ridicol, trebuie să spun, savuros. Așa că „Stardust” nu se poate
dărâma cu argumente solide pentru că – unu: e incompatibil cu
noțiunea de futil, la fel ca orice produs artistic; doi: tonul lui e chiar
la granița fină dintre solemn și ridicol și nu pretinde a fi nici una,
nici alta, ci o lecție abilă despre coduri audiovizuale impregnate în
care ești bătut pe scaun cu propriul abecedar. Și evident că nu vrei
s-o recunoști – a bifat și asta. (Georgiana Madin)
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adaptări

REDACTORII
FILMELE

Dan
Angelescu

Anca
Buja

O caso estranho de Angelica
(r.M. de Oliveira)

★★★★

Oki’s Movie (r. H. Sang-soo)

★★★★ ★★★★

Go Get Some Rosemary
(r. Ben, Joshua Safdie)

★★★★

Public Speaking (r. M. Scorsese)

★★★★

Miruna Roxana Gabriela Andrei Andrei
Vasilescu Coţovanu Filippi Dobrescu Gorzo

★★★

★★★★

Film pentru prieteni (r. R. Jude)

Tudor
Jurgiu

★★

★★★

★★★

★★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★

★★★

★★★★

Outrage (r. T. Kitano)

★★★

Lola (r. B. Mendoza)

★★★

★★★★

★★★

Another Year (r. M. Leigh)

★★★

★★★

★★★★

★★★★

Nostalgia de la luz (r. P. Guzman)

Hai shang chuan qi (r. J. Zhangke)
Año Bisiesto
(r. M. Rowe)

★

★★★

★★★

★★★★ ★★★★★ ★★★★
★★★★ ★★★★
★★★
★★

★★★

★★★
★★★★

★★★

★★★★

★★★

★★

★★★

★★★
★★

★★★

★★

★★★

★★

★

★★

★★★

★★★

★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★

★★

★★★

★★
★★

Rubber (r. Q. Dupieux)
Notre jour viendra (r. R. Gavras)

★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★

★★

Biutiful (r. A. G. Iñárritu)
Somewhere (r. S. Coppola)
Les beaux gosses (r. R. Sattouf )

★

★★

★★★

★★

★★★★

★★

★★

★★★

★★★

★★★

Hereafter (r. C. Eastwood)

★★

Napoli, Napoli, Napoli
(r. A. Ferrara)

★★

Kaboom (r. G. Araki)

★★

★★
★★★

★★★★
★★

★

★★

Hors la loi (r. R. Bouchareb)

★★

★★★

★★

★★

★★

★★★
★★
★★

★★
★★

★

Bună! Ce faci? (r. A. Maftei)

★★★

★

★★

★★

Periferic (r. B. G. Apetri)

★

★

★★

★★

★★★

★★★★ ★★★★★

★★★

Un homme qui crie
(r. M. Saleh - Mahoun)

Emi
Vasiliu

★★★

★★★★★ ★★★

Blue Valentine (r. D. Cianfrance)

Irina
Trocan

★★★

★★

★★★★★

Andrei
Rus

★★★★★ ★★★★★

★★★

Post Mortem (r. P. Larrain)

Andra
Petrescu

★
★★

★★★
★

★

★

★★★★★ capodoperă
★★★★ trebuie văzut
★★★ merită văzut
★★ poate fi văzut
★ pierdere de vreme
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Mai 2011

4 mai
Teni zabitykh predkiv (Umbrele strămoșilor uitaţi),
URSS 1965
regia Sergei Paradjanov
11 mai
La joven (Fecioara),
Mexic – SUA 1960
regia Luis Bunuel
18 mai
Aniki Bóbó,
Portugalia 1942
regia Manoel de Oliveira
25 mai
La Passion de Jeanne d’Arc
(Patimile Ioanei d’Arc), Franţa 1928
regia Carl Theodor Dreyer

Cinemateca Union
În fiecare miercuri seara
de la ora 19.30
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