
1

Revistă
de cultuRă 
cinematogRafică

editată de
studenții la film
din u.n.a.t.c.

nR. 11, iunie 2011



 Din cauza faptului că Andrei Rus, coordonatorul revistei, a fost văduvit de energie electrică pentru suficient de multe zile încât tabieturile sale 

din ce în ce mai ferm determinate şi mai strict respectate să fie date momentan peste cap, am fost invitat să scriu eu acest editorial. Menţionez că am avut 

parte de o libertate totală în gândirea şi redactarea textului – de altfel, nu aş fi putut proceda în alt mod, având în vedere că nu sunt şi nici nu îmi propun 

să fiu pedant şi nici să mă iau în serios precum Andrei. Eu nu sunt critic, ci călător. Nu urmăresc filme cu un scop bine determinat şi nici nu dedic mult 

timp vizionărilor. 

 Am însă suficient de multe cunoştinţe şi rude în toate colţurile lumii şi în destul de multe epoci (călătoresc uneori şi în timp, ha!), încât să pot 

povesti despre cineaştii din dosarul dedicat melodramei al acestui număr al Film Menu - revistă pentru care am corectat diverse articole de-a lungul 

timpului, dar pentru care nu am scris niciodată (deşi, Andrei, aş fi putut!). 

 Sunt şi am fost îndrăgostit de Romy Schneider, o actriţă a cărei mamă a colaborat cu Max Ophüls la realizarea lui „Liebelei” din 1933, film 

pe care îl ador. Pe mama ei nu am avut plăcerea să o cunosc, aşa că nu pot minţi spunându-vă că e o persoană minunată. Romy, pe de altă parte, nu a 

colaborat niciodată cu Ophüls. De  fapt, în opinia mea, niciunul din filmele ei nu s-a ridicat vreodată la valoarea lui „Liebelei” sau a (aproape) oricărei 

realizări a acestuia. Pentru mine, Romy Schneider e sinonimă conceptului de melodramă - nu sunt sigur că am o explicaţie suficient de bine argumentată 

în acest sens, aşa că mă voi limita la a-mi expune intuiţiile şi experienţele cu ea. De fapt, Romy a fost prima mea iubire, în copilărie, după ce am văzut-o 

în „Sissi, prinţesa Austriei” de suficient de multe ori încât să mă obişnuiesc cu figura ei şi să o visez noaptea. După ce bunica mi-a oferit o carte poştală 

ilustrată destul de uzată, în care chipul lui Romy era transpus pe un fundal verde urât, şi, mai ales, după ce mi-a vârât în cap o informaţie pe care nu am 

putut-o verifica decât ani buni mai târziu pe Wikipedia, am devenit obsedat de prezenţa ei fizică. Am să vă spun despre ce informaţie era vorba – se făcea 

că lui Romy Schneider, după ce avusese o viaţă pură şi plăcută, i s-a întâmplat o tragedie: copilul ei a murit într-un accident înaintea ei. După aceea, la 

scurtă vreme, şi ea s-a prăpădit, deşi încă tânără şi frumoasă, dar cu faţa buhăită de la băutura şi medicamentele la care obişnuia să apeleze pentru a uita. 

Din momentul în care am aflat această poveste, mi-am dorit să o fi putut salva pe Romy Schneider şi am devenit obsedat de ideea că eu aş fi putut nu doar 

să îi ofer o nouă viaţă, în caz că m-aş fi născut cu vreo 20 de ani mai devreme, dar şi că aş fi putut să îi ofer rolul după care tânjesc atâtea generaţii de 

adulatori ai fizionomiei sale triste, dar împăcate. Neputând realiza concret acest ideal, am sfârşit prin a-mi imagina şi a visa noapte de noapte cum mă duc 

la mormântul ei, o eliberez de sub greutatea pământului de deasupra coşciugului şi a viermilor şi o îmbrăţişez, eu fiind îmbrăcat în costumul împăratului 

din „Sissi”, iar ea la fel de tânără, de frumoasă şi de fastuos îmbrăcată precum personajul pe care l-a interpretat în acelaşi film. Cumva, deşi nu am mai 

revăzut „Sissi” din copilărie, iar pe ea am reîntâlnit-o în câteva zeci de filme complet diferite după acel moment, Romy Schneider rămâne Sissi în mintea 

mea. Sunt convins că nu i-ar fi plăcut această asociere, cu care a luptat de altfel întreaga sa viaţă. 

 Se pare că nu voi mai avea spaţiu şi nici timp pentru a vorbi despre personajul dintr-un film de Almodóvar care mi-a marcat la un moment dat 

viaţa (nu sunt travestit, să ştiţi, deşi îmi place să preiau, în joacă, diverse ticuri şi grimase ale apropiaţilor) şi nici despre filmul lui Mizoguchi pe care îl 

revăd în fiecare seară de 23 aprilie în amintirea lui Setsuko Hara, o fostă iubită de-a mea originară din Japonia, dar având soţi pe 3 continente diferite. 

 Sincer vă spun, în final, că m-au exasperat două lucruri în procesul editării acestui material: primul – că Andrei a insistat să menţionez numele 

mamei lui Romy în cadrul editorialului (de parcă lumea nu are internet să verifice pe cont propriu) şi al doilea – că acelaşi Andrei, de altfel, susţine că nu 

aveam cum să fi fost iubitul lui Setsuko Hara (ba, mai mult, că nici nu am cunoscut-o), ţinând cont de diferenţa enormă de vârstă dintre mine şi ea. Am 

un singur lucru să le spun lui Andrei şi celorlalţi increduli excesiv de raţionali: viaţa e plină de surprize!
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Genericul filmului se desfăşoară lent pe imaginile mai multor fresce 
care indică tipul de încadraturi predominante şi ritmul succesiunii 
acestora. O scurtă menţiune scrisă anunţă că povestea nu e o operă 
de ficţiune, ci un jurnal al suferinţei, afirmaţie pusă într-o notă 
comică de primul cadru-secvenţă al filmului, ce păstrează proporţiile 
menţionate şi ilustrează static o piaţă a oraşului, un fel de agora, unde 
oamenii s-au adunat să asculte vorbele unui sol:
„S-au răspândit zvonuri cum că în Grande Campo au loc revolte! 
Poveşti despre incendii şi moarte. Revolte împotriva trupelor 
britanice venite să-l ajute pe Don Pedro. Nu e adevărat! Eu însumi am 
fost să verific, totul e calm, nu există niciun semn de vărsare de sânge. 
Mărturii ale eşecului debarcării trupelor lui Don Pedro au apărut, dar 
altele şi mai valabile spun că nimic nu s-a întâmplat, iar nava maritimă 
s-a întors forţat în Azures.”
Singura mişcare fizică pe durata acestui cadru aparţine câtorva 

oameni care ridică pe zid un banner cu un peisaj, sugerând scena 
unui teatru. La acest nivel se găseşte cheia în care trebuie interpretat 
filmul: un spectacol de lumini, coregrafic şi pictural, cu poveşti a căror 
veridicitate nu poate fi confirmată. Chiar şi discursul solului conţine 
o contradicţie. Imaginile ce se vor derula sub privirile spectatorilor 
trebuie citite cu lejeritate şi umor. O altă îndrumare pentru citirea 
filmului se află în contrastul celor două melodii opuse ca stare, cea 
de pe generic şi cea care însoţeşte vocea bărbatului din Agora; în 
prima parte este gravă, iar în cea de-a doua se aude muzica specifică 
bâlciului, pieţelor ce-au devenit casă temporară pentru trupe de circ 
şi varietăţi.
Întrebat ce l-a atras la „Mistérios de Lisboa” („Misterele Lisabonei”) 
al scriitorului portughez Camilo Castelo Branco, Raoúl Ruiz observa 
că tipul de sentimentalism exagerat al cărţii, plin de situaţii romantice 
tragice, se află la limita suprarealismului – deci în vecinătatea unei 
zone estetice care îl interesează. Şi, într-adevăr, experienţele amoroase 
nefericite împing spre reverie, nevroză sau suicid, cazul tânărului 
Werther fiind chiar exemplul dat de regizor. „Mistérios de Lisboa” 
redă atmosfera trăirilor fantasmagorice şi diafane ale nobililor, ale  
îndrăgostiţilor din secolul al XIX-lea, scrisorile de dragoste citite pe 
ascuns şi repercusiunile aventurilor interzise. De fapt, conform unui 
eseu din „Studii despre iubire” al lui José Ortega y Gasset, aş spune 
că Ruiz recreează un fel de a simţi caracteristic epocii, şi nu epoca 
în sine, cu tot ceea ce însemna ea: patetism, melodramă, situaţii de 
tragedie greacă. Naraţiunea filmului, aparent clasică – ceea ce ar fi un 
început pentru Ruiz –, respectă forma povestirii în ramă, dar ea nu 
respectă regulile celor trei acte ale poveştii americane, ci se modelează 
prin evenimente izolate, acelea care preocupă memoria naratorului. 
Dar stilul povestirii nu are legătură aici cu timpul proustian, unde 
suprarealismul nu-şi găseşte locul, şi pe care Ruiz l-a ecranizat prin 
imagini ce se amestecă fluid şi firesc, respectând fluxul amintirilor. 

de andra Petrescu

Mistérios de Lisboa (Misterele Lisabonei)

Portugalia 2010

regie Raoúl  Ruiz

scenariu carlos Saboga

imagine andré Szankowski

montaj carlos Madaleno, Valeria Sarmiento

muzică Jorge arriagada

cu adriano Luz, Maria João Bastos, Ricardo Pereira
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„Le temps retrouvé” („Timpul regăsit”, 1999) imita memoria, imaginile 
se succedau după o regulă a conexiunilor, fiecare al doilea eveniment 
fiind o trimitere afectivă sau verbală a naratorului; de exemplu, 
copilul o întâlneşte pe Gilberte într-o grădină cu trandafiri, imediat 
apoi ei sunt adulţi şi pozează împreună, fotografie ce sare la acelaşi 
copil învârtindu-se cu braţele deschise şi ochii închişi. 
Timpul redat în „Mistérios de Lisboa” e ireal, iar lui i se subordonează 
naraţiunea, imaginea şi personajele. Alcătuit din cinci poveşti, sau, 
mai corect, din cinci personaje care povestesc, filmul se evidenţiază 
prin puterea lui de a reda o stare a minţii, atunci când ea se detaşează 
de realitate şi trăieşte în imaginar. Felul în care se succed aici imaginile 
reprezintă o variantă mai subtilă a ceea ce încerca Raoúl  Ruiz în 
„L’évéillé du pont de l’Alma” („Insomniacul de pe pod”, 1985), anume 
să urmărească structura naraţiunii minţii umane atunci când visează. 
Dar povestitorii din „Mistérios de Lisboa” au trăit întâmplările, le 
cunosc prin experienţă personală, deci cum devin ele reverii? Ceea 
ce spun este pus sub semnul întrebării de starea lor afectivă, adică de 
sentimentalismul exagerat ce distorsionează realitatea şi transpune 
situaţiile într-un loc ieşit din timp. Insomniacul de pe pod şi João se 
pierd, amândoi, în universuri diferite: unul nu se poate desprinde de 
vis, celălalt rămâne captiv într-o lume a tragediei antice. 
Raoúl Ruiz consideră că stilul naraţiunii e impus de stilul imaginii, şi nu 
invers, teorie care pare că se aplică foarte bine pe cazul prezent. Aici, 
structura narativă în ramă pare, la o primă interpretare, să respecte 
regulile celor trei acte, arcul evoluţiei personajului şi funcţia flashback-
ului de clarificare a povestirii şi de caracterizare a personajelor. În fapt, 
filmul nu se compune din amintiri, episoade sau alte unităţi de acest 
tip, ci este format din tablouri picturale. Informaţia transmisă vine 
din atmosfera vizuală, mai mult decât din acţiune sau dialog; chiar 
replicile sau monologurile funcţionează auditiv, fiind o componentă 
a montajului prin ritmul gramaticii şi muzicalităţii celor două limbi 
vorbite (franceza şi portugheza). Cadrele-secvenţă domină decupajul, 
dar nu conferă un ritm lent filmului, ci mai degrabă redau lentoarea 
timpului interior al personajelor. Încadraturile înalte au o compoziţie 
picturală asemănătoare frescelor, actorii gesticulează lent, iar mişcarea 
de aparat semicirculară din jurul lor conturează senzaţia că se prezintă 
un studiu de pictură, o analiză anatomică. În „L’hypothèse du tableau 
volé” („Ipoteza unui tablou furat”, 1979), colecţionarul (personaj şi 
narator) interpretează diferite tablouri, trecând dintr-o cameră într-
alta, unde găseşte exemplificări cu modele în mărime naturală (cu 
oameni) ale picturilor pe care le analizează prin poveşti deduse din 
poziţia trupurilor şi din lumină. „Mistérios de Lisboa” aminteşte de 
aceste studii, prin similitudinea cadrelor sale, prin asemănările dintre 
încadraturile şi luminile reprezentărilor umane şi printr-o afirmaţie a 
colecţionarului legată de un tablou. El explică teatralitatea modelelor 
– aceeaşi din „Mistérios de Lisboa” – prin lumină: „vine din două locuri 

diferite, ca şi cum ar avea doi sori”. În filmul său recent, lumina nu vine 
întodeauna de la doi „sori”, dar modelează mereu figurile actorilor ca 
şi cum ar fi pe scenă; cineastul îi pune sub reflector, întunecând puţin 
spaţiul, îi filmează de la distanţa specifică unui specator de teatru sau 
de pictură – ambele situaţii impun o depărtare fizică pentru ca ochiul 
să observe ansamblul. 
De fapt, în „Mistérios de Lisboa” naraţiunea şi imaginea sunt 
coordonate de lumină, care face mai mult decât să creeze impresia 
de teatralitate a actorilor. În fiecare cadru, ea pune în valoare un chip 
sau un obiect de decor, iar pe altul îl umbreşte, regizorul oferind astfel 
indicii legate de misterul poveştii ce însoţeşte cadrul (căci, de fapt, 
fiecare secvenţă conţine o naraţiune orală, fie ea şi scurtă), de ceea 
ce cunoaşte şi ignoră naratorul sau receptorul, încălzeşte sau răceşte 
atmosfera în funcţie de emoţiile personajului. Totuşi, lumina nu este 
o reflecţie a psihologiei personajelor, ci o caracteristică a lumii ireale 
în care ele se transpun; autorul o foloseşte ca pe o tehnică de a crea un 
limbaj propriu unui cinematograf feeric. Important şi minunat este 
efectul luminii asupra încadraturilor de frescă în crearea atmosferei. 
În afară de aspectul pictural, imaginea conţine ceva diafan şi induce 
impresia de timp şi spaţiu ireale. Aici nu e vorba de suprarealism 
efectiv, decât în limitele în care un basm poate fi considerat ca 
aparţinând acestui tip de estetică; misterul fiecărui personaj derivă 
din această ambianţă feerică, în care personajele devin zâne, feţi-
frumoşi, mentori, căpcăuni. Ruiz transformă, prin folosirea luminii, 
peisajele reale filmate şi teatralitatea actorilor în amprentă a unei lumi 
fantastice, tocmai prin lipsa lor de firesc.  
Cele cinci poveşti principale nu sunt, după cum deja am menţionat, 
o căutare a timpului pierdut, ci o căutare a identităţii. Poveştile se 
înlănţuie în funcţie de nevoia unora de a se cunoaşte şi a altora de a 
transmite mai departe poveşti. João  îşi descrie portretul ca înfăţişând 
un cal, pentru că nu îşi cunoaşte originea. El reprezintă receptorul 
în căutarea genezei personale, iar Părintele Dinis pe cel ce i-o oferă 
prin povestire. Naratorul devine apoi receptor şi primeşte, în loc de 
binecuvântare de la tatăl său, propria istorie a naşterii sale. De fapt, 
filmul nu este un omagiu adus naraţiunii, aşa cum este el interpretat 
în anumite cronici, ci un omagiu adus istoriei care se constituie din 
legende, cea care explică începutul.
LEGÉNDĂ, legende, s.f. 1. Povestire în proză sau în versuri care conţine 
elemente fantastice sau miraculoase, prin care se explică geneza unui 
lucru, a unei fiinţe etc., caracterul aparte al unui eveniment (istoric), al 
unui erou (mitic) sau al unui fenomen. 2. (Rar) Inscripţie pe o monedă 
sau pe o medalie. 3. Text, inscripţie prin care se explică semnele 
convenţionale de pe o hartă, de pe un plan, o imagine fotografiată sau 
desenată. ** Completare sub formă de memoriu anexată la o schemă, 
la o hartă etc., privind unele date care nu se pot exprima grafic. - Din 
fr. légende, lat. legenda. (sursa DEX ’98)
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La Princesse de Montpensier
(Prinţesa din Montpensier)

„La Princesse de Montpensier” e adaptat după 
o povestire scurtă de Madame de La Fayette, 
scrisă în secolul XVII, care se încheie aşa: 
„Muri în puţine zile, în floarea vârstei, una din 
cele mai frumoase prinţese de pe lume şi care 
ar fi fost fără îndoială cea mai fericită, dacă 
virtutea şi prudenţa ar fi condus toate faptele 
sale.” Filmul regizat de Bertrand Tavernier 
păstrează schema narativă a prozei scurte – 
mai precis, şirul de interacţiuni dintre prinţesa 
eponimă şi admiratorii ei - şi abandonează 
tonul moralizator desuet, dar e discutabil dacă 
îl înlocuieşte cu ceva consistent.
În cinematografia franceză există o categorie 
de filme denumită peiorativ „tradiţia calităţii” – 
cea împotriva căreia s-au revoltat cineaştii din 
Nouvelle Vague, numind-o „cinematografia 
lui tăticu’”-, care pretind că adaptează opere 
literare cu subiect istoric, dar mai degrabă se 
folosesc de prestigiul sursei literare şi de vagul 
interes al publicului pentru perioada istorică 
tratată ca să dea respectabilitate unor drame 

facile, puse în scenă fără mare efort regizoral.
„La Princesse de Montpensier” nu e din 
aceeaşi serie. O parte semnificativă e filmată 
în stil ciné-vérité, iar fundalul e întotdeauna 
populat – ca şi cum camera s-ar ţine după 
protagonişti în vreme ce alţii şi-ar vedea de 
treburile lor, insensibili la frământările eroilor. 
Oricând stau să se dezlănţuie nevrozele 
amoroase, există câţiva servitori care roiesc 
prin preajmă, obligându-i la prudenţă pe 
îndrăgostiţi. Iar interpretările actorilor sunt 
lipsite de rigiditatea monotonă, „de epocă”, 
din alte filme istorice, aşa că evoluţiile lor, în 
limitele înguste ale intrigii, au mult mai multe 
nuanţe. 
Marie (Mélanie Thierry) îi e dată în căsătorie 
prinţului de Montpensier, însă spre nefericirea 
ei îl iubeşte din copilărie pe ducele de Guise 
(Gaspard Ulliel), şi, ca şi cum n-ar fi destul, 
fără voia ei îl vrăjeşte pe contele de Chabannes 
(Lambert Wilson) şi îl ispiteşte pe ducele de 
Anjou (Raphaël Personnaz). Fiindcă filmul se 

vrea mai profund decât o farsă, probabil vă veţi 
întreba cum se poate ca toţi bărbaţii din ţinut să 
fie interesaţi de aceeaşi femeie (chiar una care 
e isteaţă, voluptuoasă şi cu zestre); sunt câteva 
indicii că pasiunile lor aparent mistuitoare 
coexistă cu alte preocupări pe care ea nu le 
sesizează, numai că scenariul e prea confuz 
ca să urmărească consecvent ideea. Marie 
oscilează între încântarea că farmecele ei au 
efect şi deznădejdea că farmecele ei au efecte 
secundare – cum trăieşte într-o societate 
patriarhală, e datoare să demonstreze calităţile 
(şi să afişeze imaginea) unei soţii dedicate. 
Evidenţiind lipsa de libertate a fetei, „La 
Princesse de Montpensier” e modern într-
un sens mai puţin naiv sau alarmist ca, 
de pildă, „The Duchess” (regia Saul Dibb, 
2008). Dincolo, ducesa interpretată de Keira 
Knightley părea să ştie că tratamentul pe care 
i-l aplică soţul e inechitabil şi nedelicat, şi 
părea să ştie şi cum să-şi facă singură dreptate. 
Aici, Marie e revoltată când i se spune, în 
ajunul nunţii, că se va obişnui încet-încet cu 
situaţia, dar mai târziu îi pasează sfatul unei 
prietene în ajunul nunţii ei; şi-a învăţat lecţia 
între timp.
Altfel, filmul n-are un discurs închegat 
referitor la perioada istorică în care se 
plasează. Luptele între catolici şi protestanţi 
sunt doar un pretext bun ca bărbaţii să plece 
de acasă, iar Noaptea Sfântului Bartolomeu 
e doar un moment bun în care Chabannes să 
fie omorât fără să fi scos el primul sabia; nici 
războiul, nici religia nu par să-i stârnească 
nimănui pasiuni mai mari decât prinţesa de 
Montpensier. Nu cred că filmul lui Bertrand 
Tavernier ar fi înfuriat cineaştii din Noul 
Val – mizanscena lui e inventivă şi stilul nu e 
pretenţios -, dar se foloseşte de preconcepţia 
spectatorilor că oamenii din alte epoci aveau 
aceleaşi gesturi şi aceleaşi simţăminte - erau 
doar, poate, un pic mai nobili decât cei de 
astăzi. Bineînţeles, această preconcepţie este 
demontată de autori ambiţioşi ca Eric Rohmer 
sau Jacques Rivette în filmele lor istorice, 
unde realitatea nu pare nicicând „realistă” şi 
reacţiile spontane declanşează gesturi aparent 
teatrale; miza lor nu e să ne „apropie” trecutul, 
să-l „umanizeze” aplatizând diferenţele, ci 
tocmai să ne dea ocazia să-l studiem de la 
distanţă. Rohmer şi Rivette îndrăznesc să 
presupună că un spectator de filme istorice 
este interesat de istorie. 

Franța – Germania 2010

regie Bertrand tavernier

scenariu Bertrand tavernier, Jean cosmos, François - Olivier Rousseau 

imagine Bruno de Keyzer, montaj Marie Deroudille,  sunet Elisabeth Paquotte

cu Mélanie thierry, Lambert Wilson, Gaspard ulliel

de irina trocan



7

review

„Balada tristă a trompetei” este acel moment 
în care Álex de la Iglesia părăseşte comedia 
neagră cu care ne obişnuise în „El Crimen 
Ferpecto” (2004) şi „La Comunidad” (2000) şi 
devine pur şi simplu crud. Cu inocenţa cu care 
un copil smulge aripile muştelor, regizorul 
spaniol îmbârligă un fel de comics baroc şi 
lugubru pornit, spune el, de la prezumţia că 
toţi suntem nişte clovni şi lumea întreagă e 
un circ. Olé! Din aşa filosofie, aşa film! 
Totul începe într-o atmosferă à la Guillermo 
del Toro, cu o secvenţă din anul 1937, din 
timpul Războiului Civil Spaniol. Un grup 
de republicani năvăleşte într-un circ în 
mijlocul reprezentaţiei şi recrutează ad-
hoc întreaga trupă. Printre ei, Clovnul Trist 
(Santiago Segura), care, înarmat cu o macetă 
tranşează trupele franchiste şi rămâne 
ultimul supravieţuitor al măcelului. Ajuns în 
închisoare, clovnul îi transmite băiatului lui, 
Javier, dorinţa de răzbunare. 
Interpretare a trecutului într-o cheie de 
bandă desenată, chiar dacă nu este originală 
(vezi „Watchmen” sau „Hell Boy”), filmul 
reuşeşte mereu să devină atrăgător. E acel 
„cum ar fi” care deschide orice fantezie 

şi suspendă realitatea. Primul act este şi 
singurul moment reuşit al filmului, un fel de 
promisiune nerespectată, pentru că regizorul 
spaniol pur şi simplu nu ştie când să se 
oprească. 
Următorul moment ne trimite în 1973. În 
atmosfera cenuşie a regimului franchist, 
Javier (Carlos Areces) intră într-o trupă 
de circari condusă de Sergio (Antonio de la 
Torre), clovnul care mărturisea că dacă nu 
ar fi făcut copiii să râdă, ar fi ajuns criminal. 
Din prima zi se îndrăgosteşte de trapezista 
Natalia (Carolina Bang), amanta lui Sergio, 
şi flirtul lor se termină într-o baie de sânge, 
când amantul gelos îi descoperă într-o noapte 
într-un parc de distracţii. 
Aici este momentul în care logica se opreşte 
şi începe un carnaval strident de mutilări 
şi auto-mutilări. De la Iglesia confundă 
catharsisul cu obscenitatea şi începe să 
livreze şoc pe pâine într-o încercare disperată 
de a realiza un film-cult. 
Şi aşa, Javier se răzbună pe Sergio, se 
ascunde în pădure, trăieşte din leşuri de 
animale, pentru a ajunge tocmai în casa 
colonelului care i-a omorât tatăl, îl muşcă 

pe Franco la o partidă de vânătoare, îşi pune 
cu sodă caustică şi fier de călcat o mască a 
răzbunării, îşi omoară călăul şi se întoarce 
în oraş, obsedat de Natalia. Finalul e un fel 
de „King Kong” fără gorilă, sau o referinţă 
la „Nord prin Nord-Vest” al lui Hitchcock 
(pentru că regizorul a ţinut morţiş să explice 
tot ce se putea din film), cu poliţia trăgând o 
ploaie de gloanţe asupra unei cruci imense pe 
care se desfăşoară lupta dintre cei doi clovni 
rivali, în prezenţa, şi apoi absenţa definitivă, 
a domniţei.
Alegoria filmulului este atât de străvezie 
încât e aproape incorect să te oboseşti să 
o descifrezi. Deci, Spania este o trapezistă 
frumoasă şi uşuratică pentru care se bat 
doi clovni (naţionaliştii şi republicanii) care 
reuşesc s-o omoare din prea multă iubire. 
Din toată adunătura asta de senzaţional şi 
excentric, ce lipseşte cu desăvârşire este 
empatia. De la Iglesia uită în vâltoarea 
evenimentelor că Javier, ca personaj 
principal, trebuie să fie cât de cât simpatic. 
Monstrul virgin cu machiaj gros şi şuncile 
expuse la vedere timp de două ore nu reuşeşte 
să provoace nici măcar milă. Te lasă rece. 
Cu toate astea, cred că singurul lucru la 
care poate fi folosit cu încredere filmul 
este speriatul musafirilor care uită să plece. 
Ar trebui un DVD cu „Balada” în fiecare 
apartament măcar pentru autoapărare. 
Asta pentru că unul din puţinele momente 
interesante de la proiecţie a fost amuţirea 
cuplului zglobiu de lângă mine. Aceeaşi fată 
care râdea subţire de băiatul grăsuţ fugărit 
în fundul gol prin pădure de un mistreţ, a 
încetat brusc orice comentariu când clovnul 
nostru şi-a lipit fierul de călcat de obraz şi a 
luat o fâşie de piele în timpul procesului. Nu-
mi dau seama care a fost procesul de selecţie, 
oricum locurile au rămas imediat libere. 
Oricât de violent şi extravagant s-ar vrea, 
„Balada tristă a trompetei” nu face altceva 
decât să livreze o lecţie de cultură civică pe 
o temă cuminţică – „răzbunarea e un lucru 
rău”. Nu poţi pretinde să obţii un film-cult 
când te repezi să explici tot ce se întâmplă în 
el, aşa cum face de la Iglesia cu metaforele 
şi citatele lui. Era limpede la ce se referea, 
doar modul lipsit de subtilitate prin care o 
face este defectuos. Dispariţia şocului vizual 
încheie abrupt orice legătură cu balada 
spaniolului.

de andrei dobrescu

Spania – Franța 2010

regie, scenariu Álex de la Iglesia

imagine Kiko de la Rica, montaj alejandro Lázaro

cu carlos areces, antonio de la torre, carolina Bang

Balada triste de trompeta 
(Balada tristă a trompetei)
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Takeshi Kitano (născut pe 18 ianuarie, 1947) e 
un fel de „om-orchestră” al lumii culturale şi de 
divertisment din Japonia, profesând ca regizor, 
scenarist, actor, comediant, cântăreţ, dansator, 
prezentator, poet, pictor şi multe altele. Şi-a 
început cariera de comediant într-un club în care 
lucrase iniţial ca liftier. În 1973, Kiyoshi Kaneko 
i s-a alăturat şi împreună au format grupul de 
comici manzai1 „Two Beat” în cadrul căruia 
„Beat” Kitano era personajul amuzant, iar „Beat” 
Kiyoshi era personajul serios. Numerele lor de 
improvizaţie au avut atât de mult succes încât au 
ajuns în scurt timp (1976) în televiziune. Glumele 
îndrăzneţe şi „nepotrivite” ale lui Kitano pe 
seama unor categorii sociale vulnerabile (bătrâni, 
persoane cu handicap, săraci, copii, femei etc.) le-
au adus popularitate, controversă, dar şi cenzură. 
În ciuda faptului că numărul lor era printre cele 
mai de succes, la începutul anilor 1980 trupa 
s-a destrămat, iar Kitano şi-a continuat cariera 
pe cont propriu ca prezentator de concursuri şi 
animator tv, păstrându-şi numele „Beat Kitano”. 
Sub acelaşi nume şi-a început şi cariera de actor 
interpretând, în general, roluri de gangsteri, 
personaje sociopate sau dificile – primul rol 
important îl primeşte în filmul lui Nagisa Oshima, 
„Merry Christmas, Mister Lawrence!” („Crăciun 
fericit, Mr. Lawrence!”, 1983). Atât acest rol,  cât 
şi colaborarea cu regizorul Oshima au avut o 
puternică influenţă asupra lui Kitano 2.

de Cristiana stroea

JuCĂriile
lui 
takeshi 
kitano
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Violenţa contrastelor 
În 1989 debutează ca regizor cu filmul „Sono Otoko, Kyobo ni 
Tsuki” („Poliţist violent”) – în tradiţia filmelor japoneze cu gangsteri 
(yakuza). În ciuda lipsei totale de experienţă sau de cunoştinţe 
regizorale, Kitano demonstrează curajul şi viziunea unui autor. Într-
un interviu3 povesteşte cum a fost nevoit să-şi convingă echipa de 
filmare să lucreze după regulile lui, care intrau într-un vădit contrast 
cu cele ale genului. De fapt, „contrast” e cuvântul cheie în încercarea 
de a analiza estetica acestui regizor şi maniera lui de a povesti. 
În „Poliţist violent”, primul cadru surprinde expresia de retardată 
fericire a unui cerşetor care îşi mănâncă orezul cu mişcări extrem de 
lente (ar putea părea un ralanti). Camera rămâne fixată multă vreme 
asupra lui şi resimţim umorul nemilos al lui „Beat” Takeshi. Brusc, 
apărută de nicăieri, o gaşcă de tineri începe să-l agreseze, să-l lovească 
cu cruzime până când îl lasă inconştient pe stradă. Nimic nu ne-a 
pregătit pentru această scenă: nu i-am văzut şi nici măcar nu i-am 
auzit pe tineri apropiindu-se. Atacul lor are ceva din ferocitatea şi 
imprevizibilitatea unui prădător. Kitano ignoră convenţiile, renunţă 
la suspans, la realism în favoarea unui contrast puternic între cadrul 
plat şi static cu cerşetorul şi violenţa travlingului lung şi chinuitor 
prin care îl urmăreşte pe cerşetor încercând să scape de lovituri. 
Băieţii se despart urându-şi „noapte bună” şi pleacă bine-dispuşi 
spre casă. Nici ei, nici noi nu ştim că în tot timpul acesta, Azuma 
( jucat de Beat Takeshi), un poliţist agresiv, taciturn şi îndărătnic, 
i-a urmărit. În secvenţa următoare îl vedem pe poliţist intrând în 
casa unuia dintre tineri. Se prezintă mamei şi, fără să aştepte vreun 
răspuns din partea ei, intră în casă şi urcă spre camera băiatului. 
Bate la uşă de două ori, politicos, dar când băiatul îi deschide, Azuma 
îl loveşte violent în burtă. Închide uşa după el şi în următorul cadru 
îl vedem doar pe poliţist lovindu-l pe băiat de câteva ori, somându-l 
să se predea împreună cu prietenii lui. 
În scena următoare, de pe un pod, câţiva copii aruncă cu gunoaie 
într-un barcagiu. Construită foarte asemănător cu cea a cerşetorului, 

această scenă întăreşte sentimentul că suntem într-o lume în care 
violenţa este generalizată. Puştii o iau apoi la fugă pe pod şi printre 
ei, din direcţia opusă, îl vedem venind spre noi pe Azuma cu mersul 
lui hotărât şi greoi, de parcă la fiecare pas ar încerca să lovească 
pământul pe care calcă. În perspectiva bătăii pe care poliţistul i-a 
aplicat-o doar unuia dintre tinerii agresori, contrastul dintre apariţia 
greoaie a lui Azuma şi goana sprintenă a celor cinci copii – viitori 
delincvenţi, forţe proaspete -, aruncă în derizoriu existenţa acestui 
personaj, instituţia din care face parte şi, în general, pune sub semnul 
absurdului această luptă împotriva răului, al cărui reprezentant ar 
trebui să fie. 
Ulterior, în timpul unei urmăriri, Kitano reia tehnica pe care a 
folosit-o la început şi o duce la extrem. O echipă de poliţie din care 
face parte şi Azuma ajunge la uşa unui infractor foarte violent care 
reuşeşte să-i pună pe doi dintre ei la pământ şi să scape pe fereastră. 
Unul dintre poliţişti stătea afară cu nişte copii. Îl vede pe infractor 
ieşind pe fereastră şi se aruncă spre el să-l oprească. Încăierarea 
e redată ca într-un vis, la ralanti: avem în faţa ochilor o poetică 
demonstraţie de curaj, forţă şi îndârjire eroică, stare amplificată de 
muzica de fundal - o variaţie electronică pe muzica lui Eric Satie. Dar 
Kitano revine brusc la 24 de frame-uri pe secundă chiar în momentul 
în care infractorul sparge capul poliţistului cu o bâtă de baseball. Îţi 
aminteşti fără să vrei de glumele acelea povestite câteva minute în 
şir şi care se termină brusc şi sec, iar în cazul lui Kitano, şi sadic. 
Urmează goana lui Azuma după infractor, pe străzile oraşului, dar 
ritmul e puternic devitalizat: cadre lungi în care personajele aleargă 
pe străzi, prin ganguri, printre biciclişti paşnici care îşi văd de drumul 
lor, nestingheriţi. Nu e nimic din încrâncenarea şi spectaculozitatea  
urmăririlor americane, e doar o goană epuizantă care pare să ne lase 
timp să „digerăm” şocul loviturii de baseball pentru a ne confrunta 
cu altul, de data aceasta într-o cheie de umor negru: Azuma îl izbeşte 
cu maşina pe infractor şi se dezlănţuie asupra acestuia, lovindu-l 
cu piciorul. Un poliţist mai tânăr încearcă să-l oprească, se pune 
deasupra infractorului căzut la pământ, dar primeşte câteva picioare 
bune în spate urlând inutil „Ai, ai! Azuma-san! Ai, ai! Opreşte-te!”. 

  portret | review
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Personaje indescifrabile
Revenind la acel principiu al contrastelor puternice care stă la baza 
filmelor lui Kitano, trebuie să adaug că ele sunt construite şi prin alte 
elemente de limbaj cinematografic. Între acestea, inexpresivitatea şi 
sărăcia de replici a actorilor reprezintă nişte constante. Jean-Pierre 
Dionnet, producător francez, povesteşte că Alain Delon, văzându-l 
pe Kitano în „Sonatine” (1993), a ieşit contrariat, susţinând că „Ăsta 
nu e actor. Are două expresii faciale şi nu vorbeşte deloc.” 4

Dar Kitano susţine că nu e nimic mai rău decât „un actor conştient 
că joacă” 5 şi că actorul trebuie să practice o permanentă suprimare a 
gesturilor şi a mimicii. Încercarea de a-l face pe actor să se asemene 
unui „animal”, inconştient că interpretează un rol, îl apropie pe 
regizor, aşa cum mulţi critici au observat, de Robert Bresson şi de 
teoria acestuia a „modelelor din viaţă”. În cazul filmelor lui Kitano, 
după spusele lui, influenţa vine însă din teatrul Noh şi optează pentru 
această drastică austeritate considerând că atunci când actorii îşi 
devoalează prea mult emoţiile, spectatorul se implică mai puţin şi 
aderă mai greu la situaţia din film. Kitano se foloseşte cu măiestrie 
de  vidul de expresie al actorului pentru a amplifica acea stare de 
acalmie din care irumpe violenţa. 
Personajele din filmele sale sunt impenetrabile. Nimic nu iese şi 
nimic nu pare să intre în subiectivitatea lor. În cazul lui Azuma, Nishi 
- „Hana-bi” („Focuri de artificii”, 1997) - sau Murakawa („Sonatine”), 
acest ermetism pare să pornească dintr-un soi de echilibristică6 pe 
care fiecare dintre cei trei o face între natura sa violentă şi natura sa 
tandră. Dar Kitano nu ne oferă indicii: receptarea unui film de-al său 
presupune un proces de implicare activă a spectatorului, căruia nu 
i se oferă motivaţii facile sau explicaţii. Criticul de film Roger Ebert 
comentează această austeritate în felul următor: „În acele filme în 
care nimic nu e explicat, adesea totul pare clar. Filmele care dau 
explicaţii pentru orice, nu au, de fapt, nimic de explicat.”
 Tehnica e folosită din plin în „Ano natsu, ichiban shizukana umi” („O 
scenă la mare” , 1991) – un film despre Shigeru, un gunoier surdo-
mut care îşi petrece timpul învăţând să facă surfing. Are o prietenă, 
de asemenea surdă, care îi împătureşte hainele când el se duce în 
apă sau îl ajută să-şi care placa. Povestea curge lent, într-o tăcere 
bruiată doar de  sunetul valurilor. Din când în când, Kitano inserează 
unele scene de umor în genul gagurilor lui Chaplin. Când nu alunecă 

pe valuri, Kitano ni-l arată privind inexpresiv, inert, spre valurile pe 
care noi nu le putem vedea. Surfingul nu mai pare o pasiune în sine, 
ci o manifestare a unei alte pasiuni, mai profunde – marea. Shigeru 
renunţă treptat la tot ce ţine de viaţă (serviciul, prietena) şi moare 
în timp ce exersează. În film vedem placa lui adusă de valuri, dar 
pe el nu, ca şi când şi-ar fi găsit locul şi ar fi decis să rămână acolo, 
iar secvenţa finală, în care prietena dă drumul pe apă plăcii lui cu o 
fotografie de-a lor, pare să întărească această idee.  
Eroii lui Kitano, de factură existenţialistă, sunt personaje care îşi 
împlinesc destinele adesea tragice, sunt împinşi de propria fire în 
situaţii în care singura opţiune ce le mai rămâne este modul de a 
muri.  În „Sonatine”, gangsterul Murakawa vrea să renunţe la yakuza 
dar i se întinde o capcană. În „Kizzu ritân” („Kids Return”, 1996), doi 
tineri încearcă să-şi găsească un rost (unul ca boxer, altul ca membru 
al yakuza), dar eşuează. În „Brother” („Fratele”, 2000), Yamamoto, 
un membru al mafiei japoneze, fuge în America pentru a scăpa de 
moarte, dar obiceiurile lui îl aruncă într-o situaţie similară cu cea de 
care fugise.
Filmele lui Kitano sunt adevărate cocktailuri de violenţă, umor, 
dramă şi poezie sub semnul absurdului. Necesită multiple vizionări 
şi prima experienţă a unui film al său poate fi dificilă, deconcertantă. 
L-am comparat adesea, în sinea mea, cu un „copil” teribilist al 
cinemaului şi mi-a făcut plăcere să descopăr în numărul din martie 
1996 al revistei „Cahiers du Cinéma” cinci întrebări pe care Martin 
Scorsese i le adresează lui Kitano. Una dintre ele era: „Ce te motivează 
să faci filme?”. Răspunsul lui Kitano e ingenuu şi plin de afecţiune: 
„Consider că filmele sunt asemenea jucăriilor. Nu găsesc nimic mai 
plăcut decât să fac filme.” 7

1 Spectacol comic tradiţional în Japonia în care tsukkomi - un personaj    

serios, inteligent, raţional discută despre diferite subiecte cu un al doilea 

personaj, boke - amuzant, prostănac, mai puţin educat. Umorul se bazează 

pe neînţelegeri, jocuri de cuvinte, gaguri etc.
2 Santiago Vila - Takeshi Kitano. Niño ante el mar, pag. 18
3 http://membres.multimania.fr/martinlang/interv2.htm
4 http://www.youtube.com/watch?v=yXt8VgZGJOM
5 Santiago Vila - Takeshi Kitano. Niño ante el mar, pag. 20
6 Kitano aminteşte într-un interviu de mişcarea unui pendul.
7 By Martin Scorsese (Cahiers du Cinéma, nr. 500, martie 1996, p. 69-     

73). trad. de Lisa Tagliaferri
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regie și scenariu asghar Farhadi

imagine Mahmlud Kalari montaj Hayedeh Safiyari, sunet Mahmoud Samakbashi

cu Peyman Moaadi, Leila Hatami

„Jodaeiye Nader az Simin” („Nader şi Simin: 
o despărţire”) este cel mai recent film al 
iranianului Asghar Farhadi şi i-a adus  acestuia 
premiul „Ursul de Aur” la Berlin în acest an, 
după ce, cu doi ani în urmă, câştigase „Ursul de 
argint” cu „Kanojo ga kieta hamabe” („Despre 
Elly”, 2009). Nader şi Simin s-au hotărât să 
divorţeze pentru că ea vrea să emigreze, iar el 
nu. Martorii despărţirii celor doi protagonişti –  
tatăl lui Nader, un bătrân bolnav de Alzheimer 
şi fetiţa lor – sunt singurii aproape de adevăr; 
fetiţa, pentru că ajunge să fie arbitrul meciurilor 
dintre părinţii ei, iar bătrânul, pentru că trăieşte 
într-o lume în care noţiunea de adevăr nu mai 
are nicio valoare. Singurii care se luptă să-i ţină 
împreună, din motive diferite, bineînţeles, sunt 
statul şi fetiţa. Filmul debutează cu o secvenţă 
la tribunal, unde soţia încearcă să-l convingă 
pe judecător că divorţul lor este iminent. Este 
interesantă poziţia camerei, care se substituie 
unghiului subiectiv al judecătorului, iar 
spectatorul capătă automat rolul acestuia. 
Avem datele problemei de la început şi trăim 
cu impresia că până la final va trebui să dăm 
sentinţa. Dar actul judecăţii îi este refuzat atât 
spectatorului, care părăseşte sala de cinema 

frustrat că nu deţine adevărul, cât şi celor două 
instanţe supreme prezente la fiecare pas în 
structura narativă complexă: justiţia şi religia. 
Copilul e practic singurul judecător de drept 
din film. El respinge organic minciuna, dar 
învaţă că viaţa este plină de compromisuri şi 
face primul compromis împins chiar de tatăl 
său – spune o minciună la tribunal pentru a-l 
salva de închisoare. Nu există victime, toţi au 
circumstanţe atenuante, iar filmul lui Farhadi 
ne transmite ideea că dreptatea este individuală 
şi ţine de conştiinţa fiecăruia. 
Este inevitabil să îl compari cu celebrul film al 
lui Akira Kurosawa, „Rashomon” (1950), care 
vorbeşte de asemenea despre relativitatea 
dreptăţii şi a adevărului. Similarităţi există 
pornind de la poziţia camerei în timpul 
procesului şi până la perspectivele multiple 
asupra aceleiaşi întâmplări. Fiecare personaj 
omite anumite lucruri din mărturisirea 
sa, încercând să nu modifice adevărul în 
filmul lui Farhadi, în timp ce în „Rashomon” 
modifică faptele, dar nu neapărat pentru a 
avea dreptatea de partea lui, ci pentru a-şi 
menţine integritatea şi onoarea. În niciunul 
din filme adevărul nu iese la iveală, în schimb 

este portretizată complexitatea firii umane. 
„Nader şi Simin” are, precum „Rashomon” 
– care beneficia pe deasupra şi de o aură de 
legendă –, un aer uşor moralizator, de povestire 
din „Cercul micinoşilor” al lui Jean-Claude 
Carrière: o povestire care-şi conţine tâlcul, dar 
asupra căreia trebuie să meditezi pentru a-l 
descoperi. 
Dar Farhadi se joacă cu spectatorul: când îi 
serveşte hălci de realitate spre contemplare, 
când îl fură, solicitându-i la maxim veleităţile 
detectiviste. Rezultatul este unul de moment. 
În sala de cinema eşti cucerit, mai ales că de 
la început ţi se acordă o poziţie privilegiată, 
dar şi foarte solicitantă, cea de judecător. Dar, 
după terminarea filmului, finalul deschis 
nu te lasă să te detaşezi şi te face totodată să 
devii conştient de tot angrenajul de conflicte 
de care a fost nevoie pentru a te aduce într-o 
stare empatică. Complexitatea firii umane 
este redată printr-o complexitate narativă care 
o sufocă pe cea dintâi, solicitând prea mult 
spectatorul şi nelăsându-i timp să contemple 
realitatea de pe ecran. Cred că vina lui Farhadi 
este încrâncenarea de a obţine un efect imediat, 
deoarece dacă ar fi lăsat povestea să respire mai 
mult ar fi câştigat şi efectul de durată pe care îl 
are fără discuţie „Rashomon”.
Filmul lui Asghar Farhadi pare o pledoarie 
pentru emigrare şi o justificare a ei în 
condiţiile actuale ale societăţii iraniene. E 
incredibil cum a reuşit să scape cenzurii, având 
în vedere similarităţile cu alte două filme 
interzise care pun în discuţie statutul femeii 
în Iran, „Dayereh” („Cercul, 2000) al lui Jafar 
Panahi şi „Ten” („Zece”, 2002) al lui Abbas 
Kiarostami. Asghar Farhadi face parte din Noul 
Cinema Iranian şi l-aş situa undeva la limita 
dintre cinematograful deschis, care invită la 
reinterpretare, al lui Kiarostami şi cel implicat 
social al lui Panahi. „Cred că un film bun are 
puterea să dureze şi începi să-l reconstruieşti 
imediat după ce ieşi din sala de cinema”, afirma 
Abbas Kiarostami într-un interviu. „Filmele 
care te iau prizonier şi care te provoacă nu-
mi plac”, continua Kiarostami, iar din această 
perspectivă asupra cinematografului Asghar 
Farhadi se situează undeva la limită. Îşi lasă 
filmul deschis, invitând la interpretare, dar în 
acelaşi timp construieşte şi o poveste destul de 
rotundă, cu conflicte puternice, care implică 
constant spectatorul şi care nu-l lasă nicio clipă 
pe parcursul filmului să se detaşeze.

de anca Buja

Jodaeiye Nader az Simin 
(Nader și Simin: o despărţire)
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Prin lungmetrajele sale filmate pe la 
sfârşitul anilor ’90 în cartierul Fontainhas 
din Lisabona, „Ossos” („Oase”, 1997) sau „No 
Quarto da Vanda” („În camera Vandei”, 2000), 
Pedro Costa a creat un stil de povestire în care 
observarea personajelor – toţi actori amatori 
în situaţii care cereau puţine dialoguri - era 
precumpănitoare. Acest stil a readus la viaţă 
- cu participarea şi a altor câţiva regizori 
tineri autohtoni - cinemaul portughez, care 
timp îndelungat fusese reprezentat pe scena 
internaţională doar prin Manoel de Oliveira şi 
João Cesar Monteiro.  
Trecerea la filme documentare de la filme de 
ficţiune, luând ca model stilul direct cinema, în 
mare parte bazate pe cadre care doar observă 
viaţa „aşa cum e ea”, a venit aproape de la sine. 
În cazul lui „Ne change rien” („Nu schimba 
nimic”), documentar ce prezintă un portret 
al actriţei-cântăreţe Jeanne Balibar, această 
tehnică creează dificultăţi pentru spectatorul 
care ar avea nevoie de un fir narativ orientativ 
sau măcar de acces emoţional la personajul 
principal pentru a urmări cu interes filmul.

Costa joacă, în acest caz, la limita 
suportabilităţii, limitând scenele în care 
apare Jeanne Balibar la repetiţii cu formaţia 
acesteia şi la reprezentaţii teatrale, adăugând 
doar câteva momente surprinse în timpul 
concertelor ei. Fiecare dintre situaţiile 
revelate în cadrul filmului o înfăţişează pe 
Balibar în calitatea sa de actriţă, de persoană 
publică, ce îşi trăieşte momentele din spatele 
culiselor repetând la nesfârşit cântece. La 
început, sunt interesante melodia şi textul 
cântecelor, vocea ei asemănătoare marilor 
dive de tipul Marlenei Dietrich, lipsa aparentă 
de identificare emoţională cu propriile texte, 
insistenţa cu care elaborează ritmul perfect, 
lucrând cu minuţiozitate la detaliile tehnice 
ale muzicii. Dar nenumăratele repetiţii nu 
converg spre un punct culminant din punct 
de vedere dramaturgic. Nu se amplifică 
intensitatea scenelor şi nu ni se dă de 
înţeles că aceste pregătiri ar fi întreprinse în 
vederea publicării unui disc sau a creării unui 
spectacol specific. 
Deşi sunt alternate scenele de repetiţie cu cele 

de nagy Boglárka

de concert, nu este explicată legătura dintre 
ele şi, neavând niciun comentariu referitor la 
cele prezentate în film, spectatorul care nu 
citeşte măcar un sinopsis al acestuia, nu va 
şti nici măcar numele personajului principal 
până la genericul de final. Pedro Costa elimină 
timpul şi spaţiul şi impune prin documentarul 
său foarte multe limite spectatorului, atât 
din punctul de vedere al imaginii, cât şi din 
cel al dramaturgiei; întreg filmul e alcătuit 
din cadre fixe, lungi, întunecate, într-un alb-
negru cu foarte puţine accente luminoase, 
alternate foarte rar şi care nici măcar nu 
lasă melodiile să se deruleze în întregime. 
Muzicienii nu discută între ei decât strictul 
necesar în vederea perfecţionării înregistrării 
unui cântec sau al altuia. 
La ce se reduce obiectul observaţiei, în 
aceste condiţii? Textele cântecelor repetate 
preiau rolul elementelor naratologice şi 
devin autoreferenţiale atât pentru film, cât şi 
pentru lucrul artiştilor. „Ne change rien” („nu 
schimba nimic”) nu este doar titlul filmului şi 
titlul unui cântec interpretat de către Jeanne 
Balibar; e vorba despre o supunere de sensuri 
şi de situaţii în care perfecţionismul ţintit e 
regula de aur: repetiţiile nesfârşite au ca scop 
fixarea unei forme stricte şi de neschimbat. 
Presupunerea mea e susţinută de cântecul 
cel mai des repetat, care începe cu cuvintele 
„Je me mutile pour attirer ton attention” 
(„Mă mutilez ca să atrag atenţia ta”), dar de 
fapt nu e vorba doar de mutilarea artistului, 
ce renunţă la majoritatea mijloacelor prin 
care ar provoca o schimbare emoţională în 
publicul căruia i se adresează. 
Cântecele care vorbesc despre chinul pasiunii 
şi despre obsesii rămân placide, interpretarea 
lor flegmatică obligă spectatorul la 
hermeneutică, la disciplină şi observaţie, 
care se deprind pe parcurs. Ultimul cadru 
al filmului e surprins, dintr-odată, într-
un spaţiu luminos, şi lasă să curgă până la 
final un cântec, devenind astfel asemenea 
unei respiraţii libere, uşurătoare – premiul 
răbdării, înlocuitorul spectacolului mult 
aşteptat. 
„Ne change rien” este o continuare logică a 
carierei şi a metodei de filmare a lui Pedro 
Costa, dar nu constituie neapărat un pas în 
direcţia spectatorilor, ci mai degrabă unul 
către cei dispuşi să accepte o provocare 
formală şi să dedice timp analizelor detaliate.

de emi vasiliu

Ne change rien 
(Nu schimba nimic)

Portugalia, Franța 2009

regie, imagine Pedro costa

montaj Patricia Saramago

cu Jeanne Balibar, Rodolphe Burger
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de roxana Coţovanu

Rusia 2010

regie și scenariu aleksey Balabanov

imagine alksandr Simonov

sunet antonina Balashova

cu Mikhail Skryabin, aida tumutova, aleksandr Mosin

Nu mulţi regizori care cunosc succesul 
(şi nu mulţi regizori ruşi contemporani îl 
cunosc) îşi permit să se lepede de reţeta care 
i-a făcut bogaţi şi să îşi redefinească direcţia 
cinematografică. Aleksey Balabanov e, în 
orice caz, unul dintre ei.
Balabanov a devenit cunoscut – sau mai 
bine zis a devenit una dintre marile vedete 
ale cinemaului rus – în 1997, cu „Brat” 
(„Frate”), al patrulea său lungmetraj, o 
peliculă aproape hollywoodiană care trata 
multe subiecte noi la acea vreme pentru 
spectatorul – şi filmul – rus: onoare, familie, 
capitalism, mafie, naţionalism, decăderea 
moravurilor sunt numai câteva dintre ele. 
Uriaşul succes de casă a fost depăşit în 2000 
de sequel-ul „Brat 2” („Fratele 2”). Filmul 
alimentează şovinismul rusesc, permiţându-
le spectatorilor să se simtă răzbunaţi: eroul 
e un tânăr rus care nu îşi pleacă capul în 
faţa „imperialiştilor” americani, ci le arată 
el cine este cu adevărat mai tare!
Dar a-l numi pe Balabanov un realizator 

de filme patriotice de acţiune (deşi printre 
influenţele primului „Brat” se numără mai 
curând filmele lui Jean-Pierre Melville 
sau Quentin Tarantino decât cele cu Jean-
Claude Van Damme) înseamnă a-i face o 
nedreptate. Între cele două mari succese ale 
sale, regizorul a făcut „Pro Urodov i Lyudey” 
(„Despre ciudaţi şi oameni, 1998”), un film 
bizar, în culori sepia, despre un realizator 
de filme pornografice din Petersburgul 
începutului secolului al XX-lea şi victimele 
sale. Iar după al doilea „Brat”, Balabanov s-a 
îndepărtat din nou de mainstream, arătând 
o Rusie ai cărei eroi sunt murdari, săraci, 
uitaţi de societate, trăiesc animalic şi trăiesc 
doar pentru că singura alternativă la viaţă 
este moartea.
Un asemenea om este eroul celui 
mai recent film al lui Balabanov, 
„Kochegar”(„Fochistul”): un fochist bătrân, 
care îşi petrece zilele alimentând un cuptor 
dintr-un subsol întunecat şi trist; în timpul 
liber, scrie la un roman, iar din când în 

când primeşte nişte vizite: mafioţi care 
ard cadavrele victimelor în cuptorul lui, o 
fetiţă căreia îi place să privească flăcările, 
fiica sa care îi cere bani şi nu este niciodată 
mulţumită de suma primită. Lumea din 
afara subsolului său este luminoasă, bogată, 
violentă, contrastând puternic cu văgăuna 
fochistului. De asemenea, nici celor 
apropiaţi nu le pasă, de fapt, de el: şeful 
mafiei locale se interesează mai mult ca să 
se amuze de mersul romanului fochistului, 
iar fiica sa îşi petrece timpul fie făcând 
sex, fie în magazinul de blănuri pe care îl 
conduce împreună cu fiica şefului mafiei. În 
afară de magazin, ele mai au ceva în comun, 
care va duce şi la deznodământul sângeros 
al filmului: un mafiot mut, care este amantul 
amândurora.
Muzica folosită de Balabanov, o temă de 
pop latin interpretată de chitaristul Didula, 
care pare să acompanieze întreg filmul, 
oferă un contrapunct ironic şi inteligent 
la pustietatea sufletească a personajelor 
şi la tristeţea subsolului locuit de fochist. 
Personajele sunt poate caricaturale şi 
unidimensionale (aici regizorul arată că 
„Pulp Fiction” (1994, r. Quentin Tarantino) 
continuă să fie o influenţă pentru el), dar 
pe de altă parte filmul e o parabolă, nu un 
studiu de caracter; contextul cere aceste 
personaje lipsite de trăiri, opunându-le 
vieţii interioare bogate (şi poate puţin 
nebune) a fochistului. 
La sfârşitul filmului, Balabanov se întoarce 
la una din temele lui preferate, şi anume 
ignoranţa totală a societăţii ruse faţă de cei 
care au luptat pentru ea; când fochistul îşi 
pune uniforma de maior, fost combatant 
în războiul din Afganistan, Balabanov face 
totodată o trimitere la propriul său film, 
„Gruz 200” („Cargo 200”, 2007), în care 
cadavrul unui erou de război este batjocorit 
de un poliţist. Odată cu uniforma, fochistul 
se îmbracă şi cu rămăşiţele demnităţii sale, 
de care uitarea şi dezinteresul societăţii 
nu au reuşit încă să îl dezbrace definitiv. 
Din nou soldat şi din nou bărbat, fochistul 
însetat de răzbunare omoară doi bărbaţi 
– însă modul în care o face este ridicol, şi 
când începe să ruleze genericul, nu poţi, 
ca spectator, să nu te întrebi în ce măsură 
demnitatea şi penibilul nu sunt, cumva, cele 
două feţe ale aceleiaşi monezi.

Kochegar 
(Fochistul)



14                                                                 iunie 2011 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

review

„Che” (regia Steven Soderbergh, 2008), filmul biografic de patru 
ore despre Che Guevara, e cvasidocumentar şi antitriumfalist. 
De multe ori, Guevara (Benicio del Toro) e arătat în cadre largi, 
printre luptătorii de gherilă pe care îi instruieşte, şi nu e mai uşor 
de reperat în grup decât oricare dintre ei. Momentele de glorie 
lipsesc, amănuntele cotidiene abundă. Deşi îşi alege drept subiect 
un revoluţionar emblematic, filmul refuză să ne ofere senzaţii tari. 
Din acest punct de vedere, „Carlos”, filmul lui Olivier Assayas despre 
un terorist emblematic, proiectat în premieră în 2010 la Cannes, nu 
seamănă deloc cu „Che”.
Versiunea de cinci ore şi jumătate, distribuită ca miniserie tv în 
trei părţi, bifează toată gama de senzaţii tari oferite de filmele cu 
gangsteri şi spioni. Conţine întruniri secrete, filaj, tragedii televizate, 
sex, droguri şi multe subgenuri de rock. Iar Ilici Ramírez Sánchez -zis 
Carlos - e fericitul care stârneşte agitaţia şi captează atenţia tuturor; 

el e, fără nicio urmă de îndoială, protagonistul filmului. „Carlos” 
e documentat exhaustiv, dar nu e un pseudo-documentar: prima 
jumătate a celei de-a doua părţi - reconstituirea conferinţei OPEC în 
Viena din 1975, în timpul căreia gruparea lui Carlos îi ia prizonieri 
pe reprezentanţii marilor puteri petroliere - e făcută respectând toate 
regulile unui thriller cu ostatici, iar lui Carlos îi e repartizat rolul pe 
care l-ar interpreta un star. Nu pot fi contrazise acuzaţiile detractorilor 
că, uneori, Carlos pare mai curând un idol decât un luptător.
Numai că tocmai asta e ideea: militantul venezuelean chiar a fost 
preocupat de imaginea lui, şi sunt destule semne că imaginea l-a 
ajutat mai mult să capete notorietate decât competenţele. În secvenţa 
menţionată mai sus, Carlos (Édgar Ramírez) intră la conferinţa OPEC 
purtând o haină de piele şi o beretă în stilul lui Guevara, şi prezentându-
se ostaticilor: „Numele meu e Carlos. Poate aţi auzit de mine.” Pare 
glorificator, dar toate amănuntele sunt conforme cu documentaţia; 
Assayas nu a inventat nimic. De altfel, nu se poate spune că atentatul 
– intens mediatizat la vremea respectivă - e recreat ca un moment 
de glorie. Din contră, Carlos face greşeală după greşeală: abia intrat 
în sala de conferinţe, ucide un oficial libian, deşi în Libia plănuieşte 
să se refugieze după atentat; după ce gruparea decolează din Austria 
cu ostatici cu tot, Carlos eliberează mulţi dintre ei într-un aeroport 
în care opresc câteva ceasuri, înainte să ajungă acolo unde speră că 
va putea rămâne; iar la sfârşit, când trebuie să negocieze preţul de 
răscumpărare, se descurcă prost. După încheierea operaţiunii, Waddi 
Haddad, angajatorul lui, îl mustră că n-are simţ politic, adăugând 
că e doar un executant, şi nici măcar nu e unul excepţional; când 
militantul bâiguie că luptă pentru cauză, Haddad ripostează că mai 
degrabă luptă pentru cauza proprie. Oricât de tăioase ar fi învinuirile 
care i se aduc, după ce am văzut mai devreme ni se par nimerite.
Intrat în pielea lui Carlos, Édgar Ramirez merge legănându-se 
ostentativ, manevrează armele ca şi cum ar fi imposibil să rateze ţinta, 

de irina trocan

Carlos

regie Olivier assayas

Franța – Germania 2010

scenariu Olivier assayas, Dan Franck, Daniel Leconte

imagine Yorick Le Saux, Denis Lenoir

montaj Luc Barnier, Marion Monnier

costume Françoise clavel

cu Édgar Ramirez, alexander Scheer, alejandro arroyo
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urlă fără să întrerupă contactul vizual şi se exprimă elocvent chiar 
atunci când ideile lui n-au nicio noimă. Fiind nevoit să îşi interpreteze 
personajul la bine şi la rău de-a lungul unui interval de trei decenii, 
Ramirez se îngraşă sau slăbeşte, după cât de activ sau sedentar trebuie 
să pară în etape diferite.
Constantă e numai încrederea în sine pe care o proiectează. În 
anturajul tinerilor luptători animaţi de idei măreţe pe care nu le înţeleg, 
el impresionează prin atitudine, prin accesorii şi prin reputaţie. Când 
întâlneşte o femeie pe care vrea să o seducă (se întâmplă frecvent), e 
suficient să dea semne de interes şi să aştepte ca spiritul revoluţionar 
să-şi facă efectul. Când e exclus din organizaţia în care s-a format, 
e convins că-şi va găsi de lucru; nu pentru că ar avea simţ politic, ci 
fiindcă n-are dubii că e valoros.
Filmul lui Olivier Assayas e compus din multe secvenţe scurte 
de pe parcursul unei perioade foarte lungi; Carlos îşi dezvăluie 
contradicţiile dacă e urmărit cu atenţie – dar trebuie urmărit cu mult 
mai multă atenţie decât ar fi cerut un film biografic curăţit şi ordonat. 
Dezavantajul e că unora li se va părea un film fie amoral, fie obositor. 
Avantajul – respectă cronologia evenimentelor, fără să le omită pe cele 
„minore” ca să dilate numai câteva mai „relevante”; sunt relevante 
toate şi e important că sunt atâtea. Carlos îşi construieşte cariera cu 
eforturi la fel de mari ca orice tânăr ambiţios care speră la un post mai 
bun, şi, până la primul atentat relatat de presa internaţională (uciderea 
unor poliţişti într-un apartament de pe strada Toulliers, în 1975), e deja 
un veteran. Assayas ştie să speculeze tensiunea momentului prin felul 
în care construieşte secvenţa. Poliţiştii pornesc către adresa indicată 
să-l interogheze pe Carlos, şi unul îi spune celuilalt în treacăt că va fi 
o operaţiune de rutină; Carlos e de mult acolo, la o petrecere destinsă 
într-un cerc de tineri „militanţi nonviolenţi”. Se aud bătăi în uşă şi ne 
aşteptăm să sară scântei instantaneu, dar conversaţia între poliţişti şi 
Carlos e civilizată – Carlos se preface că e inocent şi poliţiştii nu ştiu 
destule despre el cât să fie siguri că nu e aşa.
Cum filmul cuprinde întreaga evoluţie a lui Carlos, nu trebuie să arate 
că e fie un visător, fie un mercenar fără convingeri proprii, sau că e ori 
incompetent, ori impecabil. Ce reiese e mai interesant ca o hagiografie 
sau o caricatură. În trei decenii e atâta vreme să-şi facă treaba bine şi-
apoi să-şi facă treaba prost, încât nu mai frapează incompetenţa, ci 

amoralitatea rezultată din rutină. E foarte posibil să fi crezut în Cauză 
la început (iar spre bătrâneţe are nostalgia revoltei adolescentine), dar 
cu greu ar putea păstra o poziţie fermă când consideră că duşmanul, 
nebulos, este „imperialismul”; trece fără probleme din rezistenţa 
palestiniană în slujba dictatorilor comunişti, şi nici măcar nu sesizează 
ironia faptului că, anti-imperialist cum e, îşi câştigă traiul pe piaţa 
internaţională. Şi problemele personale – care nu contează pentru 
restul lumii - tot prin violenţă le rezolvă: execută o serie de atentate, 
încercând să convingă autorităţile franceze să-i elibereze logodnica 
din închisoare.
Olivier Assayas are priceperea tehnică necesară pentru „Carlos”: nu face 
filme de gen, dar a făcut toate genurile de film, şi „Carlos” e regizat cu 
mână sigură. Are, de asemenea, cunoştinţele necesare şi scepticismul 
interesat cu care trebuie abordat subiectul: în adolescenţa lui Assayas, 
la începutul anilor ’70, pătrundea în cultura franceză teoria că toate 
regimurile totalitare – inclusiv cele de inspiraţie marxistă - sunt la fel 
de alienante precum capitalismul. Steven Soderbergh vede în Che un 
spirit altruist (şi omite din filmul biografic faptele care ar putea pune la 
îndoială dedicarea lui); Olivier Assayas e mult mai reticent în privinţa 
lui Carlos. Dacă Soderbergh îl crede pe Che reprezentativ pentru o 
filosofie, pentru Assayas, Carlos e numai emblematic – notoriu; alţi 
militanţi din generaţia lui (personaje secundare în miniserie) au fost 
mai puţin individualişti, mai puţin distructivi şi mai integri, dar ei n-au 
ajuns niciodată imprimaţi pe tricouri sau pe coperta unor albume pop.
Detractorii filmului au mai remarcat că structura e cea a ascensiunii-
şi-declinului, ca în toate filmele cu gangsteri din anii ’30. Dar „Carlos” 
se îndepărtează apreciabil de convenţie. Nu are un arc dramatic 
– traiectoria personajului e dictată de biografia lui Ilici Ramírez 
Sánchez. Între ascensiune şi declin nu există legături cauzale. Cariera 
lui Carlos nu se încheie când faptele lui mârşave îi aduc pierirea 
iminentă, ci după căderea blocului comunist, când nu-l mai angajează 
nimeni. Rigoarea tratamentului lui Assayas e demitizantă aşa cum 
austeritatea mijloacelor lui Soderbergh nu era; ultimul lucru însemnat 
pe care îl plănuieşte Carlos înainte de finalul filmului e o liposucţie.
Judecând numai după stil, „Che” pare mai veridic decât „Carlos”, dar 
în realitate, în ciuda aparentei neutralităţi, filmul lui Soderbergh e 
cel romantizat. Sigur că, în parte, diferenţele între „Che” şi „Carlos” 
derivă din diferenţele între Che şi Carlos: simplificând, primul e un 
strateg şi al doilea e un executant, şi-atunci e normal ca primul film să 
se concentreze pe detalii tehnice, iar al doilea să fie un film de acţiune. 
Însă diferenţele sunt mai profunde. Protagonistul lui „Che” nu e un 
anonim şi Soderbergh trebuie să fi intuit că, oricât de discret ar fi 
plasat în cadru, îl căutăm cu privirea până când îl reperăm; şi trebuie 
să mai fi ştiut că, împărţind filmul în două părţi simetrice (prima: 
revoluţia reuşită din Cuba; a doua: revoluţia eşuată din Bolivia), îi 
dă semnificaţie; reiese că Guevara a fost un erou pur, consecvent în 
două lupte foarte diferite, rămânând fidel ideilor sale şi atunci când 
mediul îi e potrivnic. „Carlos” nu e la fel de democratic – personajul 
principal e mai proeminent decât oricare altul -, şi nici la fel de umil 
– nu ni se dă impresia că teroristul ar fi imposibil de înţeles. Însă 
nu numai că e mai onest să procedeze aşa, e şi profitabil estetic. Nu 
ştiu cât de mult serveşte austeritatea, atunci când demistificarea nu 
e riguroasă, în filmele biografice despre militanţi iconici. În primul 
rând, omite amănuntul că triumfalismul nu le-a fost nici lor străin. 
În al doilea rând, urmărind un film biografic ca „Che”, care preţuieşte 
opacitatea psihologică şi ne lasă misiunea să completăm noi golurile, 
suntem tentaţi să le umplem cu ce ştiam deja – şi ce ne amintim e vag. 
Tocmai că, de la distanţă –şi numai de la distanţă -, Carlos pare un 
demn reprezentant al Cauzei.
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J., un puşti de 17-18 ani, ajunge la bunica şi 
unchii săi, după ce mama ia o supradoză şi 
moare. Nu e clar cât ştie el despre afacerile 
familiei sale, dar odată ce ajunge în noul 
cămin şi primeşte, asemeni celorlalţi bărbaţi 
ai casei, sărutul bunicii, devine nervos şi 
tulburat. El este naratorul filmului, dar şi 
personajul care observă, odată cu spectatorul, 
comportamentul clanului de mafioţi, a cărui 
apăsare o simte cu teamă. Privirea îi e mai tot 
timpul îndreptată în jos, iar când priveşte la 
membrii familiei sale o face cu uimire şi frică. 
Filmul impresionează tocmai prin legătura 
dintre neputinţa, neştiinţa personajului 
principal şi încadraturile înguste care 
transmit sentimentele lui: J. nu-şi poate 
anula apartenenţa la familie, la fel cum ochii 
spectatorului nu au unde să caute lumină 
sau spaţiu în cadrele încărcate ale lui David 
Michôd.
„Animal Kingdom” prezintă lumea mafiei 
neromantizat, chiar mai visceral decât 

„Gomorra” (2008)  lui Matteo Garone, unde 
personajele au parte de libertate în evoluţie. 
Filmele despre gangsteri sunt construite, 
de obicei, cu personaje romantice, oarecum 
hiperbolizate, iar oroarea transmisă ţine de 
faptele sălbatice comise de antieroii semizei 
(sau cel puţin ce se consideră deasupra 
umanului). Acesta este şi cazul în „Gomorra”, 
chiar dacă filmul se încadrează într-un 
registru realist.
În filmul de  debut al australianului David 
Michôd, aparatul pare să observe de la 
distanţă, ca un personaj ce urmăreşte din afară 
acţiunea, dar în acelaşi timp, să şi producă 
reacţii senzoriale, precum genul erotic sau 
horror. Suspansul provine din încadratura 
claustrofobică, ce inpiră spectatorului o 
stare. Singurul personaj care evoluează 
este J.; el se adaptează mediului pentru a 
supravieţiui – tema principală a filmului. 
Celelalte personaje sunt lineare şi servesc ca 
material de studiu comportamental pentru 

J. şi spectator, care trebuie să cunoască şi 
să înţeleagă regulile noului univers. Sunt 
surprinse în momente obişnuite, în familie, 
fiind redate astfel obiceiurile acestora; autorul 
se poziţionează deasupra personajelor sale, 
precum un savant care studiază în junglă 
comportamentul maimuţelor. Sunt puţine 
momentele violente în „Animal Kingdom” 
şi ele nu oferă explicaţii, ci îşi propun doar 
să ilustreze. Filmul induce spectatorului o 
stare de claustrofobie şi pericol iminent, ce se 
resimt precum excitaţia provocată de filmul 
erotic sau spaima unui horror. Scenaristic, 
se păstrează o distanţă faţă de personaje, 
dar regizoral  spectatorul e împiedicat să 
analizeze din afară evenimentele, fiind invitat 
să participe afectiv la film prin senzaţiile 
transmise de încadraturi şi montaj. 
Sentimentul de claustrofobie e construit 
din decupaj, prin încadraturi strânse (prim-
planuri, gros-planuri, planul mediu fiind cel 
mai mare) sau prin poziţionarea camerei 
în unghiuri joase, pe podea, ca şi cum ar fi 
perspectiva copilului ce s-a ascuns sub pat şi 
aşteaptă cu teroare ca răul să-l înhaţe de călcâi. 
Chiar şi când încadratura oferă o imagine de 
ansamblu, plasticitatea cadrului e încărcată 
arhitectural, iar atmosfera sugerează lipsă 
de spaţiu, de aer – parcă obiectele stau să 
se prăbuşească haotic, unele peste celălalte. 
Chiar Michôd a explicat în interviuri că şi-a 
dorit ca unele secvenţe să respecte regulile 
filmului horror. Acestea sunt câteva secvenţe-
clişeu, împrumutate din alte filme, precum 
cea în care sunt împuşcaţi doi poliţişti. Ei 
opresc maşina în faţa unui automobil ce 
staţionează abandonat şi coboară pentru a-l 
verifica. Acţiunea e filmată din spate (unul 
dintre puţinele cadre mai largi), ei sunt văzuţi 
din spate cum păşesc înspre automobil, au un 
dialog idiot (la fel ca cel pe care îl au oricare 
două personaje ce urmează să fie omorâte 
într-un film horror); avansează încrezători 
şi naivi, intră în maşină, caută ceva şi 
necunoscutul îi omoară prin surprindere. 
Povestea e formată dintr-o serie de 
evenimente fără continuare, singulare, ce, 
aparent, n-o ajută să avanseze. De fapt, 
ele sunt studii de caz, exemplificări ale 
comportamentului uman şi maschează firele 
de tragedie antică ale filmului. Titlul se referă 
atât la instinctele animalice ale oamenilor, 
cât şi la poziţia regizorului care îşi filmează 
personajele cu rigoarea şi curiozitatea 
antropologului.

de andra Petrescu

Animal Kingdom

australia 2010

regie, scenariu David Michôd

imagine adam arkapaw

montaj Luke Doolan

sunet Sam Petty

cu James Frecheville, Jacki Weaver, Joel Edgerton
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Franța 2010

regie, scenariu François Ozon

imagine Yorick Le Saux

montaj Laure Gardette

muzică Philippe Rombi

scenografie Katia Wyszkop

cu catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini

Acţiunea filmului „Potiche” este plasată în 
Franţa divizată politic şi social a anilor ’70, 
iar protagonista este Suzanne, o femeie 
din înalta societate, soţie a unui patron de 
fabrică de umbrele, care îşi ocupă timpul 
liber scriind poezioare, brodând şi având 
grijă de starea perfectă a coafurii sale. 
Pe scurt, este o „soţie trofeu” (de unde şi 
titlul filmului - „potiche” fiind termenul 
echivalent în limba franceză). Soţul se 
îmbolnăveşte din cauza proletariatului 
care tot intră în greve, se retrage pentru 
câteva luni în vacanţă, iar Suzanne este 
nevoită să preia conducerea fabricii.
Ceea ce sare în ochi (în urechi, mai ales) 
în prima jumătate de oră a filmului, 
dincolo de paleta de culoare ultrastilizată 
cu contraste de genul roşu - verde, roz - 
turcoaz, este cantitatea aproape perversă 
de dialog. Avem replică după replică după 

replică. Şi, fără să fie nevoie să te mai 
documentezi, înţelegi imediat că filmul 
este o adaptare a unei piese de teatru (de 
Pierre Barillet şi Jean-Pierre Gredy). Însă 
nu doar cantitatea de dialog este cea care 
creează o puternică senzaţie de teatralitate, 
ci mai ales rezolvări regizorale precum 
cea în care Suzanne stă cu faţa la cameră 
între două personaje aflate în profil, care 
se ceartă şi nu o bagă în seamă, încercând 
în repetate rânduri să deschidă gura; apoi, 
semnale de alarmă în acea direcţie dau 
replicile spuse în acelaşi timp, pe acelaşi 
ton al vocii de două personaje sau gesturile 
făcute în acelaşi timp de trei personaje 
(spre exemplu, atunci când secretara, fiica 
şi fiul lui Suzanne se aşează pe canapea şi 
îşi trec picior peste picior). Toate acestea 
aparţin clar unei convenţii de tip teatral. 
Nu mă deranjează stilizările agresive 

în cinema (aş putea spune că am chiar o 
slăbiciune pentru ele), însă în „Potiche” 
teatralitatea nu este atât o stilizare, cât, 
pur şi simplu, un rezultat al transpunerii 
elementare a piesei. Încercările de 
stilizare adevărată, precum flashback-urile 
delicioase revelând trecutul nelipsit de 
inocenţă al Suzannei sau cântecul acesteia 
din final, sunt dispersate şi incoerente 
în ansamblul filmului. (În mod evident, 
combinaţia între Deneuve şi umbrele ar 
vrea să ducă cu gândul la ultrastilizatul „Les 
Parapluies de Cherbourg” („Umbrelele din 
Cherbourg”, 1965, r. Jacques Demy), însă 
„Potiche” este foarte departe de farmecul 
unic al filmului lui Demy, referirea la 
acesta subliniind inconsistenţa abordării 
lui Ozon).
După ce te obişnuieşti cu senzaţia că 
urmăreşti o piesă de teatru, atenţia 
se concentrează pe Deneuve în rolul 
Suzannei, în jurul căreia gravitează 
întregul film. Actriţa se află într-o postură 
incomodă pentru că, deşi carisma din 
tinereţe este prezentă, fizic vorbind, vârsta 
ei se simte într-un mod neflatant pe ecran. 
Începând cu jogging-ul din debutul filmului, 
continuând cu alergăturile pe tocuri sau 
dansul în clubul „Badabum”, există în 
postura actriţei o rigiditate şi o înţepeneală 
care creează senzaţia de oboseală. Vârsta 
actriţei o depăşeşte pe aceea a personajului, 
iar momente precum cel în care flirtează 
subtil cu un şofer de camion pe cântecul 
lui Julio Iglesias, „Cuccurucu Paloma”, 
sau sărutul lipsit de orice fel de pasiune 
sau scânteie cu personajul interpretat de 
Gérard Depardieu creează o discrepanţă şi 
o uşoară stare de jenă. 
Sunt sigură că pe scenă piesa este ceea 
ce o comedie franţuzească de acest gen 
se doreşte a fi - uşurică şi distractivă. 
Filmul este uşurel şi nesolictant, dar deloc 
distractiv, nereuşind să fie nici măcar 
agreabil. Abordarea regizorală se rezumă 
la filtrarea imaginii printr-un caleidoscop 
colorat al anilor ’70. Şi cam atât. De aceea, 
ca o ironie deloc subtilă, însuşi filmul e 
ca un „potiche” - o vază frumuşică, dar 
lipsită de orice fel de conţinut. Nici măcar 
frumuşică până la capăt nu poţi spune 
că este, pentru că nu îţi rămâne în minte 
niciun cadru în mod special pentru vreo 
plasticitate deosebită. „Potiche” e o vază 
foarte colorată şi lipsită de conţinut.

de anna florea

Potiche (Nevasta la putere)
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Yuri 
norstein 
și 
ColaJele 
Care 
resPirĂ
de ela duca

Yuri Norstein este unul dintre puţinii animatori 
contemporani care încă mai lucrează, plin de răbdare, 
cu tehnica pe care a ales să o perfecţioneze de la 
începutul carierei sale de regizor. De peste 40 de ani, 
animatorul de origine rusă creează lumi imaginare 
sub cameră, cu ajutorul unei pensete. Colajul (cut-
out) nu era o metodă nouă sau deosebită când 
Norstein s-a angajat ca animator la studioul sovietic 
Soyuzmultfilm (1961). Fiind o tehnică destul de 
economică, perfectă pentru un singur animator sau o 
echipă mică, nu este de mirare că Norstein a preferat 
să se specializeze în colaj. Însă nivelul la care a dus 
această tehnică a depăşit orice aşteptare încă de la 
primele sale filme. Datorită lui, animaţia sovietică 
a început să fie luată în serios ca mijloc de expresie 
artistică. Dacă animaţia sovietică (şi nu numai) era 
etichetată până atunci ca fiind „pentru copii” sau 
„educativă”, singurele variaţii ducând-o în zone 
caricatural-politice, Norstein a schimbat direcţia 
greşită în care aceasta mergea. Mai mult, a schimbat 
modul în care arta animaţiei era şi este în continuare 
percepută, influenţa colajelor sale fluide extinzându-
se peste tot în lume, fascinând milioane de oameni, de 
specialitate sau nu.
„Ariciul în ceaţă” („Yozhik v tumane”, 1975) şi 
„Povestea poveştilor” („Skazka skazok”, 1979) sunt 
cele mai cunoscute animaţii ale lui. În 1984, „Povestea 
poveştilor” a fost votată „cea mai bună animaţie 
a tuturor timpurilor” de un juriu format din 35 de 
membri, în cadrul unei Olimpiade a Animaţiei care 
s-a desfăşurat în paralel cu Jocurile Olimpice din Los 
Angeles. În 2002, un studiu mai democratic organizat 
de Festivalul de Animaţie de la Zagreb, derulat 
timp de patru ani, a avut acelaşi rezultat, „Povestea 
poveştilor” situându-se din nou pe primul loc.
Este atât de simplu să îl cunoşti pe Yuri Norstein în 
ziua de azi – cel puţin să îi vezi puţinele animaţii – 
dar nu e atât de simplu să îl înţelegi imediat. Evident, 
este nevoie de o judecată complexă pentru a înţelege o 
artă complexă ca a lui, dar odată ce ai ajuns acolo, vei 
realiza că e foarte simplu. Totul, la Norstein, este, în 
esenţă, foarte simplu.
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O scurtă biografie
Yuri Borisovici Norstein s-a născut pe 15 septembrie 1941, la scurt 
timp după ce familia sa fusese evacuată într-un sat aflat la est de 
Moscova, în provincia Penza, numit Andreyevka. După retragerea 
trupelor germane, în iarna anului 1943, familia de origine evereiască 
a lui Norstein a revenit în Moscova, mutându-se într-o kommunalka 
(un apartament împărţit cu alte familii), într-o casă veche din 
suburbia Marina Roshcha. În ciuda sărăciei, copilăria lui Norstein 
a fost una fericită şi protejată de acest mediu supra-aglomerat. 
Amintirile din această perioadă îi sunt foarte dragi animatorului, 
influenţându-i în mod vizibil gusturile estetice, dar şi filosofia de 
viaţă. Norstein apreciază locurile şi lucrurile vechi, uzate, marcate 
de trecerea timpului şi de existenţa umană. Multe din motivele 
folosite în animaţiile sale provin din amintirile copilăriei postbelice 
petrecute în casa şi curtea din Marina Roshcha.
Elev în şcoala generală, manifesta deja un interes pentru pictură. 
Profesorul lui de desen l-a încurajat să-şi dezvolte talentul şi l-a 
recomandat unui institut special unde putea studia în profunzime 
desenul. Norstein a urmat cursul cu regularitate câteva luni, de 
două ori pe săptămână, până când unul dintre profesori i-a spus 
să nu mai vină. Motivaţia dată, că desenele lui nu sunt destul de 
bune, în ciuda notelor mari primite, şi-a găsit explicaţia mai târziu 
în mintea copilului – a fost prima manifestare antisemită faţă de 
el. Norstein susţine totuşi că acest episod a fost unul izolat în viaţa 
sa, însă ulterior a început să acorde mai multă atenţie la ce se 
întâmpla în jurul lui în acest sens. Evreii erau deseori marginalizaţi 
sau acuzaţi pe nedrept în public în anii ce au precedat moartea 
lui Stalin (1953). Tatăl lui Norstein, consideră animatorul, a fost o 
victimă indirectă a antisemitismului după ce şi-a pierdut slujba, 
complet nemotivat, şi a fost obligat să parcurgă distanţe lungi către 
noul loc de muncă, unde condiţiile erau mai aspre. Moartea lui, 
în 1956, a marcat sfârşitul copilăriei sale şi începutul procesului 
conştient de autoperfecţionare prin lectură, vizitarea expoziţiilor 
de artă şi, binenţeles pictură. La 15 ani, adolescentul Norstein îşi 
dorea să fie pictor.
O perioadă prolifică pentru el a fost marcată de cei doi ani 
petrecuţi la o şcoală specială de arte, unde l-a cunoscut pe Eduard 
Nazarov, un alt viitor animator important. Mergea de două ori 
pe săptămână aici, în paralel cu studiile obişnuite, pregătindu-se 
pentru viitoarea sa carieră artistică. Cursurile se ţineau într-o casă 
elegantă, luminată prin ferestre mari, decorată cu portretele unor 
„bărbaţi bărboşi” (Laocoön, Socrate, Diadumenian) şi scufundată 
într-o linişte creativă. După terminarea şcolii, în 1958, animatorul a 
încercat să intre la diferite colegii de artă, dar a eşuat lamentabil, nu 
din cauza lipsei de talent, ci a lipsei de convingere când trebuia să 
susţină un examen important. Norstein a fost nevoit să-şi găsească 
de lucru într-o fabrică de mobilier.
Deziluzionat încă o dată, avea la acel moment o singură opţiune de 
a se apropia de cariera artistică la care râvnea atât de mult: studioul 
Soyuzmultfilm organiza un curs practic de animaţie care dura doi 
ani. În acest moment al vieţii sale, Norstein era indiferent ideii 
de animaţie ca mijloc de expresie artistică, crezând, ca mulţi alţii 
de fapt, că ea se adresează exclusiv copiilor. Într-adevăr, studioul 
producea un număr imens de animaţii pentru copii, rare fiind 
excepţiile „mature” (caricaturi sociale, satire politice). Aici urma 
Norstein să-şi descopere şi dezvolte adevărata pasiune pentru 
arta animaţiei şi să-şi producă cele câteva filme atât de rafinate ca 
limbaj.

Soyuzmultfilm – primii pași
După absolvirea cursului, în 1961, Yuri Norstein a devenit animator 
cu normă întreagă la „gigantul” Soyuzmultfilm, un fel de uzină 
producătoare de desene animate pentru copiii Rusiei sovietice 
aflată în plin avânt industrial. De la înfiinţarea sa în 1936, studioul 
trecuse de la animaţii tip „gag” à la Disney, la animaţii cu teme mai 
serioase, fie de propagandă, fie de educare a maselor, la animaţii 
pentru educarea morală şi spirituală a copiilor ruşi (respingând, 
acum, stilul realist adoptat de fostul mentor american). Primii 
ani ai lui Norstein la studio aveau deja un iz de schimbare. Câţiva 
animatori au început să-şi îndrepte atenţia către publicul adult: 
„Povestea unei crime” („Istoriya odnogo prestupleniya”, 1962) 
a lui Fiodor Khitruk sau „Muzicuţa de sticlă” („Steklyannaya 
garmonika”, 1968) a lui Andrei Khrjanovsky sunt două animaţii 
reprezentative pentru direcţia nouă spre care se tindea atunci 
şi care a inspirat o nouă generaţie de animatori să-şi descopere 
propriul stil (Leonid Nosirev, Valerii Ugarov, Eduard Nazarov, 
Anatolii Petrov etc). Norstein a fost mult timp sceptic în privinţa 
calităţii animaţiei sovietice şi a petrecut mulţi ani lucrând ca 
animator la filmele „neinspirate” ale altor regizori. După mai 
bine de patruzeci de filme realizate în cele trei tehnici practicate 
intens la studio (animaţie clasică 2D, colaj şi animaţie cu păpuşi), 
Norstein a căpătat mai mult decât suficientă experienţă practică 
pentru a regiza propriul lui film, însă acest lucru pur şi simplu nu 
se întâmpla. Încă de atunci şi-a format în minte, însă, că dintre 
toate tehnicile încercate, cel mai puţin îi plăcea animaţia cu păpuşi, 
întrucât i se părea că se apropie cel mai mult de realitate. Poate din 
cauza părerilor sale faţă de calitatea slabă a animaţiilor produse de 
studio, pe care le enunţa cu sinceritate şi lipsit de răutate în faţa 
colegilor lui, poate din cauza unor superiori antisemiţi, Norstein 
a trebuit să aştepte cinci ani până la primul proiect co-regizat cu 
Arkadii Tiurin.
Animatorul nu este mândru de filmul său de debut, „25 octombrie – 
prima zi” („25-e – pervy den”, 1968), comandat pentru a comemora 
cei 60 de ani de la Revoluţia din Octombrie (prima revoluţie 
comunistă din secolul al XX-lea). Cei doi regizori au folosit imagini 
inspirate din arta avangardistă produsă în perioada revoluţiei 
(Vladimir Tatlin, Kuzma Petrov-Vodkin, Marc Chagall, Kazimir 
Malevich sau Aleksandr Deineka), iar muzica a fost compusă de 
celebrul compozitor rus Dmitri Şostakovici. Titlul filmului este 
inspirat dintr-o poezie de Vladimir Maiakovski, ale cărui lucrări 
grafice de propagandă au inspirat şi ele estetica vizuală. Norstein 
şi Tiurin au încercat să capteze spiritul revoluţiei prin succesiunea 
alertă a unor siluete roşii care formează o mulţime curajoasă, 
hotărâtă să se sacrifice pentru libertate. Revoluţionarii reuşesc să 
sperie câteva personaje capitaliste, grăsani în costume, care fug şi 
se ascund, cu laşitate, în spatele unor clădiri. Cum din acest film 
nu putea să lipsească Lenin, cei doi au încercat să animeze figura 
conducătorului din imaginea unei sculpturi pentru a da impresia 
de film documentar. Această variantă de final a fost respinsă de 
Autoritatea Cinematografică de Stat (Goskino) şi cei doi s-au simţit 
obligaţi să accepte varianta lor de a folosi imagini filmate de la 
sărbătorirea victoriei. Chiar dacă au animat un steag fluturând 
peste aceste imagini, finalul este „monstruos”, cum îl numeşte 
Norstein, stricând complet registrul serios al filmului şi omagiul 
adus acestui eveniment. În final, animaţia le-a displăcut creatorilor, 
şi membrilor Goskino, iar Norstein a fost „pedepsit” să realizeze o 
reclamă educativă pentru copii numită „Copii şi chibrituri” („Deti 
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i spichiki”, 1969), extrem de rar menţionată în filmografia lui 
deoarece o consideră un „gunoi absolut”.
Ivan Ivanov-Vano, una dintre cele mai importante figuri paterne 
ale animaţiei sovietice, protector şi profesor al multora dintre 
animatorii talentaţi de la Soyuzmultfilm, i-a oferit şansa să îi fie 
asistent de regie la un film cu păpuşi de o candoare rar întâlnită – 
„Anotimpuri” („Vremena goda”, 1969). Este şi prima producţie la 
care a lucrat împreună cu soţia sa, Fancheska Yarbusova, care avea 
să îi fie director artistic la toate filmele. Ivanov-Vano a căutat să îl 
susţină pe Norstein, crezând în talentul lui şi apreciind inovaţiile 
aduse în procesul de animare. În timpul producţiei unei alte 
animaţii la care l-a cooptat, a fost atât de impresionat de abilităţile 
acestuia de a rezolva multitudinea de probleme apărute încât a 
decis, în final, să îi treacă numele alături de al său pe generic. 
„Bătălia de la Kherzenets” („Secha pri Kerzhenste”, 1971) este 
un film care a ridicat o mulţime de probleme tehnice. Inspirat 
de arta bizantină, filmul utiliza imagini ale frescelor şi icoanelor 
sovietice dintre secolele al XIV-lea şi al XVI-lea, animate prin 
colaj. Animaţia este extrem de importantă în evoluţia lui Norstein 
întrucât l-a ajutat să înţeleagă mai bine structura internă a unui 
film, mai ales în ceea ce priveşte muzica. Frescele reprezentând 
armatele celor două părţi (ruşii şi invadatorii mongoli) se întâlnesc 
într-o luptă superb construită pe opera compusă de Rimski-
Korsakov în 1907, „Legenda oraşului invizibil Kitej” („Skazaniye 
o nevidimom grade Kitezhe i deve Fevronii”). Filmul a câştigat 
Marele Premiu în cadrul Festivalului Mondial al Filmului Animat 
de la Zagreb (1972).

Cariera regizorală
În continuare, Norstein a avut şansa de a regiza singur prima sa 
animaţie, contribuţia Uniunii Sovietice la un proiect coordonat 
de un producător italian, care cuprindea mai multe animaţii 
europene bazate pe poveşti din folclor. Norstein a ales povestea 
unui iepure care suferă pentru că e dat afară din propria lui casă 
de o vulpe nepoftită care se instalează în locul lui. Lupul, ursul 
şi taurul încearcă, fără succes, să o scoată din casă, dar cel care 
reuşeşte în final este un cocoş. Nimeni nu se aştepta ca filmul 
„Vulpea şi iepurele” („Lisa i zayats”, 1973)  să vină cu ceva nou 
faţă de filmele pentru copii care se produceau de atâta timp la 
Soyuzmultfilm şi mulţi au fost plăcut surprinşi când l-au văzut. 
Norstein a găsit inspiraţie în nişte războaie vechi de ţesut dintr-un 
muzeu etnografic, pe care erau încrustate poveşti tradiţionale în 
imagini ce se succedeau ca într-un storyboard. Pentru film, a separat 
planurile proprii fiecărui personaj prin câte o ramă decorată cu 
model tradiţional, colorată în concordanţă cu spaţiul pe care îl 
cuprinde. La sfârşit, când cocoşul cu cizme roşii se luptă cu vulpea, 
celelalte personaje privesc curioase scena din interiorul ramelor 
lor. De la această animaţie a început Norstein să-şi impună stilul, 
de fapt, întreg procesul fiind, în sfârşit, sub controlul lui. Tânărul 
regizor a avut câteva discuţii aprinse cu soţia sa în privinţa stilului 
ales pentru film, lucru ocazional în parteneriatul celor doi, ambii 
având puncte de vedere puternice, uneori contrastante, dar de 
obicei similare. „Vulpea şi iepurele” a avut un succes neaşteptat, 
fiind apreciat de critici de film şi colegi de breaslă.
Următoarea animaţie, „Bâtlanul şi cocorul” („Tsaplya i zhuravl”, 
1974), este o poveste de dragoste dintre două păsări care aleargă 
una după cealaltă într-un joc de du-te-vino din care nici una nu iese 

câştigătoare. Un el şi o ea care habitează un peisaj minunat: ruine 
antice, năpădite de plante, plasate undeva în jurul unui lac plin 
de stufăriş. Începând cu acest film, Norstein a lucrat cu o cameră 
multiplan construită împreună cu operatorul său, Alexander 
Zhukovskiy: camera suspendată deasupra standului, format din 
mai multe panouri de sticlă (unul la fiecare 25-30 cm) aflate la 
un metru faţă de sol, este mobilă şi captează imaginile construite 
de animator, fotogramă cu fotogramă. Panourile se pot mişca 
individual sus-jos şi camera poate panorama pe orice direcţie, 
standul putând să fie luminat de sus sau de dedesubt. Norstein şi 
Zhukovskiy au experimentat intens cu acest tip de cameră şi au 
perfecţionat-o constant, reuşind să obţină o multitudine de efecte 
dificile în animaţie cum ar fi ceaţa, focul, fumul, jarul, reflexia 
distorsionată în oglindă sau apă, picături de ploaie care se preling 
pe un obiect etc. În „Bâtlanul şi cocorul” marea contribuţie a fost 
adusă de Francheska Yarbusova, care a desenat şi pictat fiecare 
bucăţică a celor două personaje, precum şi elementele separate 
ale fundalului (construit pe straturi), ce acţionează ca un personaj 
terţ. Pentru o echipă atât de mică, filmul a fost realizat extrem de 
repede şi a fost un succes imediat, fiind premiat la Annecy, New 
York şi Odense.  
În aceeaşi formulă de succes, cei trei au început să lucreze la 
următorul proiect, bazat pe o poveste pentru copii care relatează 
excursia nocturnă a unui arici la prietenul lui, puiul de urs. „Ariciul 
în ceaţă” („Yezhik v tumane”, 1975) este, poate, cel mai cunoscut 
film al lui Norstein, întrucât atinge un public larg, copii şi adulţi 
deopotrivă. Ariciul este distras de imaginea hipnotizantă a unui 
cal şi se pierde în ceaţa densă din pădure. În mijlocul ceţii, el se 
sperie de o bufniţă şi un liliac, îşi pierde bocceluţa cu dulceaţă 
de zmeură şi încearcă să o caute folosind lumina unui licurici, 
fără succes. Un câine apare din ceaţă şi îi restituie bocceluţa, iar 
aceasta îşi continuă drumul. Apoi cade într-un râu şi este purtat pe 
spatele unui peşte care îl duce, în siguranţă, spre uscat. Norstein a 
utilizat imagini filmate pentru câteva momente în care apare apă: 
la început, o bufniţă este distrasă de reflexia ei într-o băltoacă, îi 
tulbură suprafaţa cu gheara. La sfârşit, acesta cade în râu şi vedem 
peştele sub apă, dându-i târcoale. Inovaţiile aduse şi prin acest film 
au ridicat o mulţime de întrebări în rândul publicului festivalurilor 
din străinătate (Festivalul de Film pentru Copii şi Tineret de la 
Teheran), unde Norstein nu a fost lăsat niciodată să meargă pentru 
a-şi ridica premiile şi pentru a dezvălui secretele de ordin tehnic.
„Povestea poveştilor” („Skazka skazok”, 1979), inspirată de 
amintirile din copilărie ale animatorului, a parcurs un drum 
anevoios de la faza de idee la rezultat final. Personajul central este 
un mic lup, inspirat dintr-un cântec de leagăn rusesc, pe care îl 
vedem în spaţiul unei case părăsite, desenată după modelul celei 
din Maryina Roshcha. Structurat ca o amintire, filmul trece de la 
o lume la alta: casa este luminată puternic din interior, strălucirea 
ei inundă coridorul şi lupişorul este atras către lumea de dincolo, 
pe care Norstein o numeşte „lumea eternităţii”. Acolo există un 
poet lipsit de inspiraţie care este sfătuit de o pisică vorbitoare, 
o mamă care spală rufe şi îşi leagănă copilul din căruţ în acelaşi 
timp, fiica ei care sare coarda împreună cu prietenul ei de joacă, 
un taur docil, şi tatăl ei, pescarul, care se întoarce cu un peşte 
mare pentru familia sa. Pe lângă cântecul de leagăn, filmul mai 
are ca temă muzicală centrală un tangou nostalgic, celebru în 
timpul războiului, „Soarele obosit” („Weary Sun”). Pe această 
piesă dansează câteva cupluri, iar la fiecare săritură de disc 
câte un bărbat dispare din imagine. Vedem apoi siluetele unor 
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soldaţi care pleacă la război. Mai târziu în cursul filmului, doar 
câţiva dintre aceştia se întorc pentru a relua dansul. O altă scenă, 
pictată în culori vii, saturate, spre deosebire de restul filmului 
în care predomină nuanţe gri şi pământii, are loc într-un parc, 
pe timp de iarnă. Un băieţel muşcă dintr-un măr verde în timp 
ce se priveşte pe el însuşi împărţind acelaşi fruct cu nişte ciori 
aflate în copac. În acelaşi timp, doi oameni stau pe o bancă – un 
bărbat bea alcool dintr-o sticlă şi este cicălit de soţia lui. Aceştia 
sunt părinţii care îi întrerup copilului reveria, smulgându-l de pe 
loc. În timp ce se îndepărtează, tatăl capătă o pălărie napoleonică 
pe cap, la fel şi fiul lui. Norstein îşi exprimă, prin acest moment, 
îngrijorarea pentru societatea contemporană (valabilă şi astăzi). 
Există momente mult mai importante în acest film, dar simpla lor 
relatare nu are niciun farmec. Nici măcar la o primă vizionare nu 
va reuşi un spectator să prindă toate ideile sau simbolurile acestei 
capodopere. „Povestea poveştilor” a fost comparată cu „Oglinda” 
(„Zerkalo”, 1975) lui Tarkovski, acest detaliu fiind relevant doar 
pentru a defini structura animaţiei. Cert este că un astfel de film 
acţionează la nivel emoţional, afectiv, şi trebuie privit cu aceeaşi 
libertate mentală cu care a fost creat.

Cel mai recent proiect
Din 1981, Norstein lucrează, cu întreruperi mai lungi sau mai 
scurte, la primul lui proiect de lungmetraj, bazat pe nuvela lui 
Nikolai Gogol, „Mantaua” („Shinyel”). Animatorul a plecat de la 
Soyuzmultfilm în 1989, după ce studioul i-a luat spaţiul de lucru 

din cauza expirării perioadei de producţie a filmului. Iniţial, 
filmul fusese estimat la o lungime de mediu-metraj, însă, odată 
cu trecerea timpului, perspectiva lui Norstein asupra textului s-a 
schimbat şi ultima durată anunţată este de 65 de minute. Până 
acum, Norstein şi echipa sa au realizat în jur de 25 de minute. În 
toţi aceşti ani, Norstein s-a confruntat cu o mulţime de probleme 
în finanţarea filmului, fiind obligat să se implice în alte proiecte 
pentru a putea continua. Astfel, a regizat o reclamă la zahăr între 
1994-1995 şi genericele pentru o emisiune televizată pentru copii 
numită „Noapte bună, copii” („Spokoinoi nochi”, 1998-1999). Apoi, 
a fost chemat de către un producător japonez să participe cu un 
segment la „Zile de iarnă” („Winter Days”, 2003), proiect ce aduna 
animaţiile a 36 de autori din toată lumea, inspirate dintr-un ciclu 
de poezii de Matsuo Basho. De menţionat este că Norstein este 
un mare iubitor de poezie (în special) şi de cultură (în general) 
japoneză.
Odată cu eliberarea graniţelor, animatorul a primit multe oferte 
de finanţare din afara ţării, însă refuză să lucreze în străinătate. 
Cu toate acestea, a fost invitat la o mulţime de universităţi şi 
festivaluri la care şi-a prezentat filmele şi a dat, într-un final, 
explicaţiile atât de mult timp râvnite pentru efectele obţinute în 
anii ’70 în animaţiile sale. A şi predat o perioadă la Institutul de 
Cinematografie Gerasimov din Moscova (VGIK). Cursurile lui, 
alături de alte materiale colectate de-a lungul timpului, şi întreaga 
sa filosofie de viaţă, au fost publicate în limba rusă în 2008, sub 
forma a două volume (624 de pagini, 1700 de ilustraţii) numite 
„Zăpadă pe iarbă”. Cartea a fost publicată şi în limba engleză în 
2010 şi constituie, momentan, sursa de finanţare a acestui film.
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Nicholas Winding Refn a făcut şi „Bronson” 
(2008) care spune povestea faimosului 
puşcăriaş Charles Bronson în tonuri calde, 
cu Pet Shop Boys pe coloana sonoră şi cu 
interludii-monologuri ale unui chelios 
sensibil, cu alter ego puternic. Nu l-am 
ţinut minte cât să-mi dau seama odată cu 
„Drive” că e acelaşi Refn la mijloc, dar se simt 
aceeaşi dragoste pentru film, aceeaşi miză 
pe personajul principal şi aceleaşi lacune în 
poveste – nu de logică, ci pur şi simplu ca 
diversificare a plot-ului.
Diferenţa e că „Drive” îl are pe Ryan Gosling 
în rolul principal - un blond cu un zâmbet 
timid, un singuratic misterios cu o ocupaţie 
nemaivăzută. „Drive” e povestea unui 
cascador ratat de la Hollywood care în timpul 
zilei e mecanic auto, iar noaptea e şofer 
pentru jefuitori de bănci şi gangsteri de tot 
felul. În schimbul unei sume de bani, le oferă 
o cursă nebunească de 5 minute cu maşina lui, 
timp în care încearcă să îi scape de poliţie. Nu 
are nume. Pe generic e trecut simplu Driver, 
cu mister asumat, ca în filmele cool grindhouse 

- ceea ce duce cu gândul, implicit, la „Death 
Proof”-ul lui Tarantino.
Filmul începe cu o secvenţă-videoclip: şoferul 
porneşte cronometrul, care ticăie nervos 
pe tot parcursul scenei. Îşi aşteaptă clienţii: 
un hoţ mascat care înjură încontinuu. Pe o 
staţie de recepţie se aude poliţia: baza care-
şi trimite agenţii spre locul faptei şi maşinile 
care comunică poziţia. Ştim că sunt aproape. 
Dar mai e un hoţ de venit. Vine în ultima 
clipă. Maşina de poliţie e chiar în spate. 
Mai sunt doar câteva minute până expiră 
timpul şi maşina funcţionează ca o bombă. 
Cu farurile stinse se ascunde pe străzi, după 
stâlpi, în spatele unor camioane, ca o hienă 
care dă târcoale. Şoferul îi lasă într-o parcare, 
protejaţi de uralele unor suporteri proaspăt 
ieşiţi de la meci. Îşi pune gluga în cap şi se 
pierde printre oameni, la fel de abil ca maşina 
pe care a abandonat-o. Existenţa lui liniară ia 
o întorsătură ciudată când – evident – şoferul 
se îndrăgosteşte de vecina lui mică şi blondă 
(Carey Mulligan), care are un copil hispanic 
şi un soţ în puşcărie. E o dragoste reţinută, 

aşa cum e şoferul cu tot ceea ce ţine de viaţa 
lui personală. Dar dragostea asta se manifestă 
prin încercarea lui de a salva familia ei. De 
sărutat o sărută doar după ce soţul ei e ucis 
şi nu mai rămâne nimic de făcut. E cel mai 
timid şi mai frumos sărut, în lift, în ralanti, 
în prezenţa unui străin care pare periculos. 
Sărutul e urmat de o luptă corp la corp şi de 
împuşcături. Sânge în tot liftul. Fata e bine. 
Eroul trece mai departe, la următorul nivel 
de „bad guys” (Ron Perlman) care vor să-i 
atace fata. Lucrurile sunt la fel de simple ca 
în „Spider Man”. 
„Drive” nu e măreţ în niciun fel. E un 
omagiu adus unui gen de filme care vor face 
întotdeauna deliciul publicului. Are aproape 
aceeaşi savoare ca iconicul „Easy Rider” (1969, 
r. Dennis Hopper) şi nu roţile în mişcare sunt 
elementele care le apropie cel mai mult, ci 
naturaleţea cu care se întâmplă nişte lucruri 
deloc normale. Sigur, în „Drive” nu ia nimeni 
droguri cu pumnul şi nici nu sunt hipioţi 
sedaţi prin preajmă, dar toată starea pe care o 
induce Refn e una asemănătoare - îşi ameţeşte 
publicul cu arme care şi-au demonstrat de 
nenumărate ori eficienţa: urmăriri cu maşini 
ca-n filme, cascadorii periculoase, sânge, 
bărbaţi urâţi şi periculoşi, eroul cu scobitoare 
în colţul gurii, săruturi în slow motion. Toate 
astea sunt asistate de o coloană sonoră care 
abuzează de sintetizator cu bună ştiinţă şi 
duce cu gândul la nopţi nedormite şi dimineţi 
alcoolizate, aspect care cu siguranţă conduce 
lucrurile pe un drum diferit, cum n-a prea 
vazut Cannes-ul de ceva timp. Plot-ul e 
schematic, ca de bandă desenată, personajele 
sunt fotografii perfecte, dar Refn ştie ce vrea 
publicul: o poveste de dragoste cu piedici, 
dar suficient de simplă încât să nu stârnească 
mari întrebări, cheap thrills, muzică şi actori 
frumoşi. 
Rezultatul nu e deloc dezamăgitor şi premiul 
lui pentru regie e un mare semn de exclamare 
pentru toţi cei care sperau că cinemaul încă 
mai stă în detalii subtile ale unor sentimente 
greu de explicat în cuvinte, în realităţi sociale 
şi în lungi contemplări artistice. Nu. Până şi 
Cannes-ul o recunoaşte (în cazul în care mai 
constituie cât de cât un barometru pentru 
cineva acest festival) că plăcerea filmelor 
poate sta şi în personaje larger than life, în 
scamatorii de montaj, în emoţii simple, 
imagine ca-n poveşti şi într-o coloană sonoră 
care manipulează fără ruşine fiecare suflet 
din sală.

de miruna vasilescu

Drive

Sua 2011

regie nicholas Winding Refn

imagine newton thomas Siegel

montaj Matthew newman

cu Ryan Gosling, christina Hendricks, carey Mulligan
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Serbia 2010

regie, scenariu nikola Ležaic

imagine Milos Jacimovic

montaj nikola Ležaic

sunet nikola Medic, Danijel Milosevic

cu Marko todorovic, Stefan Djordjevic, Dunja Kovacevic

Comunitatea de skateri din Bor se joacă pe 
sine 3 ani după ce şi-au făcut propriul DVD 
cu stunt-uri tip „JackAss”, ajuns şi în mânile 
regizorului Nikola Ležaic. Puştii se dau cu 
skate-ul ca-n „Paranoid Park” (2007, r. Gus 
Van Sant), numai că vorbesc un dialect de 
sârbă amestecată cu vlahă, specific pentru 
zona Bor. Autorul compune secvenţe în 
care puştii par să se manifeste liber, regia 
subtilă, dar totuşi observabilă, subliniindu-
le spontaneitatea în cadre lungi şi montaj 
minimal. 
Skaterii au un club al lor, o ligă în care, din 
când în când, mai acceptă pe câte cineva. 
Una dintre secvenţele cele mai autentice are 
loc acasă la unul dintre „kizi”, unde trupa se 
adună ca să judece excluderea sau păstrarea 
acestuia în club. Pus la zid pentru păcatul 
de a poza în skater, mai degrabă decât a fi 
adevărat, nefericitul se lamentează cinci 
minute la prim-plan în cel mai umilitor, mai 
grotesc şi mai adevărat mod imaginabil, aşa 
cum arată de fapt plânsul, umilinţa şi furia. 
Povestea personajelor se distinge printre 
picături, narativitatea fiind permanent 

pe planul doi, în spatele secvenţelor de 
automutilare jubilantă (titlul colecţiei lor 
de stunt-uri e CRAP – PAIN IS EMPTY – 
se scrijelesc cu răzătoarea pe genunchi, îşi 
dau pumni în capul acoperit cu o găleată, 
încearcă nuiele şi curele până nu mai pot de 
durere); conversaţii haotice, interminabile, 
spirit atotexpresiv. 
Cândva mândria Iugoslaviei, cu cea mai mare 
mină de cupru din Europa, Bor e acum un oraş 
din care mai toţi tinerii vor să plece. Stefan 
va urma din toamnă cursurile universităţii 
din Belgrad. Prietenul său cel mai bun, Toda,  
nici nu se gândeşte să dea la facultate sau 
să plece din Bor. Cel mai extrem dintre toţi, 
lăsându-se bătut de manelişti şi sărind de la 
cinci metri doar ca să fie prins pe cameră, 
Toda ajunge să urmeze cursuri de orientare 
profesională pentru a intra în sistemul de 
asigurări de sănătate. Ce se întâmplă la 
cursuri nu e lesne de imaginat, ci e normal, 
având în vedere simţul puternic iconoclast 
al puştiului. Prezentat ca singurul posesor 
al unui set solid de valori, Toda e oricând 
gata să demonstreze cât se poate de practic 

consecinţele principiilor. Cu ocazia unui 
marş sindical al minerilor din zonă, skaterii 
dau o raită prin supermarket, dărâmând, 
distrugând şi furând produse direct de 
pe skate, într-o celebrare a spiritului anti-
consumerist. E ok sau nu-i ok să furi, chiar şi 
dintr-un supermarket – subiectul cerţii care 
urmează. Între cei doi prieteni, regizorul 
Nikola Ležaic introduce un personaj feminin, 
fără îndoială pentru a adăuga puţină tensiune 
unui subiect care altfel nu se bazează mai 
deloc pe confruntare, ci pe sărbătorirea vieţii 
şi a tinereţii în momentul ei cel mai exploziv. 
Dunja îi polarizează pe băieţi prin simpla ei 
prezenţă, discuţia despre furt degenerând în 
linii de argumentaţie anarhiste, pe care Toda, 
în principialitatea sa instictuală, le respinge 
radical. De la „e ok să furi?” se ajunge la 
„contează cui aparţin lucrurile?”. Când Stefan 
declară că nu, Toda iese din apartament 
şi sparge un geam de la Mercedesul tatălui 
lui Stefan. Bătaia pe care şi-o ia imediat de 
la prietenul său îi confirmă argumentele. 
Genul acesta de principialitate radicală, care 
la Toda se manifestă prin refuzul trădării 
oraşului natal şi al dresării în universitate, 
merge mână în mână cu experimentele pe 
durere, care la 19 ani par crude şi pure. CRAP 
– PAIN IS EMPTY: maximum de inocenţă 
şi de revoltă, miezul tare, pe care regizorul 
şi-a propus să-l descopere şi să-l arate, ca o 
amintire a celui mai bun moment. 
Nu există nicio „antepoveste” sau vreo 
extensie către viitor a verii din Bor. Dunja şi 
Stefan pleacă din oraş odată cu toamna, Toda 
rămâne şi o să vadă el ce-o să facă. Între timp, 
a luat premiul pentru cel mai bun actor la 
Sarajevo în 2010 şi e printre iniţiatorii unui 
ONG care atrage fonduri pentru skaterii şi 
graffării din trei oraşe sârbeşti. 
Filmul lui Nikola Ležaic, ca şi cultura 
skaterilor sârbi, e puternic ancorat în estetica 
independenţilor americani. „Kids” (1995, 
r. Larry Clark), „Ken Park” (2002, r. Larry 
Clark), „Paranoid Park” sunt filme pe care 
puştii le cunosc bine, iar soundtrack-ul e cu 
precădere indie. Totuşi,  avem parte şi de 
nişte hip-hop de apartament, pe care unul 
dintre puşti îl dă cum trebuie, zicând, printre 
altele: „Am un  pistol din cincilă/Mă am pe 
mine din cincilă/Ai un flow din cincilă/Ai un 
creier din cincilă/Aveţi skate-uri din cincilă/
Te ai pe tine din cincilă/Am un dinte de aur 
din cincilă.” Cincila este o mică rozătoare cu 
blană scumpă.

de emi vasiliu

Tilva Roš (Muntele Roșu)
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În ciuda dezolării, a amărăciunii şi a lungimii efective a unor 
pasaje, acest film stă în primul rând mărturie a încrederii în viaţă. 
Raya Martin se apleacă asupra condiţiei umane, iar prin felul în 
care o face dă dovadă de onestitate şi altruism. Acest film este cu 
siguranţă un demers auctorial cât se poate de sincer şi de corect – 
atât faţă de personajele prezentate, cât şi faţă de contextul social 
în care ele trăiesc. 
Să ai talent este una, dar să ai şi curaj pe deasupra este deja 
altceva. Avem aici de-a face cu un film contemplativ extrem de 

lent, un tur de forţă de cinci ore, la care probabil foarte puţini 
oameni vor rezista până la final. Secretul este că vizionarea 
acestui film pănă la capăt este absolut necesară, însă Martin este 
un cineast dificil. El lucrează la un nivel subtil cu personaje care 
au un caracter probabil la fel de dificil precum al lui (fac această 
afirmaţie deoarece am convingerea că adevăraţii autori de film 
ţin cu încăpăţânare să se prezinte pe ei însuşi cât mai cinstit, nu 
să se ascundă în spatele imaginilor prezentate). De aceea, pentru 
a vedea acest film trebuie în primul rând să te înarmezi cu foarte 
multă răbdare şi înţelegere. Deoarece este atât de chinuitor de 
lung, sursa durerii tale ca spectator ajunge să fie (cel puţin după 
prima jumătate a filmului, când începi să înţelegi din ce în ce mai 
clar intenţia cineastului) o sursă de plăcere.
Modalitatea prin care Raya Martin înfăţişează cazul personajului 
său principal, pe numele ei Rita, reprezintă, neîndoielnic, o 
extremă, o abatere de la normal prin intensitatea şi frecvenţa 
maladivă cu care ea îşi anticipează de fapt prin toate reacţiile 
propriul destin. 
Filmul debutează cu următorul motto: ,,Tot ce mi-am dorit 
vreodată a fost ce îşi doreşte toată lumea, ştii tu...”. Aceste cuvinte 
aparţin Ritei Hayworth şi sunt, din punctul meu de vedere, 
o declaraţie că ce va urma în următoarele ore este o poveste 
despre un şir infinit de nevoi nesatisfăcute (în mod ironic, Rita 
Hayworth a murit de Alzheimer, uitând în clipa morţii de toată 
gloria de care se bucurase în timpul vieţii, iar micuţa Rita va 

de olivia Căciuleanu
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ajunge să uite şi ea cine a fost în copilărie, ce valori avea şi să se 
transforme într-un om complet diferit). Ba chiar mai mult, de-a 
lungul filmului, Martin vrea cu orice preţ să pună accent nu pe 
reuşitele personajelor, ci pe golul cu care acestea se confruntă în 
interiorul lor, după ce au trecut prin greutăţile vieţii. 
Prima jumătate a filmului prezintă copilăria Ritei. Stilul de filmare 
este minimalist, cu cadre foarte lungi şi de o calitate destul de 
slabă, dându-ţi impresia că te uiţi cu adevărat la filmuleţele din 
copilăria eroinei trase pe VHS. Totul începe cu o secvenţă haotică 
destul de neglijent filmată, pe o stradă, ca apoi să fim lansaţi direct 
în universul Ritei, care pare să se fi născut cu destule date genetice 
încât să fie o artistă (aflăm pe parcursul filmului că bunica Ritei a 
fost o actriţă care s-a bucurat de mult succes în ţara ei; mai mult 
decât atât, în Filipine toţi copiii sunt încurajaţi oricum de către 
părinţi să cânte şi să danseze la fiecare petrecere, serbare sau 
sărbătoare). Rita (interpretată în prima parte a filmului de actriţa 
Ness Roque) cântă şi dansează până la epuizare prin camera ei. Ce 
am apreciat eu la acest film este că de fiecare dată când unul din 
copii deschide gura şi începe să cânte, tot sunetul filmului este 
tăiat complet, arătând astfel opinia destul de critică a regizorului 
faţă de aceste manifestări uşor lipsite de sens. 
La un prim nivel de interpretare, ar putea să pară că singurul scop 
al lui Martin este destul de simplu, şi anume acela de a prezenta 
viaţa personajelor sale cât mai naturalist şi cât mai anticalofil 
posibil. Filmul, însă, nu este delimitat de un cadru rigid, nu e 
încorsetat de ideile sale teoretice, ci totul decurge firesc şi nici 
nu realizezi unde ţinteşte el de fapt să te atingă. Astfel, copilăria 
Ritei este prezentată asemenea unei amintiri bine conservate. 
O urmărim pe eroină când se joacă cu prietenii ei din cartier, 
apoi cum cade, cum se loveşte, cum se preface de faţă cu toată 
lumea că trebuie să plece neapărat acasă şi o vedem cum merge 
înspre casă şchiopătând şi plângând. Timpii acestor acţiuni sunt 
respectaţi cu sfinţenie, nimic nu este băgat în ochi, totul îţi dă 
impresia că se întâmplă cu adevărat. De aceea, stilul regizorului 
este puţin voyeurist – stăm cu un om şi în clipele în care nu am 
avea cum să ne uităm la acel om, deoarece prezenţa noastră acolo 
l-ar impiedica să se manifeste atât de sincer. Nu avem de-a face 
cu o copilărie romanţată sau idealizată într-un mod stupid şi 
artificial (situaţie atât de des întâlnită în majoritatea filmelor) – 
aici sunt prezentate mai ales momentele penibile şi cu adevărat 
dureroase, momentele de furie când te simţi prea mic ca să preiei 
controlul în viaţa ta, momentele în care te simţi izolat de grupul 
de prieteni cu care te joci, momentele în care niciunul dintre 
amicii tăi apropiaţi nu apare la ziua ta de naştere şi părinţii se 
folosesc de această sărbătoare nu pentru a celebra existenţa ta pe 
pământ, ci pentru a-şi organiza de fapt un festin propriu, alături 
de prietenii lor. Acestea sunt mari adevăruri şi practic primele 
emoţii puternice pe care le conştientizezi în viaţă, şi pe care, din 
păcate, ajungi să le uiţi până apuci să ajungi un om matur. Însă 
Raya Martin le prezintă negreşit – în primul rând ca să-ţi aduci 
aminte de cel care erai tu de fapt înainte să te ascunzi în spatele 
vreunei măşti.
Partea a doua a filmului debutează într-un mod complet ciudat 
cu imagini dintr-un film filipinez din 1939 intitulat ,,Ang Tunay 
Na Ina” (,,O mamă adevărată”); acest insert este destul de şocant 
pentru spectatorul care până atunci s-a uitat preţ de două ore la 
un cu totul alt gen de imagini, atât din punct de vedere stilistic, 
cât şi din punct de vedere narativ. Imaginile alb-negru sunt de 
o calitate extrem de slabă (eu am interpretat acest demers ca 

fiind o reflecţie critică asupra unei probleme foarte importante 
cu care se confruntă nu numai poporul filipinez, ci şi cel român, 
şi anume faptul că primele opere cinematografice naţionale sunt 
păstrate în condiţii deplorabile, fapt care duce la deteriorarea 
lor ireversibilă). Însă introducerea acestor cadre în film poate 
fi decodificată şi la un nivel metaforic – dacă în prima parte a 
filmului vedem imagini destul de prost filmate în care suntem 
martori la trecutul unui om, în acest montaj de imagini zgâriate 
asistăm la trecutul unei întregi naţiuni. Pe măsură ce filmul 
evoluează, observăm că oamenii nu au numai tendinţa pregnantă 
de a-şi uita istoria şi de a-şi distruge amintirile, ci şi pe aceea de 
a-şi uita valorile artistice incontestabile. Filipinezii sunt obsedaţi 
de celebrităţile lor din filme, însă odată cu trecerea anilor uită 
complet de ele, întocmai precum Rita uita felul în care fusese ea 
odată. Este ca şi cum toţi oamenii suferă un soi de amnezie, care 
îi atinge - într-un mod paradoxal - firesc, şi încep să dea uitării tot 
ce-a fost important pentru ei la un moment dat. 
Apoi, descoperim o tânără - Rita ajunsă la maturitate - care 
lucrează într-un magazin de DVD-uri piratate (din nou, o 
referire extrem de subtilă la falsitatea şi minciuna din timpurile 
noastre). Imaginea lungmetrajului se schimbă şi ea, ba chiar se 
îmbunătăţeşte din punct de vedere calitativ – de acum imaginile 
sunt filmate pe peliculă de 16mm. Contrastul dintre prima parte 
a filmului şi cea de-a doua este destul de mare – acum înlănţuirea 
cadrelor nu mai este deloc dinamică, ci mult mai lentă, arătând 
în primul rând alienarea cu care se confruntă personajele odată 
ce au crescut. Decăderea spirituală a Ritei este mai mult decât 
evidentă. Asemenea DVD-urilor piratate, ea a ajuns prinsă într-o 
poveste de dragoste superficială, care şi-a pierdut mult din 
identitatea iniţială. Cumva, este destul de clar că şi ea s-a afundat 
într-o existenţă comună, că nu mai are nicio legătură cu fetiţa 
care dansa prin cameră de una singură, cu tipul de energie cu 
care un artist s-ar urca pe scenă. Este o adultă confuză, care a 
rămas însărcinată cu un om cu care este clar că nu se potriveşte 
şi care a ajuns într-o fundătură existenţială. Rita a învăţat acum 
să-şi ascundă şi faţă de ea instinctele şi pornirile, pe care înainte 
reuşea să le ferească numai de ochii celor din jur. Protagonista nu 
mai este nici pe jumătate omul care era înainte –a pierdut oficial 
lupta pentru fericire, lupta împotriva principiilor ereditare. care 
sunt şi erau şi înainte în ea, şi a influenţelor mediului.  
Având în vedere că autorul acestui film avea numai 23 de ani 
în momentul în care l-a realizat, eu susţin cu cea mai mare 
convingere că acest lungmetraj este o capodoperă. De ce a ales să 
aibă această lungime? De ce a ales ca unele scene să aibă numai 
cinci minute, în timp ce altele, care la o primă analiză ar putea 
părea mai puţin importante, ajung să aibă şi 25 de minute? De 
ce a ales să îndepărteze orice spectator care apreciază un film 
cu o imagine bună, optând pentru o variantă estetică destul de 
neortodoxă? Pentru că omul acesta iubeşte viaţa, nu minciuna din 
filme. Cred că cel mai bine a răspuns Émile Zola acestor dileme, 
când şi el, la rândul său, a fost întrebat de ce a ales să prezinte 
viaţa într-o manieră naturalistă:  ,,Dacă este să-mi spun părerea 
pe şleau, zic că astăzi se acordă o pondere exagerată formei […]. 
Cel care va scrie mai bine nu e cel ce va galopa cu mai mult avânt 
printre ipoteze, ci acela care va ţinti de-a dreptul adevărul. […] 
Marele stil e făcut din logică şi claritate”. Iar Raya Martin este, 
din punctul meu de vedere, un erou care nu a uitat de propriile 
sale valori şi de propria sa istorie şi care încă se chinuie să meargă 
cu ele până la capăt.
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Unul dintre cei mai activi directori de imagine români ai ultimilor ani, Marius Panduru a lucrat pentru filme cu o abordare 
stilistică diversă: „Ryna” (2005, r. Ruxandra Zenide), „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii” (2006, r. Cătălin Mitulescu), „A fost 
sau n-a fost?” (2006, r. Corneliu Porumboiu), „Restul e tăcere” (2007, r. Nae Caranfil), „Copilăria lui Icar” (2009, r. Alexandru 
Iordăchescu), „Cea mai fericită fată din lume” (2009, r. Radu Jude), „Weekend cu mama” (2009, r. Stere Gulea), „Polițist, adjectiv” 
(2009, r. Corneliu Porumboiu), „Eu când vreau să fluier, fluier” (2010, r. Florin Şerban), „Periferic” (2010, r. Bogdan George Apetri), 
„Loverboy” (2011, r. Cătălin Mitulescu) și scurtmetrajele „17 minute întârziere” (2002, r. Cătălin Mitulescu), „Visul lui Liviu” 
(2004, r. Corneliu Porumboiu),  „Trafic” (2004, r. Cătălin Mitulescu) și „ Lampa cu căciulă” (2007, r. Radu Jude). Pasiunea sa cea 
mare rămâne, însă, aviația, fiind el însuși pilot. Discuția a zburat de mai multe ori de-a lungul interviului pe care ni l-a acordat 
către acest subiect captivant, dar am ales să reproducem în cele ce urmează bucățile legate strict de imaginea de film.

Tipuri de peliculă 

Film Menu : Ai folosit cu precădere peliculă Kodak la filmele la 
care ai colaborat până în prezent. 
Marius panduru : Am folosit şi Fuji la „Ryna” (2005, r. Ruxandra 
Zenide) şi la „Copilăria lui Icar” (2009, r. Alex Iordăchescu). La 
toate celelalte filme la care am lucrat am folosit, într-adevăr, 
peliculă Kodak. La „Ryna” a fost o alegere de natură economică, 
deoarece Fuji are un cost de producţie mai scăzut cu aproape 
o jumătate faţă de Kodak şi mulţi producători optează pentru 
varianta asta din considerente economice. Kodak-ul este mai 
scumpă pentru că firma-mamă are o rată de investiţie foarte 
mare în cercetare, în ştiinţă, rată pe care Fuji nu o are în aceeaşi 
măsură. La nivel plastic, diferenţele dintre cele două tipuri de 
peliculă sunt de contrast, de negru, de redare a tonurilor feţei. 
Fuji este făcută în Japonia şi din acest motiv fabricanţii ei au 
aplicat  un balans de culoare pentru tenul asiatic în special,  

tonurile feţelor popoarelor asiatice fiind redate foarte bine - are 
un plus de magenta care compensează cumva lipsa naturală de 
pigment a pielii lor. Fuji e folosită foarte mult şi în Marea Britanie 
(englezilor le place să aibă pe film un ton mai proaspăt al feţelor, 
mai sănătos – iar Fuji redă zona cromatică magenta, roşu cu mai 
mare acurateţe decât galbenul–auriu pe care îl face bine Kodak-
ul). Golden-ul de la Kodak e celebru – e o culoare adaptată şi  
tenului populaţiei de culoare din Statele Unite ale Americii, care 
e redată astfel foarte frumos. Magenta pentru zona caucaziană 
nu e tocmai plăcută, pentru că feţele apar mult mai roşii decât 
ar fi obişnuit. De asemenea, tot ce înseamnă artere, vene, ce e 
la suprafaţa pigmentului sunt foarte vizibile pe Fuji pentru că 
ele conţin multă informaţie magenta la care, aşa cum spuneam, 
Fuji este mai sensibilă. Persoanele filmate pe Fuji care au un 
ten foarte alb, nordic pot avea probleme de dominantă. Mulţi 
directori de imagine se feresc de Fuji pentru că e greu de corectat 
culoarea pielii. Pe urmă, sunt diferenţe de redare a negrului şi 
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a contrastului. Contrastul pe Fuji e mai mare. Fuji e şi un pic 
debalansat la nivel de culori – nu sunt redate tocmai fidel toate 
cele trei straturi de culoare. 
Ăsta pare un dezavantaj la prima vedere, dar există situaţii în 
care poţi să exploatezi plastic acest „neajuns”. Am făcut asta în 
„Copilăria lui Icar”, unde am avut scene de exterior filmate în 
pădure. Pentru că cei de la Kodak au muncit mult să redea corect 
culorile, verdele din frunze este cam pe aceeaşi linie cromatică fie 
în lumină, fie în umbră. Asta înseamnă o uşoară uniformitate în 
contrastul cromatic – ai acelaşi tip de verde şi în soare şi în umbră 
-, iar o pădure sau o zonă verde e redată cam la fel, diferenţa fiind 
doar de densitate - umbra e subexpusă, iar lumina supraexpusă. 
Fuji este debalansată şi asta aduce un supliment de contrast 
cromatic – verdele din umbră devine rece, iar cel din soare devine 
foarte cald. Şi atunci, contrastul cromatic vine peste cel tonal, iar 
pădurea sau zona de exterior cu multă vegetaţie capătă volum, 
tridimensionalitate. Ăsta este un lucru bun pe care îl poate aduce 
pelicula Fuji. Cianul, albastrul verzui specific regimurilor e foarte 
frumos redat în Fuji, şi atunci, dacă ai un film plasat mult în zone 
de regim, acest tip de peliculă poate fi o opţiune. Cred că până la 
urmă alegerea unui anumit tip de peliculă e o chestiune care ţine 
de gust şi de aplicarea pe povestea pe care vrei să o spui. La noi, 
de multe ori, însă, alegerile sunt dictate doar de considerente de 
natură economică. 
F. M. : Totuşi, majoritatea filmelor româneşti sunt turnate pe 
peliculă Kodak, în ciuda costurilor mai ridicate ale acesteia.
M. p. : Majoritatea sunt filmate în Kodak pentru că e mult 
mai simplu. Laboratorul Kodak din România e unul din cele 
mai bune din lume şi e înscris în Image Care, un program de 
control al calităţii. Cei de la Rochester – sediul Kodak – vin şi 
îi fac periodic un control sensitometric amănunţit şi e ţinut 
în parametri mai buni decât multe alte laboratoare din lume. 
Această performanţă ţine în primul rând de echipă, de oameni. 
Aparatura nu e neapărat standard în toate laboratoarele lumii, 
la procesare e însă important să ai o maşină care nu zgârie, nu 
e nevoie de cine ştie ce invenţie. Diferenţa se face prin oamenii 
care lucrează în laboratoarele acestea, iar cel din Bucureşti are 
o echipă foarte bună. Ştiu situaţii de filme americane la care 
directorul de fotografie era mai încântat de copiile de lucru făcute 
în România, decât de cele de acolo. Aici sunt oameni care fac din 
pasiune această meserie şi sunt mult mai atenţi. Eu am colorizat 
şi în Elveţia sau Franţa, iar relaţia cu angajaţii laboratoarelor de 
acolo nu e aceeaşi cu cea pe care o poţi avea cu cei de aici. Acolo 
sunt mult mai tehnici, respectă câte puncte de roşu sau de verde 
vrei la corecţii etc., dar se opresc aici. În România, însă, îşi dau 
cumva interesul să cunoască şi nuanţele filmului, povestea, mai 
cunosc şi operatorul şi îl ajută creativ. E mult mai comod şi practic 
pentru industria românească de cinema să folosească peliculă 
Kodak. În schimb, e, într-adevăr, mai scump, costul de producţie al 
negativului fiind mai ridicat.
F. M. : Ce alte variante de peliculă există?
M. p. : Pentru 35 mm color, nu mai există alte variante de peliculă. 
Ar mai fi pentru alb-negru cea de la Orwo - companie care a 
renăscut după căderea blocului comunist şi s-a specializat în 
producerea şi procesarea peliculei de 35 mm alb-negru. Astfel, 
nici Fuji, nici Kodak nu mai organizează producţie de peliculă alb-
negru şi s-a împărţit piaţa. Dar alb-negrul e extrem de rar utilizat, 
în filme experimentale şi de şcoală, iar consumul de peliculă de 
acest fel e mult mai mic. 

Mi-ar plăcea să filmez la un moment dat în alb-negru. E o 
experienţă interesantă fiindcă se esenţializează foarte mult 
lucrurile pe care te străduieşti să le controlezi fără succes uneori 
la color. Detaliile devin mult mai curăţate în comunicare, mult 
mai interesant de redat. Există emoţii, atmosfere pe care le 
construieşti doar din griuri. E ca şi cum ai cânta pe un instrument 
cu o singură coardă. Alb-negrul e o formă vintage cu care 
generaţiile noastre s-au obişnuit din fotografiile vechi. Probabil că 
un film alb-negru ar fi foarte greu de vizionat de către un om care 
nu a văzut în viaţa lui o fotografie alb-negru. Sunt lucruri pe care 
în alb-negru le simt mult mai puternice decât la color. Este exact 
cum simt faţă de imaginea 3D, de exemplu. Sunt situaţii în care 
nu aş putea să văd o imagine în 3D, pentru că mi se pare că intră 
suficientă informaţie în imaginea clasică. La fel, simt că există 
cazuri în care nu am nevoie de informaţie cromatică, că sunt stări 
pe care mi-e suficient să le văd în nuanţe de gri. În alb-negru e 
foarte multă sugestie, libertate de a construi tu mai departe. O 
după-amiază alb-negru ţi-o imaginezi conform bagajului tău de 
informaţie vizuală şi experienţei tale, iar asta creează o intimitate 
aparte între tine şi imagine. Dacă îţi este dată şi culoarea spaţiului 
respectiv, o iei ca atare, o reperezi undeva în conştienţa ta, dar 
îţi este servită cumva de-a gata. În alb-negru parcă ai mai multă 
libertate de plimbare cu gândul. 

procesarea peliculei

F. M. : Ce atribuţii are directorul de imagine în faza de post-
producţie a unui film?
M. p. : În primul rând, după filmare stabileşte tipul procesului de 
developare, care poate fi standard - după indicaţiile fabricantului 
- sau poate supraveghea tot felul de intervenţii chimice asupra 
peliculei, de obicei foarte scumpe. Spre exemplu, procesul Bleach 
Bypass presupune pasarea băii de albire, care reduce argintul 
rămas în negativ. Sărind baia de albire, practic apare un layer în 
plus - imaginea argentică e suprapusă pe cea color, pigmentară. 
Asta înseamnă un contrast foarte mare, zone de negru extrem 
de dense, culori desaturate, înseamnă un look special al imaginii. 
Procesul se poate face în mai multe forme procentuale ( 66 %, 
100 %), deci şi la acest nivel există un control plastic, dacă vreţi. 
Prin urmărirea procentelor poţi să creşti contrastul, să desaturezi 
mai mult sau mai puţin culorile etc. Procesul se face şi la negativ 
şi la pozitiv, cu efecte diferite. Procesul asupra peliculei negative 
înseamnă o creştere a contrastului în alb, în timp ce asupra celei 
pozitive înseamnă o creştere a contrastului în negru. „Periferic” 
(2010, r. Bogdan George Apetri) a beneficiat de acest tip de 
procesare atât la negativ (66 %), cât şi la pozitiv (100 %). Astfel, 
apare un contrast mai mare, imaginea dă senzaţia de volum mai 
puternic decât în cazul modului standard de procesare. Asta e 
o opţiune la care pot apela directorii de imagine, în măsura în 
care se susţine povestea filmului şi este dorită şi de către regizori 
şi producători. Există multe formule de procesare chimică, 
dar puţine se şi execută în laboratoarele standard, din raţiuni 
economice.
Cei care determină proprietăţile peliculei gândesc negativul 
astfel încât acesta să redea o paletă cât mai mare de culori, să aibă 
multe zone de strălucire, să fie cât mai fidel realităţii - e aspectul 
ingineresc al lucrurilor, acela în care parametrii sensitometrici 
sunt cât mai corect respectaţi. Negativul e gândit să redea un 
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anumit număr de străluciri, de niveluri de negru sau de alb. 
Standardele acestea nu sunt întotdeauna şi pe placul nostru şi 
al privitorilor. Până la urmă, când realizezi un film nu faci o 
radiografie, o consemnare inginerească a lucrurilor şi ai şi tu 
dorinţa să intervii asupra designului imaginii. Am folosit Bleach 
Bypass şi la „A fost sau n-a fost?” (2006, r. Corneliu Porumboiu) 
în prima parte a poveştii, cea care surprinde personajele până 
la momentul începerii emisiunii de la televiziune – cenuşiurile, 
griurile alea colorate nu le-am fi putut obţine atât de alterate 
apelând la procedura standard de procesare. De altfel, acolo 
diferenţa e vizibilă în partea a doua a filmului, când imaginea 
devine mai plată, mai normală, mai apropiată de cea pe care este 
obişnuit ochiul normal să o vadă în producţiile de televiziune. Am 
mai folosit procedeul la „Ryna” la pozitiv, unde contrastul e foarte 
mare în negru şi e un sprijin bun pentru restul culorilor. 
F. M. : La alte tipuri de procesare ai mai apelat până acum?
M. p. : Nu am mai apelat la niciunul, pentru că în România nu se 
procesează altfel. 
F. M. : Şi ţi-ai dorit la un moment dat sau altul să apelezi şi la un 
alt tip de procesare a peliculei?
M. p. : De multe ori mi-am dorit asta pentru că îţi permite un 
control fin al nuanţelor. Într-un ENR, spre exemplu, se poate 
lucra în zone fine (dau un exemplu de film făcut aşa – „Seven” 
(1995) al lui David Fincher, care nu ştiu cât a strălucit ca film, dar 
ca imagine a făcut şcoală la vremea respectivă pentru că avea un 
contrast fabulos, avea forţă foarte mare, imaginea era tuşantă, 
senzorială, toate spaţiile ciudate din New York-ul afundat în ploi 
interminabile îi confereau o marcă specială). ENR reprezintă tot 
un fel de pasare a băilor de procesare, dar cu o formulă mult mai 
complicată şi mai subtilă de control. Procedeul a fost inventat de 
către Vittorio Storaro, care a căutat tot timpul să modifice datele 
tehnice ale echipamentelor cu care a lucrat. Până la urmă inginerii 
care gândesc pelicula o fac după date tehnice şi foarte puţin după 

considerente plastice.
F. M. : Există posibilitatea să apară vreo problemă în etapa de 
procesare a peliculei? Ştim că un incident nefericit în această 
etapă a post-producţiei ar periclita practic întreaga muncă de până 
atunci a echipei, iar filmarea ar trebui refăcută. 
M. p. : Toată investiţia în scenografie, actori ş.a.m.d. trece prin 
urechile acului în timpul procesării peliculei. Acesta e cel mai 
important punct al post-procesării şi de aceea există forme de 
asigurare foarte mari. Companiile care procesează pelicula au 
grijă să îşi asigure negativele pentru ca în caz de accidente să 
poată găsi forme de recuperare a banilor. Accidente de acest fel 
pot apărea oriunde în lume, indiferent de calitatea laboratoarelor 
respective. Dar sunt foarte rare.
F. M. : Pelicula e procesată pe măsură ce se filmează sau doar după 
finalizarea filmărilor ?
M. p. : În fiecare zi se trimit materialele filmate la procesare şi 
e bine să vezi reel-urile în fiecare zi cu mare atenţie - ceea ce e 
greu, pentru că ziua de filmare durează de multe ori peste 12 ore. 
Dar e bine ca cineva să le controleze pentru a verifica dacă apar 
zgârieturi, dacă apar defecte de procesare sau de exploatare. Ele 
se consemnează - pot fi probleme de la filmare (spre exemplu, o 
casetă care zgârie materialul), din această cauză fiind compromisă 
imaginea. Şi atunci, este necesar ca aceste probleme să fie 
descoperite din timp şi să fie semnalizate pentru ca în zilele 
următoare de filmare să eviţi pericolele. Şi e bine să ai un asistent 
care să facă în mod conştiincios treaba asta. Procesarea e însoţită 
de un raport de calitate – există un om care se ocupă de urmărirea 
procesului; e un om de la laborator, care consemnează în fişa 
de livrare dacă apar şi de ce natură sunt problemele respective. 
Nu este foarte complicat de descoperit sursa necazurilor, atunci 
când apar. Există specialişti obiectivi, care nu aparţin de nicio 
companie, care pot face o verificare foarte atentă şi, în cazul 
unui litigiu între laborator şi echipa de filmare, pot da un rezultat 
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concludent. Mi s-a întâmplat de câteva ori să apară probleme în 
etapa de procesare a peliculei şi, aşa cum vă închipuiţi, nu e deloc 
plăcut. O parte din materialul compromis a trebuit să îl refilmăm, 
o altă parte l-am salvat prin scanare. Uneori salvarea poate veni 
de la această tehnologie de D.I., în cadrul căreia se scanează 
negativul şi se procesează digital. Totul depinde de cât de grav este 
accidentul, pentru că poate fi distrus total materialul şi atunci nu 
mai ai ce să faci. Dar dacă este vorba despre o supradevelopare 
(se întâmplă când ţii negativul mai mult în revelator şi atunci 
el apare mai dens, mai închis, iar în pozitiv rezultatul e că albul 
nu mai are detalii, e plat) sau despre o subdevelopare (procesul 
invers - imaginea e foarte slabă, nu are contrast, iar pozitivul 
devine întunecat), pot fi găsite soluţii pentru a remedia situaţia.  O 
zgârietură nu foarte gravă poate fi salvată prin restaurare digitală.
 

colorizarea peliculei

F. M. : Nu se pot confunda efectele subdevelopărilor şi 
supradevelopărilor cu cele ale procedeului Bleach Bypass?
M. p. : La Bleach Bypass, peste imaginea corectă, e ca şi cum ai 
mai pune o imagine alb-negru. Dar tu ai grijă să compensezi 
problemele de densitate. Sigur că este corect ce întrebaţi voi: două 
densităţi suprapuse devin de două ori mai mari, suprafaţa e mult 
mai opacă luminii decât în mod normal. Dar, atunci când urmează 
să apelezi la procedeul Bleach Bypass, tu ai grijă să compensezi de 
la filmare. De aceea, Bleach Bypass-ul îţi salvează cam o diafragmă 
- o sensibilitate de 100 ISO devine 200 ISO - şi ăsta e şi un avantaj 
în filmările la lumină puţină pentru că ai o sensibilitate mai mare. 
În acelaşi timp, contrastul mai mare te obligă să foloseşti lumină 
mai multă. E calul troian aici.
După ce se procesează pelicula şi totul e în regulă, directorul 
de imagine mai intervine în etapa realizării efectelor speciale, 
dacă filmul respectiv presupune mult CGI. Participarea ta e 
obligatorie pentru că trebuie să cazi de acord cu restul echipei 
de efecte speciale asupra perspectivelor, a direcţiei luminii, a 
tuturor elementelor vizuale care se recompun în imaginea finală. 
Momentul cel mai important de după filmare îl constituie, însă, 
corecţiile speciale de culoare. Dacă nu sunt efecte speciale, se fac 
verificările ultime şi se trece la colorizare, care constituie tuşele 
finale pe care le dai imaginii filmului. 
Sunt mai multe procedee de a livra filmul. Ai varianta Print 
Contact, clasic, în care se taie şi se montează negativul, după 
care faci o copie 0, mută, în care vezi exact care sunt diferenţele, 
care sunt culorile din filmare, fără intervenţii, pe care începi să 
discuţi cu coloristul - un angajat al laboratorului care trebuie să 
înţeleagă foarte bine ce vrei. Încep discuţiile: „Scena asta vreau să 
aibă o dominantă rece, un contrast uşor mai mare”, deşi în Printul 
clasic nu prea poţi interveni în contrast. Intervenţia aici este doar 
asupra densităţii, a expunerii – mai închis, mai deschis - şi asupra 
culorilor. În contrast nu poţi interveni pentru că negativul şi 
pozitivul stau în contact şi ele se copiază printr-o lumină cu filtre 
colorate şi poţi doar să reduci sau să creşti intensitatea lămpii 
respective şi să dai o dominantă de culoare mai rece, mai caldă sau 
cum doreşti.
F. M. : Aşadar, coloristul nu pictează direct pe peliculă corecţiile 
dorite de directorul de imagine? 
M. p. : Nu, nu se intervine direct pe peliculă, ci prin filtre. Şi se 
intervine global, la nivel de tehnică, nicidecum manufactural.

F. M. : Poate fi colorat un singur element al imaginii?
M. p. : În Printul clasic nu se poate face asta, decât foarte complicat 
prin copieri repetate. Prin intermediul Digital Intermediate (DI), 
însă, se scanează dublele alese, după un time code pe care îl emite 
monteurul, după care se remontează digital filmul la o calitate 
extrem de mare, la o rezoluţie şi o adâncime de culoare foarte 
mari, după care intervii digital asupra materialului aşa cum 
doreşti. E ca un Photoshop, dar mult mai puternic; şi acolo poţi face 
ce vrei - să-ţi schimbe culori de haine, să-ţi şteargă faţa unuia şi să 
o înlocuiască cu alta - tot ce se poate face într-o imagine statică se 
poate face şi pe imaginea în mişcare.
F. M. : Cu alte cuvinte, orice greşeală din faza de filmare poate fi 
ajustată în această etapă a post-producţiei?
M. p. : Depinde în ce constau ele, pentru că greşelile tehnice 
nu sunt uşor de corectat. Cele banale - de supra şi subexpunere 
- presupun existenţa unei informaţii puţine în material; asta 
înseamnă că nu pot fi extrase nici digital lucruri care să te 
ajute. Cel mai bine e să dai un material cât mai corect, sau cât 
mai aproape de ceea ce-ţi doreşti tu. Cine crede că scanează un 
material prost expus sau prost gândit (la nivel de contrast chiar) 
şe înşeală - nu face mare lucru, poate să-l îmbunătăţească, dar 
nicidecum să ajungă la un produs de calitate.
F. M. : Ţinând cont că procedeul Digital Intermediate (DI) pare mai 
performant decât cel clasic, bănuim că toţi directorii de imagine 
îşi doresc să apeleze la el. 
M. p. : Îşi doresc, însă este extrem de costisitor. În acelaşi timp, 
înseamnă o mică scădere de calitate a imaginii – mai ales de 
adâncime de culoare, pentru că tot ce înseamnă digital presupune 
o conversie şi o adâncime de culoare mai mică decât poate 
opticul. Din cercul culorilor, dacă îl redăm în proporţie de 90 % 
într-un sistem standard optic, în momentul în care intervii pe 
digital ajungi la 40 % sau 60 % maxim. Sunt culori eşantionate 
pe care le foloseşti, cu care acţionezi asupra imaginii, dar pierzi 
din nuanţe, din intermediare. Este adevărat că apar deficienţe 
greu vizibile la nivelul unui film care începe şi se termină în 
acest sistem. Nici dacă faci o combinaţie între Digital Intermediate 
(DI) şi Print Contact nu mai sunt vizibile azi aceste neajunsuri. 
În toate filmele am avut combinări (la „Restul e tăcere” (2007, r. 
Nae Caranfil) 40 de minute sunt DI şi nu se recunoaşte diferenţa, 
la fel şi la „Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii” (2006, r. Cătălin 
Mitulescu)). Materialul respectiv intră într-un ARRILASER care 
rescrie electronic materialul pe negativ, ulterior procesul de 
printare derulându-se în formula clasică; dar ai un film colorizat, 
finalizat, cu toate elementele de imagine corect transpuse. Şi la 
nivelul copierii internegativ pot apărea probleme, dar poţi reface 
materialul mai uşor. Se emite, de asemenea, un 3D Loot - un soft 
care simulează felul în care ar putea să arate imaginile tale în 
final – imaginea este proiectată pe un ecran special cu un aparat 
de mare rezoluţie, unde vezi cu acest simulator de look cum se va 
vedea materialul pe un tip sau altul de peliculă pozitivă. Poţi alege 
diferite tipuri de peliculă pozitivă pentru a transpune negativul şi 
atunci tu vezi pe ecran ceva foarte apropiat de rezultatul final şi 
ştii că nu-ţi place, spre exemplu, un anumit tip de Fuji pentru că 
are negrul prea dens, şi atunci apelezi la un Kodak cu un contrast 
mai mic, sau invers etc.
F. M. : Deci e foarte important pentru film şi ce fel de pozitiv alegi?
M. p. : E importantă fiecare alegere pe care o faci, de la lumină, 
culoarea luminii, valoarea ei, până la tuşa finală. Contează şi sala 
de proiecţie foarte mult. 
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F. M. : În momentul în care e ales tipul de pozitiv pe care urmează 
să fie transpus negativul unui film, directorul de imagine cunoaşte 
deja  distribuitorul şi discută cu el pentru ca toate copiile să fie 
trase pe acelaşi tip de pozitiv?
M. p. : Obligatoriu trebuie să existe un protocol încheiat între 
producătorul şi distribuitorul unui film, fiindcă trebuie să te 
asiguri că distribuitorul păstrează parametrii tăi tehnici. O situaţie 
neplăcută este aceea în care faci Bleach Bypass pe pozitiv, ceea ce 
presupune costuri suplimentare pentru distribuitor, iar acesta din 
urmă refuză să plătească acea sumă. Contractual trebuie stipulate 
toate detaliile astea care, de obicei, sunt respectate. Există o fişă 
tehnică a filmului, în care e scris inclusiv formatul lui. Există apoi 
o foarte amănunţită fişă tehnică a filmului pentru difuzarea tv, 
de exemplu, unde se cere un anumit nivel de negru sau de alb 
pentru a corespunde standardelor broadcast. Nu se întâmplă asta 
în România, pentru că multe lucruri se fac aici după ureche, dar în 
lumea civilizată există parametri precişi. 
F. M. : De transferul pe suport DVD al filmului tot directorul de 
imagine se ocupă?
M. p. Tu faci practic un master video, de unde e treaba 
distribuitorilor cum fac DVD-urile – şi eu am văzut DVD-
uri extrem de prost făcute la filme pentru care eu făcusem o 
colorizare bună. „Ryna” şi „Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii” 
sunt în această situaţie, iar la „A fost sau n-a fost?” au apărut deja 
două ediţii, dintre care una era extrem de proastă. Pot apărea 
probleme de la compresii, fiindcă la noi orice om care şi-a luat 
un soft acasă sau la o firmă de balcon face tot ce vrei. Şi nu se 
poate face treaba asta la un nivel foarte bun astfel - e nevoie de 
echipamente foarte scumpe, care nu pot fi accesate prea uşor. 
F. M. : Colorizarea e ultima atribuţie a directorului de imagine în 
faza de post-producţie a filmului?
M. p. : Faci copia finală, cu fişa de lumini, se face internegativul 

şi apoi chiar că nu mai ai niciun aport la film. După ce ai făcut 
colorizarea finală ţi-ai cam încheiat relaţia cu filmul. 

caMera de FilMaT

F. M. : Cât e de importantă pentru produsul final camera pe care 
un director de imagine alege să filmeze?
M. p. : Din punctul meu de vedere, camera de filmat trebuie să 
fie silenţioasă şi foarte stabilă. Aparatul de filmat este exclusiv 
o sculă mecanică - indiferent de marcă el trebuie să-ţi asigure 
transportul peliculei în faţa ferestrei de expunere şi să fie cât 
mai stabil momentul de expunere pentru că transportul peliculei 
este discontinuu. Practic e o suită de mai multe fotografii pe care 
le faci într-o secundă, iar dacă negativul nu stă în acelaşi loc şi 
fiecare fotogramă nu e stabilă pe momentul expunerii, pot apărea 
o serie de defecte reperabile la vizionare, cum ar fi instabilitatea 
poziţională. De exemplu, poate apărea acea fluctuaţie a imaginii, 
care se cumulează cu cea de la proiecţie, (şi aparatele de proiecţie 
ar trebui să fie la rândul lor extrem de stabile, ceea ce nu se şi 
întâmplă), şi dacă ai un aparat de proiecţie care nu are o mare 
stabilitate, cumulat cu instabilitatea aparatului din timpul filmării, 
e dezastru, pentru că tremură imaginea. Se vede la filmele vechi, 
mute, în special când se făcea supraimpresiune de text. Se lucra 
mecanic, se dădea înapoi filmul, se scria textul pe cartoane şi se 
filma supraimpresionat textul. Şi, în final, se putea observa cum 
textul de pe cartoane avea o oarecare instabilitate faţă de imaginea 
de fundal, deoarece fusese filmat cu aparate care nu aveau 
contragrifă. Aşadar, un aparat de filmat trebuie să fie în primul 
rând extrem de stabil.
Apoi, trebuie să nu zgârie pelicula, să fie simplu de utilizat (să aibă 
o formulă mecanică foarte simplă), să fie robust (adică dacă te duci 
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în deşert să nu-l ia vântul) şi să fie silenţios - important pentru 
colegii de la sunet. Cele mai bune aparate de filmat din lume 
sunt Panavision-urile. Astea sunt aparate neschimbate în mare 
încă din anii ’70 şi pe ele au fost turnate toate filmele mari de la 
Hollywood. Singurele schimbări care au fost operate în ultimele 
decenii asupra aparaturii de filmare ţin de modul de afişare, 
nu de mecanismul propriu-zis de captare a informaţiei vizuale. 
Toată electronica într-un aparat ţine de afişaje, de chestiuni de 
temporizare, nu de filmarea propriu-zisă. La început tahometrele 
care îţi arătau viteza de filmare erau mecanice, în timp ce acum 
sunt electronice; înainte pornea aparatul şi se aprindea un bec ca 
să vezi că merge, iar acum au fost adăugate tot felul de  semnale 
sonore de avertizare. Sunt chestiuni puţin importante, dar 
mecanismul în sine e neschimbat din anii ’70. 
E important, de asemenea, ca aparatul cu care filmezi să aibă o 
vizare luminoasă. Prin vizorul oricărui aparat din lume se vede 
mai puţin luminos decât în realitate, pentru că acolo este un 
sistem optic care face ca raza de lumină să treacă prin tot felul de 
medii şi prisme (sunt multe sticle), care înseamnă absorbţie de 
lumină. Prin orice sistem optic vezi mai puţin luminos decât în 
realitate. Şi atunci, să produci un vizor luminos este foarte scump, 
pentru că toate sticlele de care vorbeam trebuie să fie dintr-un 
material scump, de calitate excepţională. Aparatele mai ieftine nu 
au această îmbunătăţire şi te trezeşti la filmare că, dacă eşti într-o 
condiţie de lumină slabă, ajungi să nu vezi pur şi simplu prin vizor 
şi să nu poţi cadra. 
Acum cam toate aparatele de pe piaţă au din construcţie o vizare 
şi o stabilitate bună, dar dacă sunt exploatate prost, ele se pot 
deregla. Şi atunci, înainte de fiecare film trebuie să faci nişte teste 
riguroase aparaturii. Arriflex-urile erau cele mai bune aparate de 
filmat pentru Europa, Moviecam-urile erau iarăşi bune, dar mai 
putin utilizate. Arriflex şi Moviecam au fuzionat de curând şi au 

format Arricam, un aparat foarte versatil. Eu am lucrat mai mult cu 
Moviecam, iar acum lucrez cu precădere pe Arricam.
 

echipa direcTorului de iMagine

F. M. : Din câţi oameni e formată echipa standard a directorului de 
imagine?
M. p. : În România directorul de imagine e cel care supervizează 
toată echipa de imagine şi care, de multe ori, şi operează camera. 
În alte ţări, directorul de imagine nu are voie să opereze camera, 
în timp ce la noi e o opţiune dacă îţi iei cameraman sau nu. În 
sistemul unional tu, ca director de imagine, nu ai voie să operezi 
camera, pentru că se doreşte crearea de locuri de muncă pentru 
un număr cât mai mare de oameni. E o chestiune unională până 
la urmă, nu neapărat artistică. Eu cred, însă, foarte mult şi la orice 
nivel în sistemul american. Ei au gândit lucrurile de aşa natură, 
ca fiecare să aibă o responsabilitate cât mai mică într-un angrenaj 
mare şi să-şi facă cât mai bine treaba pe porţiunea respectivă. Cu 
cât dai mai multe responsabilităţi unui om, cu atât şansele ca el să 
greşească sunt mai mari. Şi atunci, sigur că un director de imagine 
va avea mai mult timp să urmărească şi ce fac cameramanii şi cum 
se desfăşoară lucrurile pe platou şi cum intră direct personajul 
în sursele de lumină, adică vede obiectiv lucrurile. E foarte greu, 
atunci când filmezi, de pildă, cu mai multe camere, să te uiţi prin 
camera ta şi să fii atent şi la ce filmează colegul prin camera lui. 
De aceea, sistemul american este foarte bine pus la punct, e o 
maşinărie perfectă. Ştii exact unde şi cum se petrece totul.
Aşadar, într-o echipă standard există acest director de imagine, 
care se ocupă de tot ce înseamnă designul de lumină, de 
mişcare de cameră, de culoare, de raportul cu scenografia, de 
încadratură la nivel general ca stilistică şi care supervizează 
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ce fac cameramanii. Cameramanii sunt cei care fac cadratura, 
care filmează, fără să se ocupe de ce înseamnă culoare, lumină, 
expunere etc. Ei doar ţin cadrul corect sau cum se doreşte, iar 
expunerea şi celelalte detalii plastice sunt construite de către 
directorul de imagine. Apoi, există asistenţii directorului de 
imagine, care pot fi nenumăraţi (depinde de numărul de camere de 
filmat existente la filmare). O cameră are un sharfeur (focus puller), 
un asistent de cameră, care se ocupă de montarea, curăţarea 
aparatului, de scos şi pus obiective ş.a.m.d. şi un loader, care 
încarcă pelicula în aparat. Există, aşadar, cel puţin trei asistenţi pe 
cameră. După care, pentru instalaţiile de mişcare trebuie să ai un 
key grip şi un dolly grip. Deci, dacă ai grip-uri, trebuie să ai doi, trei 
oameni care se ocupă de mişcări (macarale etc.). Cu cât există mai 
multe grip-uri, cu atât mai mulţi oameni vei avea în echipă. Există 
şi un video assist, care se ocupă de redarea pentru cei din echipă a 
imaginilor date de camerele de filmat. El are nişte monitoare mari, 
înregistrează pe casete cadrele tocmai filmate, după care poate 
derula înainte şi înapoi caseta şi să îţi arate exact detaliile pe care 
vrei să le vezi sau revezi la un moment dat. 
Departamentul electric presupune existenţa unui gaffer, care e 
mâna dreaptă a directorului de imagine pe lumină şi trebuie să 
fie un mic artist, să cunoască culori, artă plastică. El comandă, 
la rândul lui, o echipă de tehnicieni şi e, practic, interfaţa dintre 
directorul de imagine şi cei care aplică cerinţele lui. Şi mai există 
un best boy, un băiat bun la toate, care nu e specializat pe ceva 
anume. În general, din aceşti oameni e formată echipa directorului 
de imagine, dar ea poate varia în funcţie de complexitatea 
proiectului.
F. M. : E important să lucrezi cu aceiaşi oameni pe anumite 
departamente? 
M. p. : E foarte important să lucrezi cu acelaşi sharfeur (focus 
puller) pentru că ţi-e cel mai aproape pe tot ce înseamnă filmare 

– e unul din cei mai importanţi oameni din echipă, deoarece 
orice faceţi tu sau actorii dacă nu este corect redat la nivel de 
claritate, materialul e rebutat. Munca lui ţine de abilitate practică, 
de putere de apreciere, de viteză de reacţie. Al doilea om foarte, 
foarte important este gafferul, pentru că trebuie să anticipeze 
lucruri, să te ajute tot timpul. Dacă e un gaffer care doar execută 
anumite instrucţiuni ale tale şi tu te apuci şi îi dai comenzi de 
tipul: „Mai redu un pic de acolo, mai creşte un pic dincolo.”, nu 
prea faci treabă bună. El trebuie să fie un om cu care să poţi 
discuta aspectele mai generale şi cu care să te poţi sfătui asupra 
designului de lumină. E un om care cunoaşte şi un pic de plastică, 
are o cultură vizuală mai solidă. Al treilea om important în echipă 
e key grip - ul,  care construieşte din nimic tot felul de lucruri. El 
trebuie să-ţi inventeze pe loc toate sistemele de care ai nevoie, să 
fie versatil şi să găsească variante tot timpul pentru ce-ţi doreşti 
la nivel de mişcare şi de asigurare a aparatului. Spre exemplu, 
dacă eu vreau să filmez ceva în tren, el trebuie să gândească şi să 
construiască o instalaţie care să-mi permită să operez mişcările 
de cameră pe care mi le-am imaginat şi, în acelaşi timp, să fiu în 
siguranţă. 

inTerludiu personal

F. M. : Am observat pe genericele filmelor că numele tău este 
urmat de notaţia RSC. Ce semnifică?
M. p. : Romanian Society of Cinematographers e o asociaţie 
profesională a directorilor de imagine de film, pe un model 
care există în fiecare ţară din lumea asta (în SUA, de pildă, se 
numeşte ASC) şi care ar trebui să-i cuprindă pe cei mai buni 
oameni din breaslă. E o titulatură onorifică. Din Statele Unite a 
pornit ideea unei astfel de asociaţii, pentru că la ei unul dintre 



34                                                                 iunie 2011 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

interviu



35

cei mai importanţi membri dintr-o echipă de filmare industrială 
este directorul de imagine. De multe ori, el e primul om ales 
după vedete. Vizualul înseamnă vânzarea filmului. Când o alegi 
pe Greta Garbo, alegi şi un operator care să o pună în evidenţă 
în aşa fel încât ea să placă publicului şi să vândă. În momentul 
în care vrei să vinzi ceva publicului, trebuie să-i oferi ce-i mai 
bun. Importanţa directorilor de imagine fiind foarte mare acolo, 
puterea pe care au câştigat-o în timp e pe măsură. Şi-au propus să 
se asocieze, pentru a evita intruziunea impostorilor printre ei - ca 
să intri în asociaţie trebuie să treci prin etape foarte complicate. 
În timp, directorii de imagine din fiecare ţară au făcut asociaţii 
proprii şi au cuprins acolo numai oamenii cei mai buni din 
domeniu. 
F. M. : Ce te face să accepţi să lucrezi la un film – este de ajuns să-
ţi placă scenariul? 
M. p. : Nu te poţi baza numai pe asta, dar e foarte important, 
fiindcă un scenariu bun îţi dă un sentiment de încredere. În 
acelaşi timp, tu nu te întâlneşti cu regizorul în prima zi de filmare. 
Ai o lună sau săptămâni bune de pregătire, în care îl cunoşti, 
vezi în ce direcţie merg lucrurile, ce vrea, cum vrea. Înainte de 
semnarea contractului ai întâlniri în care vezi dacă ai elemente 
comune de înţelegere cu omul ăsta, dacă poţi să lucrezi cu el şi 
dacă poţi să-l duci la bun-sfârşit. Îl duci, evident, atât cât vrea el 
să-l ducă. El şi producătorul sunt oamenii care trebuie mulţumiţi. 
Din punctul meu de vedere, regizorul şi producătorul sunt cei mai 
importanti oameni de mulţumit. Regizorul nu e cazul să explic de 
ce. Producătorul investeşte sau face rost de bani şi are o comandă 
ca un film să arate aşa sau invers. Mi se pare foarte rău când 
aud că există discuţii şi neînţelegeri legate de aspectul plastic la 
filmare între regizor – operator sau producător - operator. De ce 
nu s-au stabilit detaliile astea în perioada de preproducţie? 
În România nu există un producător artistic, care e omul de 
legătură între toate departamentele, cel care dă unitate filmului 
şi are grijă ca nimeni să n-o ia razna – la noi omul de la costume 
vrea să-şi etaleze lucrările lui, cel de la scenografie vrea să-şi 
vadă decorul etc. Tu poţi să îi explici că nu ai de ce să vezi într-un 
anumit film o oarecare scară, dar el îţi va răspunde de multe ori: 
„Da, dar e o scară florentină foarte frumoasă!” Mie mi s-ar părea 
necesară existenţa acestui producător artistic, dar la noi se spune: 
„stai, domnule, că facem filme de autor!” Ce înseamnă film de 
autor, mai exact? 
La noi s-a creat o prăpastie foarte mare între cineaşti şi public. 
Acesta din urmă e din ce în ce mai mult imbecilizat de programe 
tv de tipul „Monica şi Columbeanu etc.” şi este foarte greu să vii 
cu un film intelectualizat şi să te aştepţi ca oamenii să şi aprecieze. 
Nu ştiu care e formula de a convinge o parte a oamenilor să 
vină să vadă filmele la cinema. Pe de altă parte, e o greşeală a 
realizatorilor, care spun că nu-i interesează publicul ăsta, că au 
publicul lor. E o greşeală foarte mare, după gustul meu, şi mi se 
pare cumplit pentru că publicul ăsta se reduce la o mică familie 
de cinefili care se plimbă dintr-un punct în altul al lumii pe la 
festivaluri şi se laudă între ei. Cred că ar trebui găsită o formulă 
- şi aici stă în măiestria realizatorului să ştie să spună lucrurile 
pe înţelesul ăluia imbecilizat de tv şi să îl facă să gândească (atât 
cât se poate). Situaţia în România este mai urâtă decât oriunde în 
jurul nostru. Imbecilizarea spectatorului român este cruntă, la fel 
distanţa dintre realizator şi public. 
Cine merge la filme româneşti în afară? Unele filme au avut 
succes în rândul a 1% din oamenii foarte pasionaţi de film. Nu asta 

e formula câştigătoare, nu faci film pentru publicul din Franţa 
sau de aiurea. E un joc de ruletă, dacă filmul ajunge sau nu în 
Franţa, dacă ajunge sau nu să adune 50 de mii de spectatori în 
săli. Oamenii şi-au pierdut încrederea în filmele româneşti şi nu 
îi interesează că filmul merge la nu ştiu ce festival. Trebuie să-
şi regăsească încrederea în filmul românesc. Or, distanţa asta a 
multor regizori români care fac filme exclusiv pentru festivaluri, 
nu are şanse să câştige publicul. Nici să faci telenovele nu e o 
soluţie, dar cumva ar trebui văzut în ce măsură se poate ajunge 
măcar la situaţia din Polonia şi Ungaria, unde oamenii merg 
la cinema să vizioneze filmele naţionale. E foarte complicat, 
de asemenea, să convingi publicul să meargă la un anume film 
românesc pentru că nu există o formă de selecţie, nu există lideri 
de opinie. Recomandarea la noi e la fel de intelectualizată, uneori 
snoabă („Mergeţi la nu ştiu ce film pentru că a luat Cannes-ul!”). 
Aici cred ca ar fi rolul criticii şi sunt oameni foarte buni care ar 
putea să preia iniţiativa asta. În acelaşi timp, nu mai suport nici 
comentariile publicului, care spune că s-a săturat de filme cu 
mizerie. Ce înseamnă film cu mizerie? În schimb stau cu gura 
căscată la un film american cu omoruri prin nu ştiu ce ghetou. 
Nu-mi place că lucrez la filme pentru un public de festival. Eu 
cred foarte mult în valoarea de spectacol a cinemaului şi cred că 
trebuie să găseşti un limbaj care să-ţi aducă în sală oameni nu 
foarte educaţi cinematografic, dar care să plece de acolo cu ceva: 
cu un gând, cu o problemă pe care ai ridicat-o. Se poate întâmpla 
ca un regizor român astăzi să filmeze pentru nu ştiu ce comisie 
de la Cannes, să conceapă povestea cu gândul la unul sau altul din 
membrii comisiei de selecţie. Sunt disperat când se întâmplă asta. 
Lucrurile la noi s-au dus mult prea mult înspre teorie, iar asta a 
îndepărtat privitorul de sensul povestirii. Până la urmă, acesta 
funcţionează dintotdeauna după aceleaşi legi vizuale – culorile 
calde sau reci au sensurile lor psihologice. Cumva legile mari 
ale vizualului sunt aceleaşi. Noi ar trebui să găsim nuanţele 
limbajului care ne permit să-l „păcălim”, să ţinem omul în sală 
şi să îi comunicăm nişte idei. Acest tip de „păcălire” corespunde 
trucurilor literare sau formelor muzicale prin care artistul 
îşi captează audienţa. Cred că teoretizând, găsind formule de 
care să ne agăţăm intelectual, ajungi de fapt să te îndepărtezi 
de onestitate. Vedeţi, spre exemplu, cele 10 legi „Dogma ’95” 
- o prostie totală. Se vorbeşte de libertate de exprimare şi ei 
constrâng exprimarea. Nu am lucruri serioase de spus şi mă leg 
de estetizare; în momentul în care am ceva de comunicat cu 
adevărat, vine automat şi limbajul de care am nevoie pentru a 
spune povestea respectivă. Când nu am nimic de spus, încep să 
înfloresc căutand salvarea în exerciţii de estetică susţinute de nu 
ştiu ce demers teoretic. 

FilMele 

F.M. : Eşti solicitat în foarte multe proiecte. Care a fost parcursul 
tău până la momentul în care să te faci cunoscut oamenilor din 
domeniu?
M.p. : În anul doi de facultate am început să lucrez cu Andreea 
Păduraru videoclipuri muzicale în ritm industrial. Am realizat 
împreună peste o sută de videoclipuri - era perioada aia 
„minunată” pentru astfel de lucruri, în care au prosperat 
televiziunile cu muzică românească. La început mi s-a părut 
interesant să exersez, dar după vreo cincizeci de videoclipuri 
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realizate m-am cam plictisit şi le-am făcut pe bandă rulantă. Era 
însă o foarte bună sursă financiară. Şi, bineînţeles, n-am mai 
avut vreme să merg la şcoală; treceam doar pe la examene şi 
pe la cursurile de măiestrie. În primul an după ce-am terminat 
facultatea am lucrat la scurtmetraje: cu Porumboiu,  „Visul 
lui Liviu”, cu Mitulescu, „Trafic”, apoi am început să lucrez în 
publicitate, iar în anul ce a urmat am filmat „Ryna”; iar după 
„Ryna” au apărut încontinuu noi proiecte de lungmetraj - au fost 
ani în care am lucrat şi câte trei odată. Cred că am avut noroc, mai 
mult noroc decât profesionalism.
F.M. : La „Ryna” am observat că exista un anumit tip de coloratură 
până la momentul violului, şi apoi imaginea capătă o nuanţă 
albastră, tautologică discursului dramaturgic. Foloseşti des filtre 
de culoare?
M.p. : Nu. Folosesc puţine filtre de efect. Îmi place ca imaginea să 
fie cât mai apropiată de ceea ce oferă decorul. Am obţinut acest 
aspect al imaginii prin colorizare, dar şi condiţiile naturale în 
care am filmat au determinat acele culori. Secvenţele au fost trase 
în ordine cronologică şi pentru că filmările s-au prelungit până 
târziu toamna, s-a schimbat şi tipul de lumină; la început, zona de 
anotimp a fost de toamnă devreme, mai caldă – ne propuseserăm 
să folosim căldura aia sufocantă, ferestrele arse ca pe o temă a 
filmului – iar pe măsură ce înaintam în filmare, a venit iarna. Şi 
s-a întâmplat ca zona rece din imagine să fie aşa în mod natural. 
E adevărat că ni s-a părut binevenită schimbarea de atmosferă în 
acea formulă dramaturgică pe care am folosit-o noi atunci. Pentru 
că s-a întâmplat aşa şi pentru că povestea din film era în punctul 
acela, am considerat potrivit să ne folosim de împrejurarea creată. 
F.M. : Pare că în „Ryna” ai căutat un spectaculos al imaginii, într-
un fel, poate, americanizat.
M.p. : Era şi un loc foarte spectaculos. Am filmat la Sulina, chiar 
la vărsarea Dunării în mare. E un spaţiu incredibil, rupt parcă 
de cotidian – cu o lumină foarte frumoasă şi o vegetaţie foarte 
specială. Şi atunci, lucrurile care poate că par americăneşti, vin şi 
din spectaculosul locului. Regizoarea chiar s-a temut de formula 
asta americănească şi de aceea a şi ţinut ca o mare parte din film 
să fie filmată de pe umăr, eu având rezerve în sensul ăsta. Sunt 
zone în care cred că nu era necesară formula aceasta. 
F.M. : „Ryna” şi „Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii” o au 
amândouă în rolul principal pe Dorotheea Petre. Ai făcut vreo 
departajare în luminarea protagonistei ca s-o evidenţiezi?
M.p. : În amândouă filmele am făcut această departajare. Este 
o opţiune discutată de către toţi realizatorii filmului în pre-
producţie – ori alegi să faci chestia asta, care citează cumva 
cinemaul clasic american - pentru că acolo se proceda aşa - ori 
nu. Dar, în general, toţi regizorii îşi doresc ca actorii principali 
să fie cei mai vizibili. Eu cred totuşi că ar trebui să existe uneori 
curajul ca în anumite scene importante personajul să nu fie văzut 
neapărat bine. Am întâlnit situaţia asta într-un film al lui M. Night 
Shyamalan, „The Village” (n.r.: „Satul”, 2004), unde, la un moment 
dat, cei doi cetăţeni stau pe pridvor şi toată scena este filmată din 
spate. Este o soluţie funcţională într-un film în care, oricum, văd 
personajele pentru mai bine de o oră şi jumătate şi ştiu cine sunt. 
Însă sunt regizori care spun: „nu, vreau să-mi văd personajul în 
permanenţă, în condiţiile cele mai bune”. Şi atunci eşti obligat să 
faci departajarea asta, care reprezintă o formă convenţională pe 
care spectatorul o simte, dar o acceptă.  
F.M. : La filmele lui Corneliu Porumboiu, „A fost sau n-a fost?” şi 
„Poliţist, adjectiv” (2009), aţi folosit modul acesta de a pune în 

valoare protagoniştii?
M.p. : Nu, la Porumboiu situaţiile sunt naturaliste şi sunt 
construite pe spaţiu; prin urmare, şi lumina este cea reală, 
sau simulată ca fiind reală. La Corneliu lucrurile sunt foarte 
bine susţinute conceptual. Până la urmă, nimic nu seamănă 
cu realitatea. Sistemele de înregistrare denaturează flagrant 
realitatea. Sunt şi lucruri evidente pe care le faci ca să creezi ceva 
spectaculos – spre exemplu, filtrele de culoare, care modifică 
dramatic desenul optic sau o dominantă de culoare evidentă, nu 
una existentă natural, la un apus de soare sau un răsărit de soare 
sau la o anumită oră; nu, dominantele alea în care şi negrul este 
afectat şi care vin din filtre - şi aia este o denaturare dramatică 
a realităţii. Pe urmă optic: folosirea obiectivelor din capetele 
ecartului de focale, cele foarte largi sau foarte strânse – iarăşi se 
modifică perspectiva, se modifică spaţiul, se deformează lucrurile. 
Şi atunci nu mai eşti într-o zonă realistă, o zonă naturalistă – 
referindu-ne strict la lucrurile ce ţin de lumină sau de compoziţie. 
La Corneliu nu prea poţi să te îndepărtezi de ceea ce se afla deja 
ca decor real şi cred că asta e foarte bine susţinut la nivel de idee. 
Şi la „Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii” am mers foarte obiectiv, 
fără să denaturăm prin lumină sau culoare. Asta a fost dorinţa 
lui Cătălin (n.r. Mitulescu), care a zis: „eu nu vreau un film în 
care perioada lui Ceauşescu să aibă o dominantă - soluţie care îţi 
vine la prima mână - nu, e un lucru aproape feeric pentru că eu 
aşa am simţit şi îmi amintesc perioada copilăriei”. Şi nici nu era 
nevoie să intervii prin imagine pentru că spaţiile în care am filmat 
erau destul de colorate – maidanul ăla cu iarbă, copacii etc. Iar 
interioarele erau mai neutre pentru că erau nişte apartamente sau 
camere de casă vopsite în alb, doar cu o perdea. Singura parte în 
care am intervenit într-adevăr a fost şcoala, unde în sala de clasă 
am lăsat lumina un pic mai rece, pentru că, sincer, în memoria 
mea, aşa era lumea aceea – noi mergeam foarte de dimineaţă 
la şcolă, era uşor întunecat şi foarte rece afară; asta a fost o 
intervenţie subiectivă.
Vorbind strict de lumină, pelicula are, din construcţie, nişte 
parametri de expunere şi de culoare, ca ea să redea corect 
lucrurile. Şi atunci, dacă respecţi riguros parametrii aceştia, vezi 
o imagine foarte apropiată de ceea ce se consideră a fi realitatea. 
Adică măsori cu un instrument şi ştii că asta-i culoarea, pe ea 
aplici un filtru ca să-ţi corecteze diferenţa poate existentă şi vei 
avea totul redat în condiţii naturale; naturale, aşa cum ştie pelicula 
să redea – pentru că natural sau real nu e nimic, de fapt. Ochiul 
nostru vede  într-un fel, pelicula îl vede în cu totul şi cu totul alt 
fel; şi atunci, ce va revedea ochiul nostru, interpretarea peliculei, 
se va face după voinţa negativului, deci nu este realitatea directă a 
ochiului nostru. 
F. M. : „A fost sau n-a fost?” şi „Poliţist, adjectiv ” au fost filmate în 
acelaşi oraş (Vaslui). Au existat diferenţe mari în abordarea vizuală 
a acestor două filme?
M.p. : Au existat. La „A fost sau n-a fost?” aveam patruzeci de 
minute de film într-un singur decor - televiziunea locală, iar asta 
reprezenta pentru mine un coşmar, pentru că nu înţelegeam prin 
ce poţi face un spectator să se uite la aceste patruzeci de minute. 
Eram pe un teren greşit. Tot timpul mă gândeam la vizualul care 
trebuie să aducă spectatorul în sală. Şi cu două zile înainte de 
filmare am mers cu echipa de imagine la televiziunea respectivă, 
încercând să ne dăm seama ce putem face în spaţiul acela mic 
ca să arate onorabil. Am pus deci lumina şi am făcut fotografii 
– arătau foarte frumos, ca la carte. Şi am mers cu ele - destul de 
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îndoit, chit că erau frumoase – la Corneliu (n.r.: Porumboiu). S-a 
uitat şi a zis: „nu e bine, că arată mai frumos ca la CNN!”. Atunci 
ne-am gândit să mergem în direcţia complet opusă şi să filmăm 
chiar cum se filmează în televiziunea aceea, să le imităm stilul şi 
să păstrăm în film greşelile de iluminare şi de încadratură. Aşa s-a 
ajuns la situaţia cu camera care cade, preluată dintr-o emisiune 
pe care o văzuserăm la televiziunea locală. În cazul lui „Poliţist, 
adjectiv ”, lucrurile au fost foarte diferite. Acolo am ales o formulă 
obiectivă de a vedea lucrurile - chiar dacă participarea afectivă 
alături de personaj e foarte mare -, camera e fixă, povesteşte la 
persoana a treia: personajul vine spre cameră, trece prin faţa ei, 
merge mai departe etc.
F. M. : S-a intervenit mai mult în redarea culorii aici? Părea că 
există o diferenţă foarte mare de culori între luminile folosite 
pentru interioare.
M.p. : La niciunul dintre cele două filme nu am intervenit la 
nivel de culoare. Există într-adevăr în „Poliţist, adjectiv ” o scenă 
diferită cromatic, filmată seara, când culorile sunt reci, văzute şi 
cu ochiul liber, în timp ce lămpile cu tungsten, becurile sunt foarte 
calde. Stând într-o cameră luminată astfel şi privind afară, poţi 
percepe culoarea albastră exact aşa cum ţi-o reproduce fotografia; 
diferenţa de culoare e foarte mare. Când nu ai elementul acesta 
de referinţă într-un câmp vizual, ochiul se adaptează instantaneu. 
Dar la „Poliţist, adjectiv” m-am restrâns cu rigurozitate la ceea ce 
putea să redea atmosfera – toată culoarea de acolo este culoarea 
de la faţa locului, iar lumina a fost foarte corect poziţionată, ca 
o prelungire a luminii naturale, din dorinţa lui Corneliu (n.r.: 
Porumboiu) de a povesti obiectiv.
F. M. :  Şi cum anume aţi prelucrat culoarea din partea de început 

a lui „A fost sau n-a fost”?
M.p. : După testele de film ne-am dat seama că totul era prea 
colorat. Pelicula înnobilează, înfrumuseţează lucrurile. Iar 
Corneliu îşi dorea un oraş foarte ponosit, foarte obosit, văzut 
mai mult în griuri, culori desaturate şi umbre. Ăsta a fost motivul 
pentru care am tratat scenele de oraş în Bleach Bypass. La „Poliţist, 
adjectiv”, care, în final, seamănă cu „A fost sau n-a fost?” ca tentă 
de culoare, n-a mai fost nevoie să modificăm culoarea în post-
producţie  pentru că anotimpul în care am filmat - toamna-târziu 
şi început de iarnă chiar - ne-a servit culorile acestea. 
F. M. : Şi la „Cea mai fericită fată din lume” (2009, regie: Radu 
Jude) ai modificat ceva în felul în care negativul reda culoarea?
M.p. : Acolo, singurul meu aport a fost redarea tranziţiei de lumină 
la înserare. În filmul acesta imaginea are, în principal, un rol 
funcţional - ea consemnează. Am discutat mult atunci cu Radu 
(n.r.: Jude), dar lucruri ce ţineau de idee, de scenariu. Despre 
aspectul vizual nu prea am avut ce vorbi – ăsta-i adevărul; am fost 
mai mult consultant de film. Îmi este evident, totuşi, că dacă o 
altă echipă de imagine ar fi făcut filmul ăsta, cu aceleaşi mijloace, 
rezultatul ar fi arătat altfel. Personalitatea fiecăruia se regăseşte 
până la urmă în film. Am ţinut foarte tare la proiect şi am simţit 
că important nu era să-mi etalez eu talentele şi cunoştinţele 
de director de imagine estet, ci să înţeleg ce se întâmplă acolo 
şi să reacţionez în conformitate cu povestea, aspectul vizual 
reprezentând mediatorul cu publicul. Cred că mirajul unui film 
bun ţine şi de ceea ce se întâmplă în procesul de realizare, de 
pasiunea şi relaxarea cu care fiecare susţine lucrul comun.    
F.M. : „Restul e tăcere” (2007, regie: Nae Caranfil) a fost, dintre 
filmele pe care le-ai realizat, cel mai solicitant. Care au fost 
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principalele dificultăţi pe care le-ai întâlnit?
M.p. : „Restul e tăcere” m-a solicitat, în primul rând, prin 
amploarea lui. Şi la nivel tehnic m-a solicitat foarte mult pentru 
că am avut un program complicat acolo, cu multe scene, multe 
personaje, de multe ori au fost trei camere de controlat – la scena 
cu lupta, la incendiul din teatru. Am filmat în CinemaScope şi asta a 
creat condiţii de lumină speciale, pe care a trebuit să le rezolvăm. 
Un astfel de proiect era mai uşor de realizat într-un studio, dar noi 
am filmat cel mai adesea în locaţii, care aduc constrângeri tehnice. 
Toate acestea au trebuit rezolvate într-un timp foarte scurt – am 
avut doar o lună de pregătire, iar filmările au durat doar trei luni. 
Iar, la nivel plastic, Nae (n.r.: Caranfil) şi-a dorit foarte tare să 
folosească o formulă de film clasic american, de anii ’60 -’70, ca 
imagine şi ca poveste. Pentru mine a fost foarte plăcut să lucrez la 
acest film, pentru că veneam dimineaţa din aglomeraţia oraşului şi 
ajungeam în atmosfera de început de secol XX.    
F. M. : Este primul film pe care l-ai filmat în CinemaScope?
M.p. : Nu, primul a fost „Ryna”. Iar eu cred în formatul ăsta 
deoarece creşte posibilităţile de vânzare şi de distribuire ale unui 
film. Este un format mult mai atractiv pentru că umple tot ecranul 
şi are o rezoluţie mai bună. Iar, din punctul meu de vedere, 
obiectivele cilindrice sunt foarte interesante ca profunzime; de 
exemplu, când ai fundaluri luminoase sau elemente strălucitoare 
în planul doi, lentilele astea alungesc formele, ca o tuşă de pictură 
impresionistă. Şi de ce să ocupi doar două treimi din dimensiunea 
ecranului şi să nu o foloseşti pe toată, când asta înseamnă că 
vezi mai mult din decor, din acţiune, din personaje? Un spaţiu 
vizual mai larg te implică afectiv în mai mare măsură în acţiunea 
filmului. Atunci când priveşti un ecran mai mic - mai ales dacă stai 
în ultimele rânduri ale sălii de cinema - ai permanent conştiinţa 
că priveşti un spectacol, pe când, în cazul unui format mai larg, 
eşti participant efectiv la ceea ce se petrece pe ecran; vederea ta 
periferică este tot timpul ocupată de spaţiul din poveste.
Astăzi sunt folosite cu precădere două formate: anamorfic sau 
sferic, adică 2.35:1 sau 2.40:1 şi 1.85:1. În toate filmele americane 
importante se foloseşte acum CinemaScope-ul – 2.40-ul; la noi, 
însă, se iau în calcul alte considerente - este un procedeu mai 
dificil de folosit din punct de vedere tehnic şi este, de asemenea, 
extrem de scump – obiectivele costă foarte mult. Şi se mai 
întâmplă să fie şi regizori care nu agreează formatul acesta sau 
cărora nu le place să compună pentru dimensiunile lui.   
F. M. : Crezi că filmelor lui Corneliu Porumboiu, spre exemplu, li 
s-ar fi potrivit formatul acesta?
M.p. : Da. Nu cred că are vreo legătură cu story-ul. Eu am vrut 
în anul doi de facultate să filmez în CinemaScope şi profesorul 
meu de an mi-a spus că este pentru filme cu cai, cu cowboys. Însă 
exact în perioada aia am văzut „The Insider” (n.r.: 1999, r. Michael 
Mann) – al cărui format e 2.35:1 – filmat de pe umăr în totalitate, 
un film extrem de viu şi de modern la vremea respectivă şi care nu 
avea nicio legătură cu caii şi cu peisajele; totul acolo era extrem 
de strâns, în joc la prim-plan şi spaţii închise, iar privirea îmi era 
încontinuu ocupată de poveste. Şi cred că şi filmele lui Porumboiu 
ar fi putut fi realizate la fel de bine în CinemaScope. Nu consider 
că CinemaScope-ul nu ar fi potrivit filmelor cu o abordare realistă; 
calitatea filmelor lui Corneliu constă în conţinut, nu în format.
F.M. : În „Restul e tăcere” camera se mişcă în permanenţă 
dezvăluind decorul. Dar pe lângă mişcările ample executate de 
camera de filmat, există într-un cadru de interior nişte mişcări 
neobişnuite ale aparatului, care se apropie lent de personaje şi se 

depărtează. Care era logica acestei mişcări?
M.p. : Am ales să povestim cu mijloacele filmelor americane din 
anii ’70, cu mişcări ample, care cădeau pe sufletul spectatorului 
ca un dans – asta a fost în general logica după care ne-am ghidat. 
Iar în momentul acela din interior, în care personajele tocmai 
au pierdut filmul pentru că cei de la Gaumont au furat ideea şi au 
realizat-o înaintea lor, am vrut ca mişcarea de aparat să fie ca o 
stare de nervozitate, ca ceva care pluteşte în aer. E un artificiu, 
nu neapărat o justificare extrem de intelectualizată. Şi mai există 
un moment asemănător în film – atunci când îl păcălesc pe 
rege, când camera se roteşte şi este îndreptată către suprafeţele 
geamurilor care au o foarte mare difuzie, iar reflexele apar ca nişte 
fantome, în ideea că regele este înconjurat şi dus cu vorba. A fost o 
interpretare de moment, care poate să reprezinte un trick pentru 
spectator; nu stă nimeni să gândească că e pericolul prin aer, dar 
o nervozitate simte inconştient. Am încercat să găsim o formulă 
care să funcţioneze, în care mişcarea de aparat să dea o dinamică, 
un fel de curgere. Şi a mai trebuit să găsim şi un fir comun în 
treaba asta, să dăm o unitate mişcărilor, pentru că nu puteam să le 
facem pe unele într-un fel şi pe altele altfel - fără mari interpretări 
filozofice însă, pentru că filmul nu asta propunea. „Restul e tăcere” 
este un film pentru publicul larg, obişnuit cu un tip de cinema în 
care camera are un rol practic, te ajută să descoperi spaţiul.
F.M. : Imaginea are un aspect artificial, ca de ilustrată. Aţi gândit 
imaginea astfel, ca pe un comentariu din prezent, adus trecutului? 
M.p. : Da. Nae şi-a propus să aducă o serie de citate, unele preluate 
chiar din anii în care se petrece acţiunea – filmările cu „Hamlet”, 
spre exemplu, sau cu primele proiecţii de cinema - şi a dorit să fie 
citată şi toată istoria cinemaului – nopţi americane făcute astfel 
încât să fie evident că sunt nopţi americane, amintind de anii ’60, 
etc. Şi-a propus să treacă prin mai multe stiluri cinematografice, 
răspândite de-a lungul celor o sută de ani de cinema: de la aparatul 
pentru imagine statică, cum e folosit în „Hamlet”, la imaginea din 
filmele istorice ale perioadei aceleia – vezi mişcările de aparat din 
cadrele în care soldaţii se odihnesc pe câmpul de luptă; imaginea 
nu avea o mare valoare dramaturgică, constituia doar un citat al 
filmelor de gen – e folosit şi zoom-ul, care aminteşte de anii ’50, 
atunci când a fost descoperit şi foarte des întrebuinţat, şi a folosit, 
de asemenea, şi elemente contemporane. Dar lucrurile acestea 
au fost gândite să rămână la un al doilea nivel de lectură, nu să se 
constituie într-o simplă suită de reprezentări din diverse perioade.
F.M. : „Eu când vreau să fluier, fluier” (2010, regie: Florin Şerban) 
e în mare parte filmat de pe umăr şi nu respectă convenţia 
decupajului clasic. De ce aţi păstrat atunci formula de plan–
contraplan, care apare de câteva ori în film?
M.p. : A fost opţiunea lui Florin (n.r.: Şerban), care spunea că vrea 
nişte momente de linişte la dialogurile dintre mamă şi personajul 
principal şi dintre personaj şi fratele lui. Nu a considerat că dacă 
a filmat până acolo într-un fel, trebuie să păstreze cu fanatism 
convenţia pe care a stabilit-o. Iar acolo simţea nevoia să îi arate 
pe oamenii ăia faţă în faţă, şi formula cea mai uzuală era de plan–
contra-plan. Au fost, însă, trase de pe umăr, chiar dacă arată foarte 
stabil cadrele respective. În acelaşi timp, nu constituie exemple 
clasice de plan–contraplan pentru că planul e filmat cu amorsă, 
iar contraplanul este doar prim-plan, fără amorsă. Copilul a fost 
filmat şi fără amorsă pentru că era, cumva, un personaj venit din 
afară şi prin prim-plan îl cunoşteai.
F.M. : Intră în atribuţiile directorului de imagine să-l chestioneze 
pe regizor despre justeţea anumitor amplasări ale aparatului de 
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filmat?
M.p. : Nu. Treaba lui este să pună lumina şi să creeze atmosfera. 
Pot să discut despre mizanscenă cu regizorii care îmi cer opinia, 
aşa cum pot să-mi spun părerea şi despre scenariu. Dar asta 
depăşeşte atribuţiile mele.
F.M. : Dar regizorul nu discută cu directorul de imagine atunci 
când alcătuieşte decupajul?
M.p. : Dintre filmele la care am lucrat, doar „Restul e tăcere” a fost 
realizat după un decupaj, pe care Nae (n.r. : Caranfil) l-a respectat 
cu rigurozitate. Dar Cătălin (n.r. : Mitulescu), spre exemplu, nu 
lucrează niciodată după decupaj; mergi la filmări, în decor, el 
începe repetiţia cu actorii şi trebuie să fii extrem de rapid şi să 
ai soluţii pentru orice variantă. E foarte solicitant să lucrezi în 
felul acesta. Pe de altă parte, însă, anumite lucruri neprevăzute 
de la filmare te pot ajuta mult în povestire. Când lucrezi după 
un decupaj, nu mai observi că plouă afară, spre exemplu, şi că se 
formează o umbră frumoasă într-un anumit loc. Există, deci, şi 
avantaje la stilul acesta „smuls”, dar nu funcţionează la producţii 
mari, unde depinzi de vedete care stau cu ora.
F.M. : Scena de bătaie din dormitorul deţinuţilor în „Eu când vreau 
să fluier, fluier” pare că nu urmează un decupaj, că aţi luminat 
uniform camera şi aţi filmat după cum a dictat-o momentul, fără 
să ţineţi cont de focus. Cum s-a întâmplat acolo, de fapt?
M.p. : La bătaie s-a pierdut focusul. Scena nu a fost repetată. 
S-a făcut o mică discuţie, apoi am luat camerele – au fost două 
- şi am filmat în regim de documentar. Iar Florin Şerban a 
folosit în montajul final aceste momente în care camera pierde 
focusul pentru că i-a plăcut cum ajutau înţelesul dramaturgic în 
acele momente de ambiguitate, în care personajul se răscoală. 
Bineînţeles, cadrele astea nu au fost gândite astfel şi ar fi fost 
tăiate dacă s-ar fi dorit un montaj foarte corect. Este unul dintre 
accidentele de care vorbeam – în mod normal nu te gândeşti că 

filmezi şi defocusezi intenţionat ca să creezi ambiguitate; oricum, 
dacă o programezi, se simte şi nu are acelaşi efect.
F.M. :  Se întâmplă să luminezi feţe ale actorilor diferit, în funcţie 
de ce îţi inspiră fiecare chip?
M.p. : Sigur. Trebuie să cunoşti actorii cu ceva timp înainte de 
filmări şi să faci teste pentru cameră cu ei, ca să înţelegi figura 
fiecăruia. În funcţie de asta, poţi folosi o anumită trăsătură a feţei 
ca să ajuţi scena respectivă. Ţine şi de intuiţie. Poţi manipula uşor 
o situaţie, ca lumina să cadă aşa cum îţi convine ţie. De exemplu, 
am avut un actor care ne plăcea iluminat de jos. Nu este o situaţie 
pe care să o vezi des în mod natural. Decorul era un interior de 
zi, cu geamuri mari şi soluţia pe care am găsit-o a fost ca razele 
de soare care vin de afară să lovească podeaua - şi am găsit o 
podea foarte reflectantă - şi de acolo să se reflecte pe faţa lui. Vezi 
mai întâi într-un cadru larg că podeaua e arsă şi că de acolo vine 
lumina şi atunci scena arată foarte corect, foarte credibil. Şi până 
la urmă, nici nu cred că trebuie să justifici chiar orice – dacă vreau 
să vină lumina de sus, pot s-o pun, pur şi simplu, să vină de sus; 
într-o poveste, lucrurile stau aşa cum vor realizatorii ei să stea.
F.M. : S-a întâmplat să existe, în filmele la care ai lucrat, cadre 
foarte dificil de realizat?   
M.p. : Nu am făcut filme extrem de dificile. Cele mai neplăcute 
situaţii sunt când filmezi în exterioare şi îţi pică lumina. Mă simt 
foarte rău dacă nu terminăm de lucru ce e programat pentru ziua 
respectivă. Şi acolo, într-adevăr, încep să inventez; dar sunt nişte 
cârpeli - nu mai poţi crea aceeaşi atmosferă doar aducând un 
proiector. Altfel, oricât de complicat ar fi, dacă pregăteşti bine, 
devine un lucru simplu. 
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F.M. : Din ce spui, un director de imagine pare că trebuie să fie în 
primul rând un bun tehnician.
M.p. : Directorul de imagine este un tehnician şi un plastician – ca 
să nu-i spun artist. Un tehnician fără concept plastic nu poate crea 
mai mult decât o lumină de serviciu. 
F.M. : Dar trebuie să respecte ceea ce vrea regizorul de la filmul pe 
care îl realizează.
M.p. : Eu gândesc aşa şi mi se pare foarte important să ai o bună 
colaborare cu producătorul şi regizorul – ei sunt oamenii pe care 
vreau să-i „mulţumesc”. Dar sunt alţi directori de imagine care îşi 
impun cu tărie punctul de vedere legat de imagine. Eu nu, pentru 
că, probabil, nu sunt atât de pasionat de meseria asta şi nu vreau 
să demonstrez nimic. E un lucru care mă încântă şi îmi asigură 
existenţa, deocamdată, dar nu ard pentru treaba asta. Ca director 
de imagine, vreau să fiu un om care îşi face corect munca şi care 
serveşte o poveste. Iar atunci, dacă vine un regizor care îmi spune 
că vrea să pun lumina într-un anumit fel sau că vrea să folosească 
nu ştiu ce mişcare de aparat altfel decât cum simt eu, încerc să 
argumentez, dar nu deschid lupte de clasă. Oricum, în partea 
tehnică eşti foarte mult ajutat de colaboratorii tăi cei mai apropiaţi 
– asistenţi, gafferi ş.a.m.d – , iar atenţia ta trebuie să se îndrepte 
către partea plastică, pentru ca produsul final să nu fie doar o 
înregistrare corectă, dar fără suflet. Ai o grămadă de instrumente 
prin care poţi să intervii şi să denaturezi lucrurile în felul în care 
vrei tu. 
Nu îmi place să controlez filmul, să intru peste regizor. Există 
mulţi operatori care controlează lucrurile şi la nivel de regie. Mie 
asta mi se pare o mare greşeală pentru că, venind de pe poziţia 
unui om care studiază vizualul în primul rând, îţi vei supune 
întreaga poveste unor formule vizuale care avantajează imaginea 
şi iese praf din povestea aia. Dacă tu poţi să susţii vizual şi discret 
lucrurile astfel încât produsul să nu iasă lamentabil, e bine; în 

caz contrar, mai bine spui că nu îţi place scenariul şi nu intri în 
proiect.
De asemenea, nu cred că un director de imagine poate avea un 
stil. Un operator care are un stil e blocat în formule vizuale pe 
care le tot foloseşte şi nu e în regulă. Fiecare poveste are felul 
ei de a fi exprimată şi atunci îţi adaptezi tehnica şi te adresezi 
diferit, cumva îţi găseşti limbajul adaptat sensului pe care vrei să 
îl comunici oamenilor cărora li te adresezi. E ca o navă pe care 
o pui pe mare şi îţi ridici pânzele şi ea te duce într-o direcţie sau 
alta şi trebuie să te adaptezi vântului respectiv. Există filme în 
care povestea merge clar într-un sens, dar imaginea este obositor 
de picturală sau invers, filme în care simţeai nevoia de ceva 
pictural, dar directorul de imagine a aprins un bec şi a filmat la un 
bec şi cumva lucrurile nu se leagă. Măiestria constă în a aborda 
şi o poveste care nu e neapărat pe sufletul tău şi să poţi s-o faci 
funcţională. Altfel, dacă aplici nişte lucruri pe care le-ai încercat 
anterior de nenumărate ori, cazi în rutină şi nu te mai duci la 
filmare, ci îţi trimiţi asistenţii.
F.M. :  Ce anume admiri în imaginea unui film?    
M.p. : Admir o imagine de film care conferă coerenţă povestirii. 
Nu mă impresionează neapărat o lumină frumoasă sau un peisaj 
spectaculos, mai ales că trăim într-un moment în care suntem 
bombardaţi de imagini bune – e suficient să deschizi televizorul pe 
National Geographic şi ai să vezi imagini foarte plastice şi poetice. O 
imagine bună completează prin atmosferă ceea ce nu poate fi spus 
prin actorie. Şi un film bun este acela care ştie să se folosească de 
toate uneltele sale; dacă găsesc toată informaţia la nivel de text, 
mă întreb de ce au făcut un film şi nu o piesă de teatru. E exact ca 
într-o lucrare muzicală bună, în care nu-ţi poţi da seama ce a fost 
mai frumos - viorile, trompetele, percuţia; îţi place totul acolo şi ţi 
se pare o operă completă. Dacă ţi se pare, însă, că viorile sunt mai 
bune decât restul, nu mai înţelegi de ce există restul. 
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NCR was made 
iN puiulaNd1  

(1)

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

de andrei Gorzo

Cristi Puiu a fost admis în 1992 la École Supérieure d’Art Visuel din Geneva, 
secţia Pictură. (Vizitase Elveţia pentru prima dată în 1990, când expusese 
nişte tablouri la Lausanne, în cadrul unui schimb cultural. Între timp 
dăduse examen – şi fusese respins – la Institutul de Artă din Bucureşti şi-şi 
reorientase temporar ambiţiile spre meseria de bijutier, pe care plănuise s-o 
studieze la Geneva). După un an, el se transfera la secţia Film. În 2001 – anul 
debutului său în lungmetrajul de ficţiune, cu „Marfa şi banii” –, el avea să 
scrie în revista „Dilema” că în timpul facultăţii devenise tot mai preocupat 
de filmul realist2 („Note despre filmul realist” fiind şi titlul lucrării lui de 
diplomă3). Mai exact, devenise un bazinian. 

Criticul american J. Hoberman l-a identificat ca atare îndată ce i-a văzut 
cel de-al doilea film, „Moartea domnului Lăzărescu” (2005), despre care 
a scris (în „The Village Voice”) că „se pretează elogiului adus odinioară de 
[...] Bazin „Hoţilor de biciclete”: «gata cu actorii, gata cu povestea, gata cu 
decorurile... [în sfîrşit avem] perfecta iluzie estetică a realităţii»”.4 În aceeaşi 
perioadă, într-un interviu acordat ediţiei newyorkeze a săptămânalului 
„Time Out”, Puiu cita aprobator distincţia baziniană dintre realizatorii de 
film care pun mai presus de orice imaginea şi aceia care pun mai presus de 
orice realitatea.5 

Atunci când, discutând despre cel de-al treilea film al său, „Aurora” (2011), 
Puiu critică filmul omonim („Sunrise”) realizat de F. W. Murnau în 1927, 
argumentele lui sunt – iarăşi – vechi argumente baziniene: „[Filmul lui 
Murnau] este un produs de la începutul istoriei cinematografului, un film 
care are merite în mod incontestabil, dar care încă mai era tributar teatrului 
şi manifestului... expresionismului extrem, care urla de pe ecran.”6 (Bazin 
denunţase expresionismul ca pe o „erezie” care se opunea însăşi „naturii” 
cinematografului, această „natură” fiind, după el, una realist-fotografică). 
Din multe interviuri ale lui Puiu reiese că, (şi) pentru el, cinemaul are 
o Natură, o Esenţă, în sensul de ceva ce este al lui şi numai al lui, ceva ce 

„poate face şi celelalte arte nu pot face”7. În utilizarea lui ar trebui să se ţină 
cont în permanenţă de acel ceva: „[cinemaul] trebuie să se ocupe doar de 
ceea ce este propriu cinemaului... [e]xistă lucruri care nu pot fi spuse altfel 
decît prin intermediul lui... [identificarea lor] este singurul lucru care mă 
interesează pe mine”, deşi „nu cred că se poate obţine doar cinema într-un 
film”, în interiorul oricărui film existând „momente care înseamnă cinema” 
şi „momente care nu înseamnă cinema”8.

Unde anume ar localiza Cristi Puiu acea esenţă a cinemaului? Am înţeles 
deja (din termenii în care respinge expresionismul) că nu în apartenenţa 
sa la categoria „artelor spectacolului” (alături de teatru). Şi nici în faptul că 
ar fi o artă narativă: „Nu cred că funcţia cinematografului este [aceea] de 
a suprapune imagini pe poveşti. Nu cred asta. Cred că asta este o viziune 
extrem de primitivă”9. Şi nici în faptul că ar fi o artă picturală: „Mi-a spus 
cineva că filmele mele nu seamănă cu picturile. Păi, pentru că nu sunt idiot. 
Dacă eram idiot, semănau. Şi dacă eram bijutier, trebuiau să semene cu o 
bijuterie, sau ce? Mă interesează să speculez specificitatea domeniului.”10

Atunci ce mai rămîne? În cartea sa, „Theorizing the Moving Image”, Noël 
Carroll face o istorie a principalelor teorii privind Esenţa, Natura sau 
Specificitatea Cinematografului. Scopul lui, declarat de la bun început, 
este unul polemic: „acela de a discredita bazele filozofice ale acestui mod 
de a pune problema”11. După cum notează Carroll, „ideea că fiecare artă 
are domeniul său şi că două arte diferite nu ar trebui să-şi suprapună 
efectele” îşi are originea în secolul al XVIII-lea, „cînd teoreticieni ca Jean 
Baptiste Dubos, James Harris, Moses Mendelsohn şi – cel mai cunoscut – 
Gotthold Ephraim Lessing s-au revoltat împotriva tipului de teorie a artei 
exemplificat de tratatul lui Charles Batteux, „Les beaux-arts réduits à un 
même principe””. Dacă un teoretician preiluminist ca Batteux considera că 
„toate artele ar trebui să tindă spre acelaşi efect” (acela de „frumos”, înţeles 
ca o „imitaţie a frumosului din natură”), un gânditor iluminist ca Lessing, 
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„posedat de o pasiune de a face distincţii, caracteristică epocii sale”, încerca 
„să diferenţieze artele în funcţie de ingredientele specifice ale fiecăreia”. În 
tratatul său, „Laocoön”, Lessing scrie că „semnele” poeziei, adică sunetele 
articulate, vin unul după altul şi nu unul lângă altul, de unde rezultă că 
subiectul sau domeniul specific al poeziei îl constituie acele lucruri sau părţi 
din lucruri ce se succedă în timp – adică acţiunile, evenimentele, procesele; 
din contră, „semnele” picturii, adică formele şi culorile ei, se aşază unul lângă 
altul în spaţiu (şi nu unul după altul în timp), de unde rezultă că pictura ar 
trebui să trateze despre obiecte sau despre momente încremenite.12   

Focalizând pe arte mai recente, ca fotografia, cinemaul şi arta video, 
dezvoltate pornind de la descoperirea tehnologică a unor noi media, Carroll 
notează că atât primii lor paşi, cât şi dezbaterile iscate în jurul lor, prezintă 
„anumite regularităţi frapante”. Pentru început, „[f]iecare dintre aceste arte 
pare să treacă printr-o fază (...) în care încearcă să se legitimeze ca artă prin 
maimuţărirea convenţiilor, a formelor şi a efectelor unor arte preexistente”. 
Astfel, filmul a trecut printr-o fază în care imita teatrul, fotografia a trecut 
printr-o fază în care imita pictura, iar arta video a trecut printr-o fază în 
care imita filmul. Dar strategia asta de autolegitimare prin imitaţie sfârşeşte 
prin a provoca o reacţie – un contraatac lansat de pe „o platformă puristă”. 
Susţinătorii acestei viziuni puriste consideră că, „dacă respectivul medium 
merită cu adevărat să fie privit ca o artă, atunci el trebuie să fie capabil de 
anumite efecte autonome, de efecte care sunt doar ale lui şi care nu copiază 
efectele artelor consacrate”. În continuare, „puristul se apucă să specifice 
gama de efecte proprii medium-ului respectiv, recomandându-le artiştilor 
să experimenteze doar în zona pe care a delimitat-o”, orice altă folosire a 
medium-ului fiind sterilă din punct de vedere artistic. „E de la sine înţeles că 
teoreticieni diferiţi îi vor atribui medium-ului potenţiale diferite. Aşa se face 
că, în faza a doua a scenariului nostru, suntem întîmpinaţi de recomandări 
contradictorii privind direcţia corectă de dezvoltare stilistică a artei 
respective, recomandări care se legitimează prin faptul că toate ar porni de 
la identificarea corectă a posibilităţilor specifice medium-ului.”13 

Arta modernistă presupune, printre altele, 
renunţarea la iluzie şi la explicitare. O artă ajunge la 

concreteţe, la «puritate», concentrându-se doar pe sinele 
ei unic şi ireductibil

În cinema au existat trei mari programe „puriste” sau „esenţialiste”. Primul, 
în ordine cronologică, a fost programul Arnheim-Kuleşov. Strategia 
teoreticianului Rudolf Arnheim era (în propriile lui cuvinte) „să descrie 
diferenţele dintre imaginile pe care le obţinem atunci când privim lumea 
din jurul nostru şi imaginile pe care le vedem pe ecran” şi în aceste diferenţe 
(cum ar fi aceea dintre percepţia noastră naturală asupra unui obiect şi 
dimensiunile gigantice conferite obiectului respectiv printr-un plan-detaliu) 
să localizeze „surse de expresivitate artistică”.14 Iar pentru Lev Kuleşov, sursa 
supremă de expresivitate artistică în cinema era, desigur, montajul.

Dezvoltat la scurt timp după cel de-al Doilea Război Mondial, 
programul Bazin-Kracauer (zis şi „realist”) respingea „stilizarea agresivă, 
declamatorie” îmbrăţişată de Arnheim şi de „montajişti”, localizând esenţa 
cinematografului în realismul său fotografic. Pentru Kracauer, „toate 
celelalte elemente ale unui film, începând cu povestea, trebuie subordonate 
elementului fotografic, pentru că acesta, şi nu montajul, este ingredientul 
esenţial”.15 Pentru Bazin, faptul că „fotografia şi cinematograful sunt procese 
mecanice/automate” înseamnă că ele sunt şi obiective (în formularea lui, 
cinematograful înseamnă „obiectivitate în timp”), iar această obiectivitate, 
funcţie a tehnologiei, e cea care permite un nou realism – posibilitatea de 

a investiga lumea cu mai puţine prejudecăţi decât înainte16. Atunci când 
Cristi Puiu se revoltă împotriva folosirii cinematografului pentru a ilustra 
poveşti (utilizare pe care o numeşte „primitivă”), sau împotriva asocierilor 
între activitatea sa de pictor şi activitatea sa de cineast („Mă interesează 
să speculez specificitatea [fiecărui] domeniu.”), sau împotriva vestigiilor 
teatrale din arta cinematografică a lui Murnau, atunci când spune că „orice 
tăietură [de montaj] e o minciună”17 şi că, pentru el, „cinematograful e un 
fel de dispozitiv antropologic”18, cineastul român îşi declară adeziunea la 
programul Bazin-Kracauer.     

În fine, cel de-al treilea mare program „esenţialist” este cel desfăşurat de 
numeroşi cineaşti de avangardă ai anilor ’60-’70, sub „influenţa indubitabilă” 
a ideilor lui Clement Greenberg despre artele plastice. Greenberg scrisese 
că o operă de artă modernistă „evit[ă], din principiu, să depindă de vreun 
alt ordin de experienţă”, în afară de ceea ce ţine de propriile ei materiale. 
„Arta modernistă presupune, printre altele, renunţarea la iluzie şi la 
explicitare. O artă ajunge la concreteţe, la «puritate» [ghilimelele lui – 
n.m., A. G.], concentrându-se doar pe sinele ei unic şi ireductibil. Pictura 
modernă [îndeplineşte acest deziderat] renunţând la iluzia celei de-a treia 
dimensiuni.”19 Noël Carroll citează mediumetrajul lui Anthony McCall, 
„Line Describing a Cone” – despre un fascicul de lumină care se lărgeşte 
treptat, până când devine un con de lumină – ca pe o aplicare radicală a 
edictelor lui Greenberg. După cum a explicat McCall însuşi, filmul lui 
îşi propune evidenţierea „uneia dintre condiţiile ireductibil-necesare ale 
cinematografului: lumina proiectată”.20 Mai numeroşi au fost cineaştii 
care s-au apucat să facă filme ce respingeau iluzia „adâncimii” ecranului, 
atrăgând atenţia asupra imaginii cinematografice „ca suprafaţă”. Problema, 
după cum notează Carroll, este că, scoţând în evidenţă „suprafaţa filmului” 
ca pe o „caracteristică esenţială” a acestui medium, cineaştii respectivi nu 
făceau decât să-i imite – în numele purismului! – pe pictorii modernişti. 
Carroll găseşte că noţiunea de „suprafaţă a filmului” constituie o propunere 
deosebit de bizară pentru statutul de „esenţă” a cinematografului: nu 
numai că e, în mod evident, extrapolarea unei propuneri din teoria picturii 
(or, ideea nu era oare că fiecare artă trebuie să-şi găsească „sinele unic şi 
ireductibil”?), dar e greu de spus ce anume desemnează – despre ce vorbim, 
concret, atunci când spunem că atenţia privitorului trebuie atrasă asupra 
„suprafeţei imaginii cinematografice”. Să fie acea „suprafaţă” totuna cu 
pânza ecranului? Sau totuna cu „configuraţia chimică de pe peliculă”? După 
cum conchide Carroll, niciuna dintre variante nu e perfect adecvată.21   

Ceea ce nu înseamnă că celelalte mari programe „esenţialiste” n-ar avea 
problemele lor. Carroll: „medium-esenţialismul” – adică ideea că „fiecare 
artă are medium-ul ei distinct, care o separă de celelalte arte”, şi că acest 
specific are „ramificaţii teleologice” (el dictează căile care merită urmate 
de artişti) – e un model explicativ atrăgător; „în pofida vârstei sale” şi a 
unei oarecare pierderi de popularitate, survenite în anii ’70, în favoarea 
modelelor explicative semiotico-politizate („în general, antiesenţialiste”), el 
continuă să captiveze, deopotrivă, artişti şi teoreticieni; „păcat că e fals”.22 
Una dintre probleme este că nu există criterii clare – non-arbitrare – de a 
identifica, dintre toate materialele unei arte, pe cel „esenţial” sau „de bază”. 
Apoi, trecerea de la identificarea materialului respectiv la ghicirea telos-ului 
(scopului) conţinut în acesta („ca o genă”, scrie Carroll) nu e atât de simplă. 
OK, Clement Greenberg considera că materialul de bază al picturii este 
vopseaua şi că, prin urmare, întinderea acesteia ar constitui esenţa artei 
respective (de aici directiva de a lichida „iluzia celei de-a treia dimensiuni”: 
n-avem de-a face cu spaţii volumetrice, ci cu vopsea întinsă). Dar, în cazul 
cinematografului, care e elementul despre care să se poată afirma că 
reprezintă materialul său de bază, în acelaşi sens (unul fizic) în care vopseaua 
ar reprezenta materialul de bază al picturii? Celuloidul, să spunem (deşi nu e 
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clar că o mai putem spune după apariţia şi răspândirea digitalului). Dar baza 
de celuloid a cinematografului nu ne spune nimic, de una singură, despre 
cea mai potrivită direcţie în care ar trebui să se dezvolte arta filmului, după 
cum nici materialele de scris ale unui romancier (creion, hârtie, maşină 
de scris, computer sau ce-o fi) nu ne spun nimic despre specificul artei 
romaneşti. Carroll: „Poate ni se va răspunde că nu instrumentele de scris, 
ci cuvintele constituie materialele de bază ale romancierului. Dar atunci ce 
anume le indică romancierului şi poetului căile lor distincte, din moment 
ce ei împart aceleaşi materiale? Poate că, în punctul acesta, ni se va sugera 
că materialul de bază al poeziei este sunetul, în timp ce materialul de bază 
al romanului îl constituie acţiunile şi evenimentele. Numai că, desigur, nu 
e deloc clar de ce, în cazul romanului, ar trebui să acceptăm ca material 
de bază evenimentele şi acţiunile, în timp ce, în cazul picturii, am luat ca 
material de bază un constituent fizic [sublinierea lui] cum e vopseaua. Fără 
îndoială că, ajuns aici, adeptul ideii de specificitate ne va spune că esenţa 
unui medium nu trebuie neapărat să ţină doar de caracteristicile lui fizice. 
Dar odată ce renunţăm la o abordare strict „fizicalistă” a problemei, cum 
mai ştim după ce criterii să determinăm elementul sau constituentul de 
bază al unui medium? [...] [D]e exemplu, auzim adesea că spaţiul şi timpul 
sunt ingredientele de bază ale filmului. Dar de ce ar fi ele mai importante 
decât baza sa de celuloid?”23 

Imaginea fotografică sau cinematografică este amprenta 
exactă a luminii reflectate cândva de referent, adică „o 

emanaţie” a referentului sau „un vestigiu material” al său 

Carroll sugerează că nu „materialul de bază” al unei arte e cel care-i dictează 
artistului „direcţia corectă”, ci invers: direcţia de care artistul e interesat e 
cea care-l determină să considere că un anumit aspect al artei sale (şi nu 
altul) este cel mai relevant. De exemplu, nu vopseaua, ca ingredient „de 
bază” al picturii, e cea care dictează (prin vocea lui Clement Greenberg) 
felul „cel mai corect” de a picta (renunţarea la efectul de adâncime etc.), 
ci „idealurile moderniste de puritate şi rigoare” (formularea lui Carroll) 
ce-l animau pe Greenberg sunt cele care l-au determinat să opteze pentru 
vopsea ca ingredient „de bază” şi pentru evidenţierea suprafeţei tabloului 
ca mod „corect” de a picta, aceste opţiuni servind cel mai bine idealurile 
respective.24 Tot aşa, „dacă o poezie e scrisă în primul rând pentru a fi 
citită, atunci e esenţial unde se termină fiecare vers”, pe când în cazul unei 
poezii compuse în primul rând pentru a fi declamată, acest aspect nu mai 
e „esenţial”, nu mai e un element „de bază” al poeziei ca artă. „Un medium e 
făcut să servească scopurile unei forme de artă, ale unui stil sau ale unui gen. 
Scopurile respective sunt cele care conferă relevanţă diferitor aspecte ale 
medium-ului, şi nu viceversa.”25 Un căutător al „esenţei” cinematografului, 
cum este Cristi Puiu, vorbeşte în interviuri despre „funcţia” acestuia 
(una singură sau una supremă, mai presus de toate celelalte) şi despre 
„necesitatea” din care a apărut (sugerând că aceasta este încă departe de 
a fi fost înţeleasă pe deplin)26, dar Carroll respinge comparaţia dintre arte 
şi nişte „unelte proiectate pentru a servi unui singur scop, sau chiar unui 
set de scopuri precis delimitate”. Majoritatea artelor – aminteşte el – n-au 
fost inventate conştient, deci n-au fost proiectate aşa cum e proiectată o 
şurubelniţă. „Pictura n-a fost inventată în scopul celebrării suprafeţelor. Mai 
mult decât atât, chiar şi în cazul acelor arte precum fotografia, filmul şi arta 
video, care au fost inventate conştient, s-a descoperit repede că respectivele 
media puteau servi mult mai multe funcţii decât cele pentru care fuseseră 
proiectate. De fapt, interesul nostru pentru o artă este, în mare măsură, un 
interes de a vedea cum artiştii învaţă sau descoperă noi moduri de a-şi folosi 
materialele. Or, ideea asta a descoperirii de noi utilizări n-ar mai avea sens 
dacă medium-ul ar avea, din design, o funcţie mare şi lată.”27     

Noël Carroll dedică două capitole speciale combaterii variantei de 
„esenţialism” impuse de André Bazin. Acesta din urmă credea că 
cinematograful vine în prelungirea fotografiei (fiind desăvârşirea ei prin 
incorporarea dimensiunii temporale) şi că între ele două şi producţia de 
imagini de până atunci (adică desene, picturi ş.a.m.d.) ar exista o ruptură 
radicală – „o fisură ontologică”. În viziunea lui Bazin (împărtăşită, strict pe 
această fâşie, de gînditori altminteri foarte diferiţi de el, ca Roland Barthes 
şi Susan Sontag) „procesele tradiţionale [anterioare fotografiei] prin care 
se creează imagini sunt reprezentaţionale”, la baza reprezentării stând 
o relaţie de asemănare între imagine şi referent, pe când fotografia şi 
cinematograful sunt „procese re-prezentaţionale” – care prezintă din nou 
fiinţe, obiecte şi evenimente – relaţia dintre imagine şi referent nemaifiind 
una de simplă asemănare, ci una de identitate.28 Imaginea fotografică sau 
cinematografică este amprenta exactă a luminii reflectate cândva de 
referent, adică (în formularea lui Barthes) „o emanaţie” a referentului sau 
(în cuvintele lui Sontag) „un vestigiu material” al său (într-un sens tare pe 
care niciun tablou nu-l poate susţine). În ideea asta de „re-prezentare” 
îşi au obârşia argumentele lui Bazin în favoarea unui anumit realism 
cinematografic. Şi tot de la această idee (potrivit lui Carroll) încep şi 
problemele lui Bazin.  

Cinematograful e un dispozitiv de ajutare a vederii, ca 
binoclul, telescopul, microscopul etc., dar unul care ne 

ajută să vedem în trecut

În primul rând, noţiunea de „re-prezentare” înţeleasă astfel (ca o relaţie 
de identitate între pattern-ul de lumină conservat pe film şi pattern-ul de 
lumină reflectat de referent, în momentul filmării, către punctul în care 
era amplasată camera) acoperă şi imagini care nu sunt recognoscibile 
– care, cu alte cuvinte, nu sunt reprezentaţionale în sensul obişnuit al 
termenului. Exemplul lui Carroll e un centimetru pătrat de zid filmat în 
plan-detaliu: imaginea respectivă este o „re-prezentare” (în sensul că e un 
efect al luminii reflectate de obiectul filmat) şi totuşi „nu e genul de imagine 
căreia obişnuim să-i spunem «reprezentaţională»”. Un film alcătuit în 
întregime din asemenea imagini n-ar fi nici pe departe o mostră de realism 
bazinian, ci, din contră, ar fi un film abstract. Pentru ca noţiunea lui de 
„re-prezentare” să poată constitui un argument pentru tipul de cinema pe 
care şi-l dorea, ea trebuie să includă şi ideea de „recognoscibilitate”. Dar 
atunci ne lovim de o altă limitare: Carroll dă ca exemplu o imagine cu 
Gary Cooper galopând pe fundalul unei preerii care e (în mod vizibil sau 
invizibil – nu contează) o retroproiecţie. Înţelegem imediat ce reprezintă 
această imagine, dar este ea „re-prezentaţională”? Ce loc de pe lumea asta 
ne e „re-prezentat” (încă o dată, în sensul de „re-prezentat”), din moment 
ce Cooper a fost filmat în California, iar preeria a fost filmată separat, în 
Texas? Cinematograful e plin de asemenea imagini – să ne amintim cum 
a elogiat Bazin „realismul spaţial” al unei secvenţe din „Cetăţeanul Kane”, 
fără să ştie că spaţiul respectiv fusese construit prin trucaje. I-ar fi păsat 
dacă ar fi ştiut? Ar fi trebuit să-i pese?
Carroll are şi alte exemple ce complică tentativele de a explica 
„reprezentarea” prin invocarea unei relaţii de identitate între pattern-uri de 
lumină. După cum s-a demonstrat experimental, încăperi diferite între ele 
(prin dimensiuni şi prin înclinaţiile pereţiilor) pot fi construite astfel încât, 
observate sau filmate dintr-un punct de staţie monocular, ales dinainte, să 
apară (atât ochiului, cât şi camerei de filmare) ca fiind identice. Iată deci un 
caz în care „o imagine e identică, în ceea ce priveşte pattern-urile de lumină, 
cu mai multe modele diferite între ele”. Deci Carroll se întreabă: care dintre 
aceste modele este cel „re-prezentat”? I se poate răspunde că modelul 
„reprezentat” este, de fiecare dată, cel direct implicat în producerea 
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imaginii, dar – continuă Carroll – ce se întâmplă dacă suprapunem trei 
astfel de imagini (identice între ele, deşi modelele lor sunt diferite) şi 
obţinem o a patra? Aceasta va fi identică, la rândul ei, cu celelalte, dar fără 
a se mai putea spune că „re-prezintă” vreun model anume (vreuna dintre 
cele trei încăperi filmate). Admiţând că exemplul celor trei încăperi poate 
fi socotit un caz atipic, Carroll propune unul mai simplu: „Hai să filmăm 
un om, folosind o cameră de filmat pe 16 mm. Hai să tragem trei cadre, 
schimbând de fiecare dată distanţa focală a obiectivului şi având grijă ca 
dimensiunile omului în cadru să rămînă aceleaşi. Putem turna primul 
cadru cu un obiectiv de 9 mm, al doilea cadru cu un obiectiv de 17 mm şi al 
treilea cadru cu un obiectiv de 100 mm; cu alte cuvinte, mai întâi obiectiv 
normal, apoi obiectiv cu unghi larg şi, la final, un obiectiv telephoto. Vom 
obţine trei imagini pe care în principiu ar trebui să le putem considera 
«re-prezentări» ale aceluiaşi subiect. Dar vom constata că pattern-urile de 
lumină diferă flagrant – perceptibil chiar şi pentru un ochi neantrenat (...) 
Teoria imaginii ca «re-prezentare» ne spune că între model şi fiecare dintre 
aceste trei imagini există o relaţie de identitate. Dar identitatea e o relaţie 
tranzitivă – dacă x e identic cu y şi y e identic cu z, atunci x şi z sînt identice. 
Deci aceste cadre, dacă sunt identice cu referentul lor, ar trebui să fie 
identice între ele.” Atâta timp cât insistă pe ideea că între imagine şi referent 
există o relaţie de identitate (că imaginea nu doar seamănă cu modelul, ci 
într-un fel chiar este el), teoria cinematografului ca „re-prezentare” duce la 
contradicţii. Pe de altă parte, dacă e reformulată în termeni care păstrează 
doar ideea că imaginea e o amprentă a luminii reflectate cândva de model 
(fără ca asta să presupună vreo relaţie de identitate cu modelul), teoria „nu-
i mai e de niciun folos cuiva ca Bazin” (care, încă o dată, se sprijinea pe 
ea în promovarea unui anumit tip de realism cinematografic), deoarece, 
conform acestei noi definiţii, orice imagine, oricît de distorsionată sau 
de blurată, este tot „re-prezentaţională”. O soluţie este să renunţăm 
complet la termeni ca „emanaţie”, „amprentă” etc. şi să spunem că 
cinematograful e un dispozitiv de ajutare a vederii, ca binoclul, telescopul, 
microscopul etc., dar unul care ne ajută să vedem în trecut. Tablourile nu 
au aceeaşi transparenţă. „Nu vedem direct prin [ele].” Nu sunt „prezentări 
transparente”, ci „reprezentări mediate de intenţii”, pe când fotografia şi 
cinematograful ne oferă acces vizual direct la „acele lucruri din trecut care 
au pornit procesele mecanice care au cauzat imaginile din faţa noastră”. 
Dar e această transparenţă o condiţie esenţială cinematografului? Dacă 
da, atunci ce e de făcut cu numărul tot mai mare de filme hollywoodiene 
compuse în mare parte (în unele cazuri, aproape integral) din imagini 
construite în întregime pe computer? (Nici aceste imagini nu sunt 
„prezentări transparente”. Nu se poate spune că prin ele ne uităm direct 
la modelele/sursele lor). Sunt aceste filme cinema? De ce n-ar fi? Pentru că 
le lipseşte baza fotografică? Dar de ce ar trebui acceptată poziţia lui Bazin, 
conform căreia baza fotografică ar constitui esenţa cinematografului şi o 
adevărată fisură ontologică s-ar deschide între cine-fotografie şi formele 
mai vechi de reprezentare vizuală? Scriind în 1996 (când dinozaurii creaţi 
pe computer din „Jurassic Park” încă mai reprezentau o noutate), Carroll 
găseşte că e foarte posibil ca, din viitor, „epoca filmului fotografic să se vadă 
doar ca un scurt interludiu în istoria artei cinematografice”29.

Un tablou teatral sau tabloul unui pictor e prin 
excelenţă o lume închisă (pe care niciun privitor nu şi-o 
imaginează cu adevărat prelungindu-se în culise sau în 
afara ramei), pe când imaginea cinematografică e, prin 

„natura” ei, „o felie din continuumul realului”

Rămânând însă la imaginea foto-cinematografică şi la presupusa diferenţă 

radicală dintre aceasta şi imaginile produse prin mijloace mai tradiţionale, 
unul dintre punctele-cheie din argumentaţia lui Bazin este „obiectivitatea”. 
E vorba despre o obiectivitate inerentă tehnologiei foto-cinematografice, 
naturii mecanice sau automate a acestor procese de creat imagini. După 
cum frumos scrisese Bazin în eseul „Ontologia imaginii fotografice” 
(primul din volumul „Ce este cinematograful?”), o fotografie „ne afectează 
ca un fenomen «natural» [ghilimelele lui], ca o floare sau ca un fulg de 
zăpadă a cărui sau a cărei frumuseţe e inseparabilă de originile vegetale 
sau telurice”. Consecinţa acestui fapt, pentru Bazin, e un stil cinematografic 
în care intervenţia regizorală se vede cât mai puţin – camera pare doar să 
înregistreze ceva ce se întâmplă în lume. Nu contează dacă adepţii acestui 
stil, numit şi „observaţional”, se consideră sau nu obiectivi sau interesaţi 
de obiectivitate (de pildă, Puiu neagă vehement că arta lui ar fi, în vreun 
sens, obiectivă); stilul însuşi purcede din această caracteristică de bază 
a tehnologiei cinematografice. Dar Noël Carroll se întreabă dacă această 
caracteristică e într-adevăr proprie tehnologiei cinematografice (şi celei 
fotografice), „într-un fel care chiar să facă diferenţa dintre [ele] şi celelalte 
arte reprezentaţionale”.

„Dacă eu compun la computerul meu o descriere literară a încăperii 
în care mă aflu, procesul prin care cuvintele sunt scoase până la urmă 
din computer, pe o foaie de hârtie, e tot automat. Se poate oare spune că 
procesul mecanic dintre mine şi textul final e mai puţin automat decât ceea 
ce se întâmplă cu o cameră de filmare? La urma urmei, o pagină scrisă la 
computer şi scoasă la imprimantă (sau chiar una scrisă de mână) poate şi 
ea să fie descrisă, la fel de adecvat, ca un produs natural, dacă prin asta se 
înţelege că e rezultatul unui proces cauzal. Tot aşa, artele plastice au şi ele 
dimensiuni fizice, naturale, cauzale. Atunci când un sculptor dăltuieşte sau 
atunci când un pictor întinde ulei pe pânză, intervin anumite procese fizice. 
Ambele media au o dimensiune fizică a cărei manipulare mecanică implică 
procese cauzale naturale. Orice reprezentare în orice medium este, într-un 
sens sau altul, produsul unui proces cauzal. Cinematograful şi fotografia 
nu sunt unice în această privinţă. Fiecare medium are o dimensiune mai 
mică sau mai mare de proces fizic şi, în consecinţă, o oarecare dimensiune 
«automată» [ghilimelele lui]. În concluzie, tipul de obiectivitate atribuit de 
Bazin cinematografului nu diferă decât eventual în grad – nu şi în specie – 
de o obiectivitate pe care, păstrând acelaşi sens al termenului, o putem găsi 
la toate artele reprezentaţionale.”      
                   
În plus, continuă Carroll, dacă imaginea cinematografică e „obiectivă” în 
sensul acesta – în sensul că „poate fi privită ca un produs/obiect natural” 
–, asta nu garantează că ea e obiectivă „şi în sensul normal, epistemic al 
termenului”. Din cauza supraexpunerii, „o încercare de a fotografia o 
încăpere poate să producă o imagine complet irecognoscibilă – şi asta 
ca rezultat automat al procesului fotografic”. Deci nu se poate spune că 
„fotografia, ca set de reacţii fizice, garantează rezultate obiective”, pentru 
simplul motiv că fotografia, „ca set de reacţii fizice”, nu garantează rezultate 
recognoscibile. „Pentru a obţine asemenea rezultate, e nevoie ca fotograful 
să verifice aparatul, lumina etc. şi eventual să opereze nişte ajustări. Dar 
odată ce acceptăm această necesitate, atunci devine clar că un fotograf 
poate să amorseze procesul «automat» al fotografiei, în aşa fel încât 
rezultatele să fie profund personale sau subiective.” Merită reamintit că 
Noël Carroll nu se numără printre numeroşii teoreticieni convinşi că nicio 
fotografie şi niciun film documentar nu pot fi vreodată obiective (poziţia 
lui în această chestiune o contrazice vehement pe a unui postmodernist ca 
Brian Winston). Sensul argumentaţiei lui este că nu se poate vorbi despre 
obiectivitate ca despre un dat de bază al tehnologiei cinematografice, care 
ar privilegia un anumit stil regizoral (cel „observaţional”) în defavoarea 
altora.30 
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Un pictor poate fi la fel de surprins ca un cameraman, 
la descoperirea, în propria imagine, a unui personaj sau 

obiect pe care nu şi-l dorise acolo       

Bine-bine, ar putea răspunde un bazinian, dar fotografilor li se întâmplă 
frecvent ca, atunci când developează o imagine, să descopere în ea şi 
elemente pe care nu ştiuseră că le fotografiază (iar pentru cineaşti, 
accidentele astea pot fi supărătoare – de exemplu, atunci când într-un 
cadru dintr-un film de epocă intră, fără ca nimeni să-şi dea seama, un obiect 
ultramodern), pe când e de neimaginat că un pictor se poate întoarce la 
tabloul său neterminat, reprezentând un peisaj de ţară, ca să descopere în el 
un zgârie-nori.31 Oare asta nu înseamnă că diferenţa dintre imaginile foto-
cinematografice şi cele picturale e totuşi una profundă (ca rezultat al acelei 
dimensiuni mecanice-automate pe care insista Bazin) şi că teoreticianul 
realismului filmic avea dreptate să spună că stilul unui Jean Renoir (cu 
disponibilitatea sa de a îmbrăţişa orice „accident” survenit la locul de filmare 
– schimbarea bruscă a vremii, trecerea prin cadru a unui căţel vagabond 
apărut de nicăieri) e mai aproape de „natura” cinematografului decât stilul 
expresionist german (dependent de platouri de filmare unde totul a fost 
construit special pentru film şi unde procentul de incontrolabil se reduce 
la zero)? Şi, scriind tot despre Renoir, Bazin avusese o altă intuiţie capitală, 
pe care, interesant, o găsim reluată, în termeni foarte apropiaţi de ai lui, 
într-unul dintre primele articole româneşti despre „Moartea domnului 
Lăzărescu”, semnat de criticul (nu de film, ci de teatru!) Iulia Popovici: „N-o 
să găsiţi cadre «frumoase» în filmul lui Puiu, cadre după toate regulile artei 
aşa cum se predă ea la UNATC. O să vă-ntâlniţi în schimb cu frusteţea unei 
camere de 35 mm care lasă lumii din jurul ei dreptul la existenţă – pentru 
că ea nu trăieşte în acel unic cadru..., ci în ciuda lui [sublinierea mea].”32 
După cum observase Bazin, un tablou teatral sau tabloul unui pictor e 
prin excelenţă o lume închisă (pe care niciun privitor nu şi-o imaginează 
cu adevărat prelungindu-se în culise sau în afara ramei), pe când imaginea 
cinematografică e, prin „natura” ei, „o felie din continuum-ul realului” 
(formularea lui Carroll): în faţa unei imagini cinematografice, „întotdeauna 
are sens să ne întrebăm ce se mai găseşte în prelungirea ei – ce e în spatele 
ei sau ce-i este adiacent [sublinierile lui Carroll]”.33 De aici preţuirea lui 
Bazin pentru regizorii care exploatează acest „dat de bază”, prin tehnica 
„adâncimii laterale a câmpului”, cum o numeşte el.       

Dar este oare adevărat – se întreabă Carroll – că e nefiresc să ne imaginăm 
lumea unui tablou prelungindu-se dincolo de ramă? „Hai să ne gândim 
la un tablou reprezentând bătălia de la Waterloo. Îi văd pe grenadierii lui 
Napoleon respinşi de trupele lui Wellington. Furat de acurateţea istorică a 
detaliilor tabloului, mă întorc spre pictor şi îl întreb unde sunt prusacii. Ei 
bine, mi s-ar părea perfect rezonabil ca, la întrebarea mea, el să-mi indice un 
anumit loc de pe perete, situat cu vreo 50 de centimetri în stânga tabloului, 
şi să-mi răspundă ceva de felul ăsta: «Având în vedere scara şi orientarea 
reprezentării, ar trebui să fie pe-aici.». Dat fiind faptul că vorbim despre 
un pictor preocupat de acurateţea istorică a tabloului său, e mai logic să 
răspundă astfel decât cu un text ca: «În universul acestui tablou, nu există 
prusaci la Waterloo.»” 

Tot aşa, este oare adevărat că întotdeauna are sens să ne întrebăm ce se 
mai află în prelungirea imaginii cinematografice? Bazin era convins că 
da – că, indiferent de genul filmului, „[noi, oamenii] nu putem concepe o 
reconstrucţie totală a spaţiului, una lipsită de orice punct comun cu natura”. 
Dar Carroll e de părere că există filme – exemplele lui sunt „Câinele andaluz” 
al lui Luis Buñuel, „Sângele unui poet” al lui Jean Cocteau şi „Perceval” al 

lui Eric Rohmer – ale căror structuri interne anulează clar orice raţiune 
de a ne mai întreba ce s-o găsi în prelungirea imaginilor lor, dincolo de 
limitele cadrului. În primele două cazuri e vorba despre tărâmuri de vis, 
în al treilea – despre un tărâm construit după convenţii aparţinând picturii 
medievale şi teatrului; în niciunul nu se pune problema „unui mimesis al 
spaţiului normal al fizicii”. Carroll conchide: „Scopurile lucrării sau funcţiile 
genului căruia îi aparţine sunt cele care hotărăsc dacă are sau nu are sens să 
ne întrebăm ce-i este adiacent acţiunii reprezentate pe ecran, pe scenă sau 
pe pânză. Chestiunea nu e una ontologică.”

În ceea ce priveşte presupusa imposibilitate ca un pictor să picteze un 
obiect fără să-şi dea seama că-l pictează, versus frecvenţa cu care li se 
întâmplă fotografilor şi cameramanilor să descopere în propriile imagini 
lucruri despre care nu-şi dăduseră seama că le intră în cadru, Carroll dă 
contraexemplul lui Picasso, care (după cum a povestit el însuşi) a descoperit 
într-un tablou de Braque conturul unei veveriţe pe care Braque nu fusese 
conştient că o desenează. De asemenea, sunt binecunoscute exemplele de 
imagini compuse (intenţionat) astfel încât privitorul să poată recunoaşte 
la fel de bine, în acelaşi desen, un iepure sau o raţă, o femeie tânără sau 
o femeie bătrână. Lui Carroll nu-i e greu să-şi imagineze un artist care 
creează o astfel de imagine în mod neintenţionat, crezând că lucrează doar 
la unul dintre aspectele ei. „Ceva de felul ăsta pare să i se fi întâmplat lui 
Braque. Spusă de Picasso, e o poveste comică. Dar e şi importantă teoretic, 
deoarece arată că un pictor poate fi la fel de surprins ca un cameraman, la 
descoperirea, în propria imagine, a unui personaj sau obiect pe care nu şi-l 
dorise acolo.”        

În pofida energiei cu care contestă existenţa acestui Sfânt Graal al atâtor 
artişti şi teoreticieni, numit „esenţa” sau „natura” cinematografului, Carroll 
admite valoarea euristică pe care o pot avea căutările acestora.34 Existenţa 
unei proprietăţi fundamentale a medium-ului, care să-i legitimeze unele 
utilizări în defavoarea altora, poate foarte bine să fie doar un mit, dar asta 
„nu înseamnă că unii cineaşti nu ajung la opţiunile lor stilistice examinând 
atent anumite proprietăţi ale medium-ului”.35 Deşi închinate unui mit, 
căutările lor nu pot fi considerate rătăciri atâta timp cât contribuie la 
iluminarea şi valorificarea proprietăţilor respective. Din contră, nu mi 
se pare exagerat să vorbim despre eroismul artistului care, crezând sau 
sperând că estetica lui poate contribui la împlinirea telos-ului înscris în 
înseşi proprietăţile medium-ului, e dispus să investigheze până la ultimele 
consecinţe implicaţiile acelei estetici. Este cazul lui Cristi Puiu.

În cinemaul „obişnuit”, povestea poate fi degajată 
imediat din materia sensibilă a filmului şi, odată 

degajată, ea tinde să ia ostatică atenţia spectatorului

Cel de-al treilea film al lui Puiu, „Aurora”, e un fel de documentar 
observaţional imaginar, care prezintă o zi şi ceva din viaţa unui cetăţean 
bucureştean destul de respectabil, deşi vizibil ieşit din apele lui (jucat chiar 
de Puiu), timp în care personajul comite patru omoruri. Procedând altfel 
decât personajele unui film „obişnuit”, dar aşa cum ar putea foarte bine să 
procedeze nişte oameni reali, urmăriţi fără ştirea lor de un documentarist, 
personajele lui Puiu se adresează unele altora fără a folosi genul de 
mărci care i-ar permite spectatorului să le desluşească rapid identităţile 
şi tipurile de relaţii. Aşa se face că spectatorul tinde s-o ia pe femeia cu 
care protagonistul îşi bea cafeaua de dimineaţă, în prima secvenţă a 
filmului, drept soţia lui (e clar că şi-au petrecut noaptea împreună, într-
un apartament în care mai trăieşte şi un copil), pentru ca mai târziu să 
descopere că ea e, de fapt, amanta lui (copilul e doar al ei). Cu alte cuvinte, 
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Puiu urmăreşte mai departe implicaţiile esteticii observaţionale din 
filmul lui precedent, „Moartea domnului Lăzărescu” : faptul că „subiecţii” 
observaţiei nu se ştiu urmăriţi implică posibilitatea ca dialogurile dintre 
ei să fie sărace în genul de repere (adresări ca „mamă”, „tată socrule” etc.) 
pe care scenariştii unui film obişnuit au grijă (mai ales că nu-i costă nimic) 
să le strecoare din vreme. Ce mai implică această estetică? Posibilitatea ca 
unele dintre acţiunile „subiecţilor” şi unele dintre ipostazele în care apar 
să fie derutante şi să rămână parţial învăluite în mister. În dramaturgia 
cinematografică de tip clasic, acţiunile în care sunt implicate sau ipostazele 
în care se găsesc personajele atunci când facem cunoştinţă cu ele sunt, de 
obicei, acţiuni şi ipostaze caracteristice, pe care apariţiile lor ulterioare 
fie le întăresc (de exemplu, prietenul măscărici al eroului unei comedii 
romantice se va comporta de fiecare dată ca un măscărici), fie le contrazic 
ferm (nu-i exclus ca, în punctul culminant al filmului, prietenul măscărici 
să-i spună eroului ceva înţelept sau sensibil, devenind astfel un personaj 
mai nuanţat, după cum, într-un alt gen de film, nu e deloc exclus, ba e chiar 
de aşteptat ca un aliat al eroului să se dovedească a fi un agent dublu sau 
un trădător). „Aurora” respinge această lege a dramaturgiei. E în logica 
esteticii sale „observaţionale” ca personajele cu care se întâlneşte eroul 
în scurta perioadă în care e „sub observaţie” să nu facă neapărat lucruri 
„caracteristice” atunci când el (şi spectatorul) se întâlneşte cu ele. Ceea ce-i 
este „caracteristic” unui om nu e aşa uşor de determinat din observarea lui 
în câteva momente (însumând, să spunem, 10-15 minute de spectacol) ale 
unei zilei (comprimate la trei ore de film). Naraţiunea de tip clasic ne-o fi 
spunând ea, în numai două ore, „tot ce merită ştiut” despre lumea pe care 
ne-o prezintă, dar lumea pe care ne-o prezintă e doar o reconstrucţie 
simplificată a lumii – de fapt, reconstrucţia unei pretenţii cum că aceasta 
a fost cunoscută şi înţeleasă. „Aurora” e în război cu artificialitatea acestui 
tip de reprezentare şi cu inadecvarea presupoziţiilor din spatele ei. În 
cuvintele folosite de Ivone Margulies pentru a caracteriza „impulsul 
realist” în general, impulsul lui Puiu este unul „corectiv”, „bântuit de ideea 
unei totalităţi ascunse”, pe care modurile „obişnuite” de a povesti şi de a 
reprezenta lumea o ciuntesc, o diluează şi o aplatizează.

Atunci când o vedem pe acea femeie alături de protagonist, la masa din 
bucătărie, dis-de-dimineaţă, la începutul filmului, o luăm drept soţia lui. 
Dar mai spre seară, când el o vizitează din nou, uşa îi e deschisă de un alt 
bărbat, care e probabil fostul ei soţ (şi tatăl copilului) şi care-l salută şi pe 
el ca pe o cunoştinţă. Despre niciuna din cele două ipostaze nu se poate 
spune că-i este „caracteristică” personajului ei. O vedem în amândouă şi tot 
nu putem şti ce-i este sau nu-i este caracteristic. Sunt două fragmente din 
„totalitatea ascunsă” a existenţei ei. Cel de-al doilea ne atrage atenţia asupra 
acestei totalităţi – e ca o uşă întredeschisă spre o viaţă mult mai mare şi 
mai „multă” decât ceea ce putem vedea din ea. La fel stau lucrurile şi cu 
mama protagonistului (care s-ar putea să nu fie mama lui biologică: el i se 
adresează pe numele mic), cu care acesta are tot două întâlniri în cursul 
zilei respective. Prima dată, ea îl vizitează în apartamentul lui (aflat în curs 
de „devalizare” şi renovare în urma unui divorţ), împreună cu partenerul 
ei de viaţă (care cu siguranţă nu e tatăl lui). Spre seară, când protagonistul 
îi întoarce vizita, o găseşte încălţată în pantofi cu toc şi îmbrăcată în 
halat alb: e o apariţie bizară (ba chiar vag perversă, în atmosfera stătută a 
apartamentului ei vieux-bourgeois, cu mobilă grea, muzică de cor la radio şi 
un cap de cerb pe perete), cel puţin până când întrezărim, îndărătul unei 
uşi, o prezenţă care ne lasă să înţelegem că stăpâna casei e cosmeticiană şi 
că tocmai primea clienţi. Deci încă o uşă întredeschisă spre un fragment din 
ceva mai „mult” şi mai mare decât ceea ce putem vedea. În afară de mamă, 
de amantă şi de fosta soţie (care s-a mutat la părinţii ei şi pe care o vedem 
plecând dis-de-dimineaţă la serviciu, fără ca în momentul acela să ştim 
cine e), mai există o femeie care bântuie gândurile protagonistului (sau ale 

„subiectului” observat). În dimineaţa celei de-a doua zile de „observaţie”, 
acesta o caută la locul de muncă pe care i-l ştie – un magazin de haine; i 
se spune că ea nu mai munceşte acolo. În momentul acela, el are deja în 
cont patru cadavre: pe-al notarului fostei soţii (victimă căreia spectatorul 
încă nu i-a aflat identitatea), pe-al femeii care se afla alături de acesta 
(victimă întâmplătoare, neidentificată nici măcar la sfârşitul filmului) şi 
pe-ale foştilor socri. E posibil ca protagonistul s-o caute pe această femeie 
(numită Andreea) cu intenţia de a o ucide şi pe ea. De ce? Cine e această 
Andreea şi ce rol îşi imaginează protagonistul că a jucat ea în conspiraţia pe 
care au orchestrat-o sau n-au orchestrat-o rudele şi apropiaţii fostei soţii, 
împotriva lui? Se pot sau nu se pot afla mai multe despre ea, la o revizionare 
atentă a filmului? Numele de Andreea e pronunţat în mai multe rânduri, 
de mai multe personaje, pe parcursul filmului, dar să fie oare aceeaşi 
Andreea sau să fie altele? Oare Puiu ne dă indicii sau se joacă? În orice caz, 
Andreea face parte, la rândul ei, din „mai multul” acela, din îmbârligătura 
de vieţi omeneşti în care protagonistul nu mai e capabil să pună ordine 
decât cu puşca şi pe care naraţiunea lui Puiu ne invită s-o descoperim, 
dar ne împiedică s-o descâlcim cu totul, deoarece „totul” e prea mult – 
pretenţia descâlcirii totale a unei îmbârligături de vieţi, prin reprezentarea 
sau povestirea acesteia, e una dintre deşertăciunile artei. Potrivit filmului 
„Aurora”, salvarea de la deşertăciune ar rezida într-o artă care să ţină 
cont, în permanenţă, atât de importanţa „totului”, cât şi de propria 
incapacitate de a-l cuprinde; o artă care, în loc să-l aplatizeze cu pretenţiile 
ei de atotcuprindere, să amenajeze la tot pasul uşi întredeschise care să-i 
amintească spectatorului de „mai multul” şi „mai marele” care n-au intrat 
în cadru sau în poveste, de faptul că ceea ce vede din viaţa unui personaj 
e doar o mică parte dintr-o totalitate care nu poate fi reprezentată, deşi 
numai ea poate să explice cu adevărat personajul respectiv. Ce ni-l explică 
pe protagonistul filmului? Stilul pedant-tăios-hărţuitor în care tratează cu 
cei pe care-i bănuieşte de lipsă de corectitudine (de la vânzătoarea care 
nu-i dă tot restul la colegul de serviciu care l-a tot amânat cu restituirea 
unui împrumut şi de la partenerul de viaţă al mamei lui la fostele colege 
de serviciu ale Andreei)? Starea apartamentului în care trăieşte? Vreo 
boală (ia medicamente, se caută de tumori atunci când face duş, întreabă 
pe cineva cum ar reacţiona dacă i-ar spune că e bolnav în fază terminală)? 
Ipohondria (mergând mână în mână cu paranoia)? Delicateţea cu care 
ridică de pe jos jucăria unui copil atunci când acesta e certat sub ochii lui? 
Ferocitatea cu care se răsteşte el însuşi la un alt copil? Colecţia de maşinuţe 
de jucărie pe care o mută din propriul apartament în apartamentul mamei 
sale, înainte de a se apuca de ucis? Săniuţa pe care o descoperă răscolind 
prin trancotele vieţii lui (o posibilă aluzie la „rosebud”, ultimul cuvânt rostit 
de cetăţeanul Kane, cuvânt căruia nişte jurnalişti se străduiesc un film 
întreg să-i afle sensul – în ideea că ar putea constitui cheia vieţii lui Kane 
– şi care la final se dovedeşte a fi numele unei săniuţe)? Istoria relaţiilor 
dintre el şi părinţii lui? Probabil că toate aceste elemente, însumate, dau un 
început de explicaţie, deşi unele par să se contrazică sau să se anuleze între 
ele. Şi tot rămân lacune importante: n-o vedem pe fosta soţie decât de la 
distanţă, nu-i auzim vocea – nu putem spune nimic despre cum funcţionau 
lucrurile între ei, pe vremea când funcţionau. La final, nici poliţiştii care 
iau declaraţia protagonistului, nici spectatorii care l-au urmărit vreme de 
trei ceasuri, nu au parte de niciun fel de „mare explicaţie”. Explicaţia (dacă 
„explicaţie” e cuvântul potrivit) rezidă într-o totalitate la care protagonistul 
nu le poate oferi acces poliţiştilor şi la care „Aurora” nu le poate oferi 
acces spectatorilor – filmul poate doar să evoce existenţa ei. Atunci când 
protagonistul se apucă să povestească faptele, camera nici măcar nu e cu 
el în birou, deşi până atunci s-a aflat destul de aproape de el ori de câte 
ori făcea ceva important. (Sunt trei birouri mergând unul în continuarea 
celuilalt, în „adâncimea” ecranului; camera rămâne în primul, unde nişte 
poliţişti discută fleacuri în jurul unui filtru de cafea, în timp ce protagonistul 
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vorbeşte – inaudibil, cu excepţia câte unui cuvânt din când în când – în cel 
de-al doilea birou). Pe ferestrele secţiei de poliţie intră lumina unei dimineţi 
frumoase de martie (cu atât mai izbitoare cu cât ziua precedentă fusese 
urâtă de la un capăt la altul). Perspectiva unei „mari explicaţii” se dizolvă în 
acea lumină, după cum e şi normal să se dizolve. Sigur, folosirea unei poveşti 
cu ucigaşi şi crime, pentru a ilustra o proclamaţie despre incognoscibilitatea 
sufletului omenesc, sau a lumii, sau a adevărului, nu e nici pe departe o 
noutate. Numai că, încă o dată, Puiu nu se mulţumeşte să proclame o idee 
de felul ăsta şi s-o exemplifice printr-o poveste, ci caută un nou mod de a 
restitui cinematografic realul, mai apt să-i păstreze neştirbită dimensiunea 
de totalitate. Într-un fel, se poate spune că ce face el este să preia vechiul 
principiu regizoral al lui Jean Renoir, potrivit căruia în fiecare cadru ar 
trebui să existe o uşă sau o fereastră care să dea spre ceva mai mult, mai 
mare, mai bogat decât acţiunile personajelor principale, şi să extindă acest 
principiu la nivelul dramaturgiei.

În cronica sa la „Aurora”, criticul Iulia Blaga sugerează că filmul lui Puiu 
eşuează (cel puţin parţial). În ultimă instanţă, „Aurora” îi apare autoarei ca 
un film despre orgoliul demiurgic al lui Cristi Puiu, creator al spectacolului 
pe care-l privim. În ochii Iuliei Blaga, acest aspect al filmului îl eclipsează pe 
acela al poziţionării sale faţă de problema cunoaşterii realităţii prin cinema; 
îl face mai degrabă infertil ca efort de investigare a problemei respective. 
„Aurora” e un experiment radical de imersare a spectatorului-observator 
în materia densă, încâlcită, parţial opacă („ambiguă”, cum spunea Bazin) a 
unor vieţi omeneşti. Şi tocmai bazinianismul său extrem, efortul său de a 
asigura acelei materii o densitate, o opacitate, o ambiguitate aşa cum Bazin 
doar visase că ar putea vedea vreodată pe ecran, sfârşeşte prin a slăbi iluzia 
de viaţă observată. Tocmai proliferarea extraordinară a ambiguităţilor, 
a zonelor opace, ne atrage atenţia asupra faptului că avem de-a face cu o 
naraţiune pervers de necomunicativă, cu un univers controlat, până în cele 
mai mici detalii, de un creator căruia îi place să-şi arate muşchii zgârcindu-
se cu informaţia sau coregrafiind acţiuni obscure, dar „interesante”. De-aici 
sugestia Iuliei Blaga că filmul eşuează în „afirmarea egotică a supremaţiei 
artistului/creatorului de cinema”, a faptului că el-e-şeful-aici36. 

Puiu, care e un maestru al creării de spaţii impregnate 
total de istoriile, doar parţial accesibile, ale celor ce trăiesc 

în ele, reuşeşte un efect de imersiune ultrarapidă în 
substanţa intimă, totodată primitoare şi respingătoare, 

bătrânicioasă şi promiscuă, banală şi suspectă, a acestor 
vieţi

Nu-i exclus ca Iulia Blaga să fi atins o problemă spinoasă. Dar, înainte de a 
investiga mai departe, se cuvine subliniat că, în măsura în care experimentul 
„Aurora” poate fi considerat într-adevăr un eşec (pe motiv că ar produce 
efectul descris de Blaga), asta nu-l face neapărat şi steril. Datorită faptului 
că povestea pe care ne-o spune (cine sunt oamenii de pe ecran, ce anume 
fac în cutare sau cutare moment, ce anume vor) e atât de adînc îngropată în 
materia lui sensibilă (alcătuită din corpuri omeneşti în mişcare sau în repaos, 
din interacţiunile lor adesea tensionate, din locuri, obiecte, sunete şi fâşii de 
timp real), el ne obligă să sondăm cu mare atenţie acea materie sensibilă, 
conferindu-i o pregnanţă pe care în filmele „obişnuite” n-o are. În cinemaul 
„obişnuit”, povestea poate fi degajată imediat din materia sensibilă a filmului 
şi, odată degajată, ea tinde să ia ostatică atenţia spectatorului. De-aici modul 
acela dominant de a înţelege cinematograful – ca simplă suprapunere de 
imagini pe poveşti –, pe care Puiu îl califică drept primitiv. Şi are dreptate – 
nu în sensul că cinematograful ar avea neapărat o altă funcţie, mai înaltă sau 

mai adecvată „naturii” sale, decât aceea de a nara, ci în sensul că un film e 
alcătuit şi din alte lucruri, care vin înainte de poveste. Povestea vine din ele – 
se degajă din materia sensibilă a filmului. Îngropând atât de adânc povestea 
într-o materie sensibilă atât de densă, Puiu ne concentrează atenţia asupra 
acelor lucruri, asupra materialelor sale „de bază”: acţiuni, spaţii, atmosfere, 
detalii, tensiuni. Nu e doar o demonstraţie de virtuozitate din partea lui; 
ne trece printr-un adevărat antrenament senzorial. Şi contrar Iuliei Blaga, 
care vede „Aurora” ca pe o „afirmare egotică” a puterilor lui Puiu, de stăpân 
absolut al lumii de pe ecran, eu susţin că tratamentul lui de ascuţire a 
facultăţilor noastre perceptuale e orientat ferm spre lumea de-afară. 

Înainte de a se preda poliţiei, protagonistul îşi ia fetiţa de la şcoală, vrând 
s-o lase la mama lui, dar, negăsind-o acasă pe aceasta din urmă, lasă copilul 
la o vecină de-a ei. Secvenţa din apartamentul vecinei, construită dintr-un 
singur cadru, cu alţi şi alţi membri ai familiei ieşind la iveală, neaşteptat de 
numeroşi (un tânăr în chiloţi – probabil fiul vecinei; tatăl acestuia; un nepot 
venit în vizită; prietena fiului), e cea mai virtuoz coregrafiată din film. Dar, 
dincolo de asta, ea constituie un fel de mega-efect de „adâncime laterală a 
câmpului”: târziu în film, descoperim această altă îmbârligătură de vieţi, 
ce colcăia nebănuită la doar un perete distanţă de mama protagonistului. 
Puiu, care e un maestru al creării de spaţii impregnate total de istoriile, 
doar parţial accesibile, ale celor ce trăiesc în ele – un fel de tehnică a 
„adâncimii câmpului”, aplicată nu doar spaţiului, ci şi timpului –, reuşeşte 
un efect de imersiune ultrarapidă în substanţa intimă, totodată primitoare şi 
respingătoare, bătrânicioasă şi promiscuă, banală şi suspectă, a acestor vieţi. 
(Izul vag suspect vine dinspre nepotul aflat acolo în vizită, cu o misterioasă 
propunere de afacere pentru unchiul său.) Iar secvenţa de mai devreme, 
din apartamentul mamei (unde domină un iz complet diferit: dulceag, 
nesănătos, uşor putred), constituie cel mai bun exemplu de ceea ce numeam 
mai devreme „adâncime temporală a câmpului”: istoria familiei ieşind 
din interacţiunile oamenilor şi din obiecte şi desfăşurându-se, în straturi 
fantomatice, până în adâncurile apartamentului şi ale ecranului.

Realismul lui Puiu e o depăşire a ficţiunii nu înspre 
«documentarul observaţional imaginar», ci mai degrabă 

către o «purificare» a ficţiunii de concursul valorilor 
subiacente

Atunci când Iulia Blaga percepe „Aurora” ca pe o „afirmare egotică a 
supremaţiei artistului/creatorului”, ce copleşeşte orice posibil demers de 
cunoaştere a realităţii prin cinema, ea tinde să localizeze fondul problemei 
în caracterul lui Puiu, „cu côté-ul [său] histrionic, narcisic, ce frizează 
exhibiţionismul”. Dar problema poate fi formulată şi în alţi termeni, 
ţinând nu de caractere, ci de istoria ideilor în cinema (şi, în general, în 
arte). Ivone Margulies a descris capodopera lui Chantal Akerman, „Jeanne 
Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles”, ca pe o formă foarte 
avansată de reprezentare realistă, în care „investiţia romantică în real” – în 
„anterioritatea” acestuia – a lăsat loc unei „conştiinţe ineluctabile a naturii 
reprezentaţionale a cinematografului”. Ei bine, dacă acceptăm termenii lui 
Margulies, oare nu putem spune că, în „Aurora”, „investiţia romantică” a 
lui Puiu în „anterioritatea realului” e oarecum în tensiune cu o conştiinţă 
tot mai acută, dar încă nu „ineluctabilă”, a „naturii reprezentanţionale a 
cinematografului”? Scriind despre „Aurora”, criticul Mike D’Angelo a făcut 
trimitere la „Jeanne Dielman”37, iar criticul Alex. Leo Şerban a făcut trimitere 
la „noul roman” francez38 (o referinţă crucială în cartea lui Margulies despre 
Akerman), dar diferenţele sunt foarte importante. După cum scrie Margulies, 
Akerman asimilase lecţia dificilă a experimentelor cinematografice ale 
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lui Andy Warhol – acele filme care sunt ca nişte „replici batjocoritoare” la 
vechiul apel neorealist pentru filme în care „nu se întâmplă nimic”. Pentru 
Cesare Zavattini, care formulase apelul, ca şi pentru André Bazin, care-l 
explicase cu atâta entuziasm, „nimicul” acela al activităţilor umane din 
categoria corvezilor casnice, mersului la serviciu etc., reprezentate fără 
tăieturi („la durata lor cea mai autentică”, scrisese Zavattini), conţinea de fapt 
o profundă „ambiguitate” (cum îi zisese Bazin), putea să ascundă „structuri 
cauzale sau psihologic-motivaţionale” mai profunde decât cele pe care ne-
am obişnuit să le vedem dezvăluite în filme. Acestea din urmă nu sunt decît 
clişeele cu care ne-am obişnuit să simplificăm şi să aplatizăm lumea, pe cînd 
adevăratele structuri sunt adânc îngropate în materia densă, recalcitrantă, 
compusă în mare măsură din „nimic”, a experienţei cotidiene. Zavattini şi 
Bazin visau la un nou cinema realist, care să ne alerteze asupra existenţei 
acelor structuri. Pe când cinemaul lui Warhol e, în cuvintele lui Margulies, 
un cinema care „s-a lepădat de orice idee a vreunui adevăr” care ar putea 
fi găsit „dincolo de materialitate”. (La rândul lui, Alain Robbe-Grillet, 
exponent de seamă al „noului roman”, cerea descrieri în care „lucrurile 
[să fie, pur şi simplu] aici şi [să nu fie] altceva decât lucruri”, limitate la ele 
însele, lipsite de orice transcendenţă simbolică.) În formularea eseistului 
Alexandru Matei, faimosul „pop art” asociat numelui lui Warhol nu e altceva 
decît „un extras de prezenţă reificată”, „o reducere la imanent de către o 
privire amuzată”. „Mit, transcendenţă, dincolo” – toate astea sunt evacuate; 
rămân doar nişte suprafeţe39 Aşa şi în „Jeanne Dielman”, unde, potrivit lui 
Margulies, „investiţia romantică” în „anterioritatea realului” a fost copleşită 
de o „conştiinţă ineluctabilă” a reprezentării ca reprezentare, ca display 
audiovizual. La Puiu, în „Aurora”, conştiinţa reprezentării ca reprezentare 
a devenit foarte acută, dar şi investiţia în anterioritatea realului, în existenţa 
unui adevăr sau chiar a unui Adevăr „îngropat în ambiguitatea [acestuia]”, 
rămâne masivă. De aici conflictul detectat de Iulia Blaga (şi de alţii). Arta lui 
Puiu e, la rândul ei, o artă foarte evoluată, dar este o expresie foarte evoluată 
a unui esenţialism de şcoală veche. (Cinemaul de azi nu are mulţi alţi artişti 
importanţi, care să continue să pună vechea întrebare baziniană – „ce este 
cinematograful?” – cu aceeaşi insistenţă şi cu implicaţia că acesta trebuie să 
aibă o funcţie anume, încă nedesluşită). Un cinema ce continuă să forţeze 
deschideri spre totalitatea nereprezentabilă a vieţii. 

În cele ce urmează, aş vrea să reproduc o dispută despre acest demers, 
purtată în subsolul unei cronici la „Aurora”, semnată de mine şi postată pe 
site-ul revistei „Dilema veche”40.

Primul comentariu, intitulat „Überfiktion”, este postat pe 27 martie 2011 şi 
semnat Polichinelle: „În cinematografie, ficţiunea amplă, epica de proporţii 
şi anvergura insolitului servesc bine câteva abstracţiuni, clişee inamovibile, 
afirmaţii generale sau decupaje sapienţiale de cotidianitate. E un paradox 
deja banal faptul că, în vânzoleala şi pragmatismul stradal, ne scapă câteva 
ingrediente importante ale vieţilor noastre, ratăm baletul subtil al valorilor, 
n-avem organ pentru jargonul îngerilor şi, prin urmare, mergem uneori la 
cinema pentru a «citi» realitatea. Căci filmul nu tolerează balastul, zgomotul 
de prisos, materialul inutilizabil narativ, iar marile teme ale omenirii devin 
limpezi tocmai prin meşteşugul abrevierii sau prelucrării ficţionale a 
lumii. Îl frecventezi pe Hitchcock pentru a adulmeca esenţa fricii, vezi un 
Tarkovski pentru a vedea mai bine cerul... Înclin să cred că „Aurora” lui 
Cristi Puiu răstoarnă cutuma de mai sus, realismul fiind, în cazul de faţă, 
o soluţie (dialectică, îmi vine să spun) la incapacitatea poveştii ecranizate 
de a surprinde universitatea particularului. Veţi întreba, poate, perplecşi: 
«Păi nu tocmai asta fac epopeea, naraţiunea mustindă de intrigi pînă la 
urmă? Nu sunt personajele clasice, respectiv faptele, isprăvile şi păţaniile 
lor, vehicule plastice pentru cutare sau cutare valoare universală?» Nu, 
dacă prin universalitate înţelegem altceva decât o necesitate care regizează 

jocul particularelor sau o idee eternă, reiterabilă în diverse locaţii, epoci, 
conjuncturi. Ce altceva? O aporie, un handicap insurmontabil, o prăpastie. 
Îmi pare că realismul lui Puiu e o depăşire a ficţiunii nu înspre «documentarul 
observaţional imaginar», ci mai degrabă către o «purificare» a ficţiunii de 
concursul valorilor subiacente. E, dacă vreţi, realismul personajelor care 
nu mai sunt instrumente în slujba câtorva axiome sau teze de adâncime, 
ci materializarea cât se poate de prozaică a unui impas radical. E realismul 
ficţiunii curăţate de «didacticismul» ei axiologic, de «mătuşa» din ea. Or, 
acest genial drenaj nu ne aruncă în documentar, ci în adevărata artă a horror-
ului existenţial.”

O replică la acest comentariu, semnată Anamaria Schwab, a fost postată 
în aceeaşi zi: „E interesant cum sunt regizorii noştri bîntuiţi de nostalgii 
moderniste [sublinierea mea – A. G.], cum vor ei să «sucească gâtul 
elocvenţei», încă şi încă... Ştiu şi eu în ce măsură ficţiunea mai poate fi o 
«materializare cât se poate de prozaică» a ceva, fără să cadă tot în ficţiune? 
Mie mi se pare că nu mai poate fi, dar se poate juca cu ideea – fără să uităm 
însă că se joacă. Sau credem încă sincer în existenţa unei esenţe pure şi dure 
a realităţii, dincolo de intriga narativă, cum o «revela» şi Joyce (în „Ulise”, 
desigur; mai tîrziu i-a trecut)?... [sublinierea mea – A. G.] Fredric Jameson, 
neomarxist cum e, s-ar bucura să vă audă – şi el crede că literatura «închide» 
realitatea, falsificînd-o în mod esenţial prin coerenţa pe care i-o imprimă, în 
timp ce realul e, desigur, altceva – acel «ceva» permanent în afara textului, 
depăşind textul [sublinierea mea – A. G.].”

„Polichinelle” răspunde după câteva ore: „Vă mulţumesc pentru reacţia vag 
apetisantă. Fredric Jameson? Delicios, dar eu sunt «diabetic»... Literatura nu 
închide realitatea, ci îi dăruieşte o arhitectură suspectă. Nu cred că e acelaşi 
lucru. Bineînţeles că DINCOLO de poveste, de «sarcofagul» narativ nu e 
nimic, însă narativitatea cred că merită mîntuită de voiajul axiologic pe care 
îl pune în joc, pentru a dobândi «forma pură a expresivităţii» [sublinierea 
mea – A. G.] Realul, în modesta-mi interpretare, nu e o transcendenţă 
inefabilă, o substanţă frecventabilă strict mistic (sau, eventual, traumatic), 
ci o imposibilitate a ficţiunii de a fi exhaustivă [sublinierea mea – A. G.] sau 
plauzibil didactică. Realul nu e otrava tapiseriei narative, ci apriori-ul ei 
malign, rana ei congenitală [sublinierea mea – A. G.].” 
                      
Următoarea postare semnată Anamaria Schwab: „Ficţiunea nu-şi propune 
să fie exhaustivă în raport cu realitatea. Mai degrabă aşteaptă ca vaporii 
depuşi pe plăcuţa de sticlă să se răcească şi să se comprime, devenind lichizi. 
Dar, mă întreb, când ficţiunea creează chiar ea realităţi, cine mai e apriori-
ul cui? [sublinierea mea – A. G.] Oricum, s-au scris volume pe tema asta, 
discuţia nu are rost. PS: Vă reamintesc că, înainte de a deveni un simplu 
loisir, literatura era văzută ca singura modalitate de a revela «rănile» şi de 
a le constata malignitatea, în strictă legătură cu realitatea cea mai ardentă.”

Câteva secunde mai tîrziu, încă un PS semnat Anamaria Schwab: „Mă bucur 
că definiţi totuşi apofatic realul, strict în raport cu ficţiunea.”

Şi postarea finală, semnată Polichinelle (şi intitulată „Codicil”): „Găsesc că 
definiţia propusă de mine îi logodeşte oarecum – iertaţi pedanteria – pe 
Derrida şi pe Lacan (care nu-mi sunt tocmai simpatici). În spiritul acestui 
duet, aş relua întru clarificare sugestia mea: „Il n’y a pas de hors-texte” 
(Jacques D.), „mais le texte EST pas-tout” (Jacques L.). Adică: „There is 
nothing outside the text, but the text IS not-all”. [Nu există un dincolo-de-
text, dar textul ESTE nu-totul – traducerea mea, A. G.] Ce tautologie sexy... 
Căci incompletitudinea textului tocmai asta înseamnă: absenţa unei excepţii 
(sau transcendenţe) care să-i asigure coerenţa internă [sublinierea mea – A. 
G.]. PS: Îmi cer scuze pentru acest şotron dezlânat pe maidanele minţii.”

teorie de film
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teorie de film

 
Într-una dintre ultimele noastre conversaţii telefonice, regretatul critic Alex. 
Leo Şerban a observat, referitor la Cristi Puiu: „N-are nimic postmodern 
în el.” Pentru Alex. Leo Şerban, demersul de avangardă din „Aurora” era 
pe undeva şi un demers anacronic. Cineastul problematizează radical o 
formulă realistă introdusă tot de el în cinematograful românesc şi, între timp, 
devenită sinonimă cu filmul românesc ambiţios, dar o problematizează într-
un mod ce corespunde tot unei direcţii trasate de André Bazin acum 60 de 
ani, adică acceptând nişte baze care au fost ele însele abundent chestionate 
de-a lungul ultimei jumătăţi de secol. Gândirea lui pare să fi evoluat fără 
să ţină cont de această tradiţie, care e totuşi importantă din perspectiva 
preocupărilor lui.

Să-l comparăm un moment pe Puiu cu un alt cineast ambiţios, Abbas 
Kiarostami, şi el perceput adesea ca un păstrător şi continuator al cuceririlor 
neorealismului. Dacă încercăm să privim opera lui Kiarostami ca pe o serie 
de tatonări în direcţia unui răspuns la întrebarea „ce este cinematograful?”, 
vom constata un anume pluralism: cinematograful poate fi şi aia, şi ailaltă; în 
loc de o esenţă, el are diverse potenţialităţi. Pe de-o parte avem „Ten” (2002), 
un film pe care criticul J. Hoberman îl consideră „radical-bazinian” şi care e 
compus din zece conversaţii purtate într-o maşină, de aceeaşi femeie-şofer, 
cu diverse prietene şi rude. (Filmul nu e compus din zece planuri-secvenţă, 
dar Hoberman e de părere că e ca şi cînd ar fi.41)  Pe de altă parte avem 
„Shirin” (2008), un film despre care David Bordwell a scris că „reinventează 
efectul Kuleşov” – e construit în întregime din chipuri de femei (majoritatea 
prim-planuri) care par să privească acelaşi spectacol; potrivit lui Bordwell, 
majoritatea acelor femei nu s-au aflat niciodată, în acelaşi timp, în acelaşi 
spaţiu, şi nici măcar n-au fost filmate urmărind spectacolul ale cărui sunete 
le auzim – Kiarostami mai întâi le-a filmat şi abia apoi s-a gândit ce să pună 
pe banda sonoră –, dar montajul produce „unul dintre marile ansambluri 
actoriceşti din istoria filmului”42 Sigur că Abbas Kiarostami face filme încă 
din anii ’70, iar investigaţiile lui Puiu (el însuşi se referă la filmele pe care le 
face ca la nişte investigaţii) au fost demarate relativ recent – poate că (cine 
ştie?) vor merge şi ele spre un pluralism comparabil. Dar în momentul de 
faţă, sunt semne cum că formidabila lui carieră ar putea lua mai degrabă 
forma unui mare quest modernist întârziat, cu o (după mine, incontestabilă) 
componentă de grandoare, dar pândit şi de riscurile aferente acestei 
întârzieri.             
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Filosofie sau kitsch?
melodramele lui douglas sirk

„Problema cu ceea ce este dat de-a gata nu a fost niciodată rezolvată 
în cinema. Mare parte din problemă este cauzată de enorma 
discrepanţă dintre ceea ce un film este cu adevărat şi cuvintele pe care 
le folosim ca să îl descriem. Nu vorbesc acum despre falsul conflict 
dintre vizual şi literar, un conflict ce are ca scop supravegherea 
academică a  cinemaului, purtat de pe Coasta de Vest pe Coasta de 
Est între departamentele de Literatură şi Artă. Filmul, aşa cum îl 
ştim, este deopotrivă vizual şi literar, şi până la urmă, niciuna dintre 
cele două. Ţine mai degrabă de domeniul luminii, al evenimentelor şi 
experienţelor, de un proces activ în etapa de concepere şi pasiv în cea 
de proiecţie [...]” scria Andrew Sarris în 1977, într-un număr al revistei 
„Bright Lights” dedicat exclusiv cinemaului lui Douglas Sirk, apărut 
cu ocazia primei retrospective de amploare a cineastului, ţinută la 
MoMA. Melodramele regizate de Sirk pentru studiourile americane 
Universal în anii ’50, în ultima parte a carierei sale de regizor de film 
- considerate astăzi cele mai elaborate filme ale sale, între care se 
poate stabili o legătură tematică şi stilistică - au reprezentat un succes 
de public când au fost lansate, dar au fost respinse sau neglijate de 
presa de specialitate a vremii. Motivul aversiunii criticilor faţă de 
aceste filme era constituit, bineînţeles, de caracterul lor sentimental, 
de happy-end-urile forţate şi de clişeele reluate aici. Au existat şi 
excepţii; la lansarea lui „A Time to Love and a Time to Die” (1959), 
Godard a redactat pentru „Cahiers du cinéma” o cronică entuziastă, 

motivând: „[...] am să scriu o cronică nebunesc de elogioasă  celui 
mai recent Douglas Sirk, numai pentru faptul că mi-a încins obrajii 
de emoţie” şi continua, printre comparaţii flatante şi enunţuri 
pasionale „filmul lui este frumos pentru că te face să te gândeşti la 
război privind defilându-se imaginile de dragoste şi viceversa. Mi se 
va spune că este o idee simplistă. Poate; la urma urmei, este o idee 
de producător. Dar, de asemenea, era nevoie de un regizor care să 
ducă proiectul la bun sfârşit şi care să găsească adevărul din spatele 
plăcerii pe care convenţia lacrimilor o produce”.  Godard evidenţia 
noile valenţe pe care adaptarea cinematografică le aducea romanului 
lui Remarque, care stătea la baza filmului şi mai admira simţul ritmic 
al cineastului şi felul în care acesta şi-a dirijat actorii – „cei doi eroi, 
cu chipuri atât de delicat-premingeriene, capabili să închidă ochii 
cu o ingenuitate sălbatică în Berlinul bombardat, ajung ca în final 
să se încreadă mai mult în propriilor forţe decât orice alt personaj 
de film creat până în ziua de azi”. Se mai înţelege, de asemenea, 
din articolul său, că regizorul şi criticul francez cunoştea şi filmele 
realizate precedent de Sirk şi saluta ca tinerească şi dezinhibată 
opţiunea cineastului –ce depăşise deja vârsta de cincizeci de ani– 
de a experimenta mizanscene special gândite pentru nou-apărutul 
format CinemaScope.    
  
În direcţia deschisă de Godard şi sub influenţa teoriilor auteuriste, 
percepţia criticilor atât europeni, cât şi americani, asupra operei lui 
Douglas Sirk avea să se schimbe într-un mod favorabil regizorului, 
spre sfârşitul anilor ’60. Au apărut în acea perioadă, la aproape zece 
ani distanţă faţă de momentul în care Sirk a încetat, din raţiuni 
medicale, să-şi exercite profesia, câteva studii importante care 
aveau să-i consolideze reputaţia.  Cartea de interviuri „Sirk on Sirk”, 
publicată de Jon Halliday în 1971, este un prim reper pentru orice 
lucrare despre Douglas Sirk. Halliday a întreţinut, de-a lungul a mai 
multe întrevederi, o discuţie care acoperă în mod sistematic întreaga 
activitate profesionala a regizorului, aducând informaţii complet noi 
despre cariera sa, mai întâi ca regizor de teatru şi apoi şi de film, 
în Germania anilor ’20-’30 şi lămurind, într-o anumită măsură, care 
au fost libertăţile decizionale ale  lui Sirk pentru filmele americane 
la care a lucrat în condiţiile stricte impuse de studiouri. Important 
pentru canonizarea lui Sirk este şi locul pe care Andrew Sarris i-l 
oferă regizorului în „The American Cinema”, publicată în 1968 şi 
faptul că două reviste de renume i-au dedicat câte un număr: mai 
întâi „Cahiers du cinéma” (nr.189, aprilie 1967) şi apoi  „Screen” (nr.2 
din vara lui 1971). Interesul stârnit în jurul lui Douglas Sirk a dus şi 
la apariţia unei culegeri de articole, editată de acelaşi Jon Halliday 
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împreună cu Laura Mulvey, pentru ediţia din 1972 a festivalului 
de la Edinburgh, în care opera lui Sirk era analizată din diferite 
perspective de autori precum Thomas Elsaesser sau Rainer Werner 
Fassbinder.
 
Au existat de atunci numeroase interpretări ale operei lui Sirk care, 
încercând să evidenţieze prezenţa unui autor cu o viziune coerentă 
în spatele unor producţii sentimentale destinate marelui public, au 
analizat cadru cu cadru filmele cineastului, exaltând uneori tipul 
de mici ingeniozităţi regizorale, pe care majoritatea filmelor le 
dezvăluie la o cercetare amănunţită, sau au atribuit justificări mult 
prea sofisticate unor slăbiciuni ale scenariilor. Văzându-i filmele şi 
citind interviurile pe care Douglas Sirk le-a acordat, devine evident 
că cineastul de origine germană deţine un real talent şi o reală 
cunoaştere a aspectului plastic şi că este o persoană inteligentă, 
interesată de cinema - şi de artă, în general - şi  plină de compasiune 
faţă de oameni şi faţă de dramele lor. Nu trebuie, totuşi, pierdut din 
vedere faptul că Sirk nu s-a ferit să accepte scenarii pe care el însuşi le 
aprecia ca fiind trash sau kitsch sau că a realizat uneori filme despre 
care ştia, din start, că nu vor constitui un succes din niciun punct 
de vedere; din acest motiv este semnificativ, poate, faptul că despre 
anumite filme ale sale nu îşi mai aminteşte, atunci când este întrebat 
în interviuri, decât date ce ţin de condiţiile de filmare sau de relaţia 
pe care a avut-o cu actorii. Cu toate că activitatea sa se întinde de-a 
lungul a douăzeci şi cinci de ani, timp în care a lucrat în mai multe 
ţări – Germania, Franţa, Elveţia şi Statele Unite ale Americii - printre 
filmele sale considerate capodopere se numără doar producţii din 
anii ’50 ale studiourilor Universal, pentru care a realizat câte două 
sau trei filme pe an.  
 

Om de teatru şi cineast în Germania
 
Mai înainte de a fi regizor de film, Douglas Sirk a fost un regizor 
de teatru de succes în Germania, director artistic al teatrului 
Schauspielhaus din Bremen şi câţiva ani mai târziu, director al 
teatrului Altes din Leipzig. Din interviul pe care i l-a acordat lui 
Jon Halliday în „Sirk on Sirk”, precum şi din fragmentele de cronici 
vechi reproduse în colecţia editată de festivalul de la Edinburgh şi 
comentate într-o posfaţă redactată de Thomas Elsaesser, reiese că 
stilul regizoral al lui Sirk era influenţat de mai multe idei vehiculate 
în anii aceia, într-o Germanie efervescentă din punct de vedere 
artistic. Însă Detlef Sierck (nume pe care l-a schimbat în Douglas Sirk 
atunci când a ajuns în America) nu a fost nicicând în deplin acord cu 
estetica expresionistă sau cu alte estetici care se depărtau mult de 
la naturalismul teatral. Chiar atunci când a montat piese scrise de 
Brecht, Sirk a făcut-o într-un mod foarte diferit de cel indicat - şi 
prezentat chiar - de autorul lor. Cu toate că el însuşi era un adept al 
ideilor de stânga şi că în toate filmele sale de mai târziu critica socială 
a reprezentat un element important, considera că în piesele didactice 
ale lui Brecht aceasta este prea evidentă şi că teoreticianul german 
s-a folosit în parte de ideile marxiste pentru a-şi consolida şi valida 
estetica. Specifice stilului lui Sirk din acea perioadă, afirma Thomas 
Elsaesser, erau concepţia „tematică” şi un anumit fel de a ilumina 
scena. Concepţia tematică presupunea structurarea diferitelor 
elemente în jurul unei interpretări artistice care să dea unitate 
piesei. Ideea de mizanscenă, nota criticul, constituia încă la vremea 
aceea o noţiune avangardistă, preluată din practica expresionistă şi 
folosită în puţine producţii de alt fel. Arta scenografului cu care Sirk 

a lucrat constant era tributară tot esteticii expresioniste, învechită şi 
în retragere la sfârşitul anilor ’20. Regizorul mărturisea că decorurile 
nu ajungeau niciodată să arate exact precum în schiţele acestuia, 
ci erau modificate pe parcurs. Totuşi, aceste instrumente preluate 
de la expresionişti îl vor ajuta pe regizor să-şi creeze o viziune 
asupra propriei arte. El va afirma în 1970: „Unghiurile de filmare 
reprezintă gândurile regizorului. Eclerajul este filosofia lui. Cu mult 
înainte de Wittgenstein eu şi alţi contemporani ai mei am învăţat 
să punem la îndoială capacitatea limbajului de a media şi interpreta 
realitatea.” În 1934 i s-a oferit ocazia de a monta „A douăsprezecea 
noapte” la un teatru important din Berlin, iar Sirk a gândit piesa 
într-un mod cinematografic, după cum afirma – cu decoruri atent 
construite, dirijând actorii spre o interpretare realistă şi modificând 
uşor dialogurile lui Shakespeare, încât să pară mai fireşti pentru 
societatea contemporană –, sperând ca piesa să fie văzută de cineaştii 
de la UFA, care să-i propună un contract. Lucrurile s-au petrecut 
întocmai şi Douglas Sirk s-a transferat în industria cinematografică, 
mai ferită decât teatrul de cenzura nazistă. Primul său film, „April, 
April!” (1935), care a fost filmat două versiuni – una în limbă germană 
şi alta în olandeză –, era o comedie de moravuri despre o familie de 
burghezi proaspăt înstăriţi din afacerile cu macaroane, care caută să 
se înrudească cu o familie de viţă nobilă. La o petrecere, invitaţii, 
enervaţi de pretenţiile şi lipsa de tact a gazdelor, pun la cale o farsă: 
aduc o scrisoare falsă, care anunţă vizita grabnică a unui conte local 
care ar dori să vadă fabrica de paste făinoase. După ce mai realizează 
două filme, printre care şi „Stâlpii societăţii” (1935), o adaptare a 
piesei lui Ibsen, Sirk simte nevoia, după cum declara mai târziu, să 
realizeze un film „mai kino-”, ceea ce însemna un film care să se rupă 
de valorile literare şi teatrale, mai apropiat de melodramele cu Asta 
Nielson pe care el le vedea la cinema când era copil; cineastul îşi 
propunea să încerce să redea bucuria şi emoţia provocate de acel gen 
de film. Despre realizarea primei sale melodrame, „Schlussakkord” 
(„Acord final”, 1936), regizorul îşi aminteşte: „Am început să înţeleg 
că aparatul de filmat era principalul element aici, pentru că filmele 
trebuie să conţină emoţie. Mişcarea constituie un tip de emoţie care 
nu poate fi redată în teatru (there is emotion in the motion picures. 
Motion is emotion, in a way it can never be in the theatre)”. Scenariul 
filmului cuprinde tot patosul şi absurdul care caracterizează genul. 
Din cauza sărăciei, Hanna este nevoită să-şi părăsească copilul şi ţara 
natală, împreună cu soţul ei, căutând să-şi facă o situaţie la New York. 
Soţul ei se sinucide şi femeia se reîntoarce în Germania şi reuşeşte 
să se angajeze ca dădacă în casa unui dirijor faimos, unde descoperă 
că băiatul de care trebuie să aibă grijă este chiar fiul ei. Hanna şi 
dirijorul se îndrăgostesc unul de celălalt, soţia bărbatului se sinucide 
şi cei doi pot să-şi oficializeze relaţia şi să crească împreună copilul. 
„Schlussakkord” a reprezentat un mare succes şi este considerat 
unul dintre cele mai importante filme ale regizorului din perioada 
germană, alături de „Zu Neuen Ufern” şi de „La Habanera”. Toate 
cele trei melodrame conţineau comentarii de natură socială – sărăcia 
din „Schlussakkord”, personajul „Don”-ului autoritar din orăşelul 
sud-american, care o privează pe soţia sa europeană de orice libertate 
şi situaţia din comunitatea respectivă, unde localnicii, care se ocupă 
cu agricultura, sunt lăsaţi să moară din cauza unui virus necercetat şi 
ţinut ascuns de bogătaşii locului, care se tem că descoperirea acestuia 
va afecta comerţul din zonă, precum şi critica adusă nobilimii 
decadente din „Zu Neuen Ufern” –, pe care Sirk le lăsa, însă, în planul 
al doilea al filmelor, ca să nu atrăgă atenţia moralizator asupra lor 
şi să nu supere marele public, venit pentru povestea de dragoste. 
„Acum urăsc termenul de ‹‹critică socială›› pentru că a devenit un 
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clişeu, dar atunci nu exista vreo altă expresie care să descrie acest 
tip de filme. În filme ca acestea am indicat doar nişte lucruri; critica 
trebuia să înceapă în public. Era mai mult o încercare de a face 
cunoscute nişte realităţi sociale”, afirma regizorul. Totuşi, pentru că 
emfază cade în mod evident pe povestea de dragoste, este greu de 
crezut că melodramele lui aveau ca scop evidenţerea unor probleme 
sociale existente, fiind mai probabil ca autorul să se fi oprit la aceste 
tipuri de situaţii pentru că îi ofereau ocazia să-şi arate personajele 
în nişte contexte care îi conveneau, prinse într-o iubire nefericită, 
condiţionată de statutul social. Formula acestor melodrame din 
perioada germană era o combinaţie de muzică şi dramă, precum o 
sintetiza Sirk, muzica fiind cuprinsă în subiect: în „Schlussakkord” 
ea se face auzită chiar prin profesia personajului principal, în „Zu 
Neuen Ufern” Zarah Leander interpretează o cântăreaţă de birt, iar 
în „La Habanera” muzica reprezintă specificul locului şi motivul 
pentru care tânăra se hotărăşte să rămână în orăşelul exotic. 
Regizorul acordă spaţiu în filmele sale de început pentru momentele 
muzicale.  Sirk va descoperi că în America noţiunea de melodramă 
are o altă semnificaţie, care exclude muzica şi presupune o formă de 
povestire care conţine mult dramatism şi situaţii improbabile.
 

Melodramele americane 
 
Ca mulţi alţi intelectuali germani, Douglas Sirk a fugit din ţara sa 
în 1937, atunci când atmosfera devenise insuportabilă sub regimul 
nazist. Cineastul remarca faptul că a fost unul dintre puţinii 
emigranţi interesaţi de cultura americană, care a călătorit ca să 
cunoască şi să-şi înţeleagă noua patrie, pe când majoritatea s-au 
închis la Hollywood, în regretul faţă de vremurile apuse, respingând 
valorile noului continent. Sirk s-a adaptat uşor condiţiilor de lucru 
din studiourile americane, împărtăşind dorinţa lor ca filmele să 
satisfacă cel mai larg public cu putinţă şi făcând numeroase concesii 

cu acest scop. Pentru că formarea sa culturală era complet diferită, a 
fost uşor pentru regizorul de origine germană să depisteze artificiul 
convenţiilor filmelor americane de gen, munca sa reprezentând, din 
acest motiv, şi un exerciţiu de imitare. De la venirea sa în America, 
în 1940, până în 1958, anul în care realiza ultimul său film, „Imitation 
of Life”, Douglas Sirk a mai regizat – pe lângă melodrame – comedii,  
filme noir, un western şi un epopee istorică. Povesteşte că era adesea 
atenţionat de producătorii americani să nu fie arty, termen imposibil 
de echivalat în altă limbă, după cum cineastul observa, pentru că 
această respingere pentru pretenţios nu există în vreo altă cultură 
decât cea americană. Sirk nu ar fi putut să regizeze melodramele sale 
de succes fără o pasiune declarată pentru arta minoră, iar ceea ce l-a 
atras în realizarea lui „Magnificent Obsession” era tocmai combinaţia 
de „kitsch, nebunie şi trash”; iar „trash-ul care conţine elementul de 
nebunie se apropie, prin aceasta, de marea artă”, justifica el.
 
La o primă vedere, melodramele sale sunt hilar de sentimentale şi 
de aberante, „Magnificent Obsession” constituind, poate, cel mai 
concludent exemplu. Bob Merrick (Rock Hudson, vedeta masculină 
promovată în filmele lui Douglas Sirk din anii ’50) este un tânăr bogat 
şi arogant, care a renunţat la facultatea de medicină şi îşi omoară 
plictiseala prin diverse distracţii. Conducând la o viteză mult prea 
mare barca sa cu motor, Bob face un accident şi se află la un pas de 
moarte, dar o ambulanţă ajunge la timp cu unicul resuscitator din 
staţiunea montană şi, astfel, viaţa îi este salvată. Dar, după cum va 
afla mai târziu, acest incident duce la moartea posesorului aparatului 
– directorul clinicii, bolnav de inimă. Mai mult chiar, tânărul frivol 
doreşte să o seducă pe văduva doctorului, necunoscându-i identitatea 
şi încearcă, mai târziu, atunci când află întâmplarea cu resuscitatorul, 
să o despăgubească cu o sumă importantă de bani, considerând că 
astfel se poate achita de vină. Hellen (Jane Wyman), o femeie extrem 
de caldă şi de binevoitoare în mod normal, îi respinge jignită cecul, 
dar nu reuşeşte să scape de avansurile tânărului. În încercarea de a-l 
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evita, femeia este implicată la rându-i într-un accident de maşină şi 
îşi pierde vederea. Între timp, Bob află că directorul de spital mort 
din cauza lui era un om foarte iubit pentru felul său de a fi şi pentru 
filosofia sa de viaţă. Acesta îi ajuta pe nevoiaşi  cu sume mari de bani, 
pe care nu se ştie de unde le obţinea, cerând în schimb discreţie 
absolută asupra gestului său. După moartea lui, se descoperă că 
doctorul avea datorii, cu toate că spitalul aducea venituri mari.  
Tânărul Bob este impresionat de această poveste, preia învăţătura 
şi salvează, din umbră, clinica de la faliment. Se reapucă de studiul 
medicinei şi, ascunzându-şi identitatea, se împrieteneşte cu 
Hellen, care fiind oarbă, nu-l poate recunoaşte. Cei doi ajung să se 
îndrăgostească şi printr-o altă întâmplare extraordinară, Bob ajunge 
s-o opereze chiar el pe iubita sa. 
 
Boala apare într-un mod asemănător şi într-o altă melodramă a 
lui: „All That Heaven Allows” (1954), ce îi avea ca interpreţi tot pe 
Wyman şi pe Hudson.  Wyman, o femeie de condiţie bună dintr-un 
orăşel american, rămâne văduvă şi se îndrăgosteşte de grădinarul 
ei, un bărbat semeţ, care nu se sinchiseşte de normele sociale. Şi 
prietenii lui sunt la fel de simpli şi fermecători ca Hudson, trăiesc cu 
toţii în bună-pace şi în armonie cu natura. Respinsă, însă, de cercul 
de cunoştinţe şi criticată dur de copiii ei, personajul lui Wyman rupe 
relaţia cu grădinarul. Femeia rămâne singură, începe să aibă migrene 
şi doctorul care o consultă îi recomandă să reia legătura cu Hudson. 
Ascultând sfatul medicului, Wyman merge la cabana bărbatului, dar 
nu-l găseşte acasă şi pleacă. Hudson, care tocmai în momentul acela 
se înapoia, vede maşina îndepărtându-se, încearcă să fugă după ea, 
dar se împiedică şi cade pe deal, pierzându-şi conştiinţa. Wyman 
este înştiinţată de accident şi se reîntoarce în grabă la cabană, ca 
să-l îngrijească pe bărbat, iar când acesta îşi revine, îşi găseşte iubita 
alături. 
 
„All That Heaven Allows” şi „Magnificent Obsession” par a promova 

valori ale creştinismului – bunătate, înţelegere, dragoste. Dintre 
filmele regizorului, chiar şi cele care nu au candoarea celor două 
filme amintite par a se îndrepta spre o zonă religioasă, prin finalurile 
fericite venite să aline suferinţa personajelor. Totuşi, Sirk nu este nici 
credincios – dar nu respinge religia – şi nici happy-end-urile nu au 
reprezentat o alegere a sa. Dimpotrivă, cu cât erau mai necredibile 
finalurile, cu atât mai mult se evidenţiau intenţia sa ironică şi gândirea 
pesimistă, pe care spectatorul putea să le accepte, dar era la fel de 
îndreptăţit să se lase convins de happy-end. Mai interesante decât 
personajele bune şi înţelegătoare i se păreau lui Sirk personajele 
zbuciumate, prinse într-o situaţie fără ieşire şi conştiente de limitele 
lor, precum bărbatul impotent şi gelos din „Written on the Wind” 
(1956), mama care şi-a părăsit copiii ca să devină actriţă în „All I 
Desire” (1953), adolescenta cu piele albă provenită dintr-o familie de 
culoare în „Imitation of Life”, tatăl din „There’s Always Tomorrow” 
(1955), neglijat de familie şi amanta împlinită profesional, care 
regretă însă că nu are o familie, toate cele patru personaje importante 
din „The Tarnished Angels” (1957). Pentru nici unul dintre aceştia nu 
există, de fapt, salvare, spune Douglas Sirk.

Fassbinder, mare admirator al lui Douglas Sirk, a inţeles ambiguitatea 
acestor filme, pe care le-a admirat deopotrivă pentru ingeniozitatea 
şi naivitatea lor. În articolul „Şase filme de Douglas Sirk” el povestea 
pe larg filmele, comentând într-un stil jucăuş şi direct, potrivit lipsei 
de infatuare a melodramelor lui Sirk: „Despre asta face Douglas Sirk 
filme. Oamenii nu pot trăi singuri, dar nu pot trăi nici împreună. 
[despre „All That Heaven Allows”] „Mai târziu , Jane se întoarce la 
Rock pentru că are dureri de cap, ceea ce ni se întâmplă tuturor dacă 
nu ne-o tragem din când în când”. Sau: „ ‹‹All That Heaven Allows›› 
începe printr-un cadru lung ce prezintă micul oraş. Genericul i se 
suprapune. Arată foarte trist. Urmează un cadru filmat din macara, 
până la casa lui Jane; o prietenă abia ajunge, aducând înapoi nişte 
vase  pe care le-a împrumutat. Cât de trist!” ş.a.
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Caracteristica cea mai comună a melodramei ca gen este că marşează 
pe nişte aşteptări emoţionale ale spectatorului, care ajunge în poziţia de 
a specula constant paşii narativi, punându-şi întrebări de felul „Ce se va 
întâmpla mai departe?” Tensiunea dintre posibilitatea şi imposibilitatea 
rezolvării conflictului dramatic este elementul principal care poate 
declanşa frustrarea sau, alternat, satisfacerea publicului. Când logica 
spectaculosului este deprinsă de acesta, întrebarea se transformă în „Ce 
se mai poate întâmpla de acum înainte?”.
În mod normal, adică în descendenţă hollywoodiană, ne închipuim 
melodrama ca un gen de-a dreptul pre-congelat, uşor de preparat, dacă 
urmezi câţiva paşi în preparare. Vei construi o lume hiper-determinată 
social, care să expliciteze de la început statutul personajelor. Acestea nu 
pot relaţiona decât pe baza unei logici a polarizării morale. Trebuie să 
fie ori bune, ori rele. Conflictul dramatic va declanşa în spectator nevoia 

de a ţine partea celui bun, de a aştepta victoria, de a ofta la înfrângeri, 
pentru ca în final să oferi acea satisfacţie (pe care o tot promiţi) de a 
valida moral protagonistul confruntat cu injustiţia celor răi. În cazul 
în care acesta, din contră, pierde, spectatorul va înţelege de ce iniţial 
melodramei i s-a spus tear-drenched drama (dramă care te udă leoarcă 
de lacrimi) sau tearjerker (smulgătoare de lacrimi), pentru că e conectat 
visceral şi el la patosul emergent al acţiunii. Fireşte că cele enumerate 
mai sus nu sunt decât clişee, pe care chiar abundenţa lor ne-a învăţat să 
le respingem. Cele mai bune melodrame sunt, însă, cele care depăşesc 
limitele convenţiei anterior conturate, cel mai adesea prin mijloace 
vizuale.
În cazul melodramelor japoneze produse cu precădere după cel de-
al Doilea Război Mondial, asumarea maniheismului moral de tip 
occidental trece printr-un transfer cultural. Astfel, în melodramele 

Însemnări despre femeile 
din melodrama japoneză
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lui Mikio Naruse, cel mult, vom vedea cum virtuosul se opune 
decadentului, dar şi că valorile capătă carnalitatea contextului, în aşa 
fel încât raporturile dintre personaje devin mult mai complexe. Kenji 
Mizoguchi, pe de altă parte, nu se îndepărtează foarte tare de la această 
normă, însă compensează lipsa complexităţii prin dinamica accelerată 
a mişcărilor de aparat şi prin montaj.
Climatul social din Japonia de după Război implică apusul unui întreg 
sistem de valori, născut în feudalism şi importul altuia de peste ocean. 
Transformarea cotidianului într-unul secular este parte din ceea ce 
se numeşte modernizare, iar în privinţa Japoniei, contrastul dintre 
tradiţional şi nou este unul foarte mare. 
În general, ficţiunile japoneze sunt împărţite în jidai-geki (filme de 
epocă plasate în principal în epoca Edo) şi gendai-geki (ficţiuni moderne, 
plasate ulterior Restauraţiei Meiji), una din sub-ramurile acestuia din 
urmă fiind shomin-geki (ficţiuni axate pe viaţa cotidiană a clasei de 
mijloc), de care ne vom ocupa pe larg.

mikio naruse
„kumiko” („soţie! fii ca un trandafir!”, 1935)

Prima parte a filmului introduce un cuplu japonez pe punctul de a 
se căsători, un cuplu atipic, anti-tradiţionalist, care pare - mai ales în 
ceea ce o priveşte pe logodnică, Keiko – să fi îmbrăţişat cu nonşalanţă 
felul de a trăi occidental. La antipod se află mama lui Keiko, Etsuko, 
o profesoară care, părăsită de soţ de ani buni, continuă să scrie haiku-
uri pentru acesta, idealizându-l şi venerându-l. Fiica se hotărăşte să-şi 
caute tatăl în provincie şi să-l convingă să se întoarcă în Tokyo. Odată 
ajunsă în micul sat în care acesta şi-a început o nouă viaţă, ea descoperă 
cu uimire că, deşi duce un trai simplu, el este cu adevărat fericit şi că 
amanta sa, o fostă gheişă, a continuat de-a lungul anilor să le trimită 
bani ei şi mamei sale. Tatăl, Shunkasu, acceptă, convins de amantă, 
să o însoţească pe Keiko în capitală pentru a participa la nunta fiicei. 
Reîntâlnirea dintre Etsuko şi acesta nu face decât să demonstreze că 
imaginea soţiei despre fostul soţ este una idealizată, că cei doi sunt 
înstrăinaţi unul faţă de altul şi, mai ales, că nu se potrivesc câtuşi de 
puţin. 
Criticul de film Tadao Satô vorbeşte despre o trăsătură tradiţională 
caracteristică femeilor japoneze, care surprinde atitudinea 
fundamentală a lui Etsuko şi anume iji, mândria, conotată exclusiv 
peiorativ. Cu alte cuvinte, un bărbat obişnuit, cum este Shunkasu, nu 
va fi niciodată suficient de bun pentru ea şi mai mult, nu va corespunde 
niciodată închipuirilor sale. Ironia face, însă, ca şi acesta să fie un 
idealist. Spre deosebire de o bună parte din bărbaţii japonezi din acea 
perioadă, lui îi lipseşte calitatea de om descurcăreţ, nu este mânat de 
risshin shusse (ambiţia de a se ridica în lume), ci alege, în detrimentul 
succesului comercial în Tokyo, să caute, fără şanse de izbândă palpabile, 
aur în râul din apropierea satului.
Amanta acestuia îl acceptă aşa cum este, un căutător de aur fără 
speranţă, spre deosebire de Etsuko, şi tot ea se dovedeşte a fi o fiinţă 
extrem de generoasă şi dispusă să sacrifice viitorul propriilor copii 
pentru a-i trimite bani de studiu lui Keiko. De altfel, amanta ca eroină 
pozitivă, aici într-un rol secundar, este unul dintre personajele tipice 
pentru filmografia lui Naruse, aşa cum vom vedea şi în „Ukigumo”, 
cu menţiunea că acolo avem de-a face cu un personaj complex. De 
asemenea, recurentă este şi ideea că bărbaţii sunt dependenţi de 
sprijinul femeilor (cum este cazul lui „Meshi”/ „Banchet”, 1951, r. Mikio 
Naruse). Poate că acesta să fie cel puţin unul dintre motivele pentru 
care melodramele au avut succesul cel mai mare în rândul publicului 
feminin.

„ukigumo” („nori plutitori”, 1955)

Pe lângă meritul de a surprinde o poveste de dragoste complexă, 
Naruse reuşeşte în acest film să monografieze o lume aflată în plină 
reconfigurare socială şi economică, acţiunea petrecându-se în perioada 
imediat ulterioară sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial. Hideko 
Takamine, actriţa fetiş a regizorului, joacă rolul unei repatriate din 
Indochina franceză, Yukiko, care întoarsă în Tokyo, îşi caută iubitul, cu 
care speră să se căsătorească şi să înceapă o viaţă nouă. Numai că acesta, 
Kengo (Masayuki Mori, cunoscut şi pentru rolul din „Rashômon”, 1950, 
r. Akira Kurosawa), este deja căsătorit şi pare să fi acceptat cu mai multă 
uşurinţă imposibilitatea relaţiei. Întreg filmul urmăreşte felul în care 
Yukiko se agaţă cu disperare de bărbatul iubit. Chiar şi după moartea 
soţiei acestuia, dorinţa lui Yukiko nu se împlineşte pentru că Kengo se 
pierde cu uşurinţă în braţele altor femei. 
Astfel, am putea observa cum timpul melodramatic înseamnă în 
primul rând negarea prezentului de către eroină, negarea acestuia în 
mod iraţional şi sistematic. În continuitatea unui trecut idilic (omolog 
unui spaţiu exotic) nu vine prezentul (sărăcia de după război), ci un 
viitor la fel de idilic, aproape niciodată materializat. Conform lui 
Mitsuhiro Yoshimoto, „momentul melodramatic are loc cu adevărat 
când suntem conştienţi de deplinul caracter trecut al timpului trecut 
şi de oportunităţile ratate. (…) Timpul melodramatic  poate fi numai un 
<perfect tense>, motiv pentru care prezentul în melodramă nu coincide 
niciodată cu sine însuşi: totul se întâmplă fie prea devreme, fie prea 
târziu. ”
Moralitatea lui Yukiko este cel puţin îndoielnică, sau este, mai degrabă, 
întotdeauna subordonată pasiunii sale. Devine metresa unui soldat 
american şi mai târziu se angajează într-un templu al soarelui, o afacere 
dubioasă pusă la cale de un fals vindecător. Însă alegerile sale sunt 
motivate mereu de posibilitatea unui escapade definitive cu Kengo. 
Astfel, ei ajung în două rânduri în staţiuni hoteliere, departe de mizeria 
cotidiană. Într-unul din aceste locuri, Yukiko îi propune bărbatului iubit 
să moară împreună. Posibilitatea suicidului este recurentă în „Bangiku” 
(„Crizanteme târzii”, 1954, r. Mikio Naruse) şi în „Midaregumo” („Nori 
împrăştiaţi”, 1967, r. Mikio Naruse), fiind ori o formă de absolutizare a 
dragostei, ori o încercare de a sfârşi o existenţă încărcată de vinovăţie.
Tipic melodramei, eroina moare din pricina unei boli (hazardul) tocmai 
când reuşise să-l convingă pe Kengo să fugă pe o altă insulă, unde să 
o ia de la capăt. Altfel spus, coincidenţa morbidă şi implauzibiliatea 
sincronizării evenimentelor sunt două dintre resorturile narative 
specifice acestei convenţii.

„onna ga kaidan wo agaru toki” („Când o femeie urcă 
scările”, 1960)

Femeia japoneză nu mi s-a părut niciodată mai graţioasă şi mai 
puternică decât în acest film. Protagonista, aceeaşi Hideko Takamine 
(care a şi produs filmul şi s-a ocupat de costume), este gazdă în diferite 
baruri. Statutul său este diferit de cel de gheişă, în ciuda faptului că şi 
ei i se spune Mama sau că rolul acesteia este, de asemenea, unul de 
entertainer (predominant pentru businessmen).
Filmul este un portret dedicat femeii anilor ’50-’60, o imersiune în 
viaţa de zi şi de noapte a acestor fiinţe pentru care imaginea elegantă 
şi zâmbetul lipsit de griji înseamnă totul. De aceea, structura este 
una aproape în loop. Zilele şi anotimpurile trec, iar Keiko trebuie să-
şi ascundă vulnerabilităţile şi să-şi păstreze libertatea într-o societate 
dominată de bărbaţi, care aproape toţi vor ceva de la ea. Şansele de 
realizare  ale acestor hostesses nu sunt multe. Fie se căsătoresc, fie au 
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propriul local. Replica ei din off, ce deschide filmul, suprapusă unor 
cadre cu profunzime mare luate în zona barurilor de noapte a Tokyo-
ului, acum pustie, sintetizează destul de bine importanţa măştii, 
accentuând în acelaşi timp farmecul şi tristeţea adiacente: „În timpul 
zilei, barurile sunt ca nişte femei fără machiaj.”
Keiko urcă în fiecare seară scările câte unui bar îmbrăcată într-un 
chimono  (un semn de conservatorism, comparativ cu celelalte femei), 
pregătită să dea piept cu o grămadă de lucruri care nu îi sunt pe plac, de 
la alcool la bărbaţi care vor să le fie protejată. 
Pe o coloană sonoră în ritm uşor angoasant de xilofon, alternată cu un 
jazz languros, o vedem pe Keiko cum luminează localurile îmbâcsite 
pe care le conduce, în timp ce afişează neobosit o imagine, adesea 
contrafăcută, de femeie dezirabilă. Emfaza cade, de asemenea, pe 
presiunea pe care deţinerea propriului local o presupune. Cele mai 
multe femei ajung să se sinucidă pentru că nu reuşesc să achite datoriile 
făcute la achiziţionarea barului. Aceste indicii plasate de Naruse în mod 
explicit şi anticipativ vor întări sentimentul de povară pe care şi Keiko 
îl trăieşte când ia această hotărâre, de a-şi deschide un local, dar pe care 
nu o duce până la capăt din teamă de insucces, dar, mai ales pentru că nu 
vrea să se compromită ca să facă rost de bani.
Are mai mulţi pretendenţi, de la managerul unuia dintre baruri, Tatsuya 
Nakadai (care va juca mai târziu în „Yojimbo”, 1961, şi „Ran”, 1985, 
ambele în regia lui Kurosawa) la Fujisaki (Masayuki Mori), un bancher 
de care aceasta pare realmente îndrăgostită şi în faţa căruia şi cedează, 
în speranţa că o va lua de soţie. A doua zi ea află că acesta se mută cu 
familia în Osaka. Suferinţa este excelent redată printr-un moment, unul 
dintre puţinele, în care renunţă la auto-cenzură şi începe să plângă. Într-
un plan amplu, pe podeaua goală observăm paharul care îi scapă din 
mână, rostogolindu-se.
Tonul vocii sale din off, iluminarea din interioarele barurilor, dar şi 
posibilitatea sinuciderii care planează peste districtul Ginza aruncă 
nuanţe de noir peste plictiseala unei nopţi care se repetă la nesfârşit. 
„După ce se întunecă trebuie să urc scările şi urăsc asta. Dar odată ajunsă 
sus, pot să fac faţă oricărui lucru.” Motivul recurent al mişcării sale 
reţinute, şi totuşi senzuale, pe scări, sugerează că eroina nu este mânată 
de akirame (resemnare) cât de curaj, Naruse reuşind să exorcizeze parcă 
lumea aceasta de pesimismul care pândeşte la colţuri.

„midaregumo” („nori împrăștiaţi”, 1967)

Ultimul film al lui Naruse face o concurenţă serioasă lui „Când o femeie 
urcă scările” în materie de senzualitate vizuală, punându-ne în postura 
de a alege un câştigător între culorile saturate ale lui „Midaregumo” şi 
contrastul mare al celui de-al doilea, filmat în alb-negru.
Trăsătura cea mai uşor de observat la „Midaregumo” este prevalenţa 
coincidenţei ca mecanism diegetic şi antiteza dintre două stări de 
fapt. Mai întâi, avem de-a face cu un cuplu fericit, proaspăt căsătorit, 
ce urmează să aibă un copil şi să se mute în America, mulţumită 
promisiunii soţului de a obţine un post bine plătit într-o corporaţie. 
Hazardul face ca lucrurile să ia o turnură la 180 de grade. Soţul este 
ucis într-un accident de maşină, lăsând-o pe Yumiko pradă suferinţei şi 
regretului. Tot hazardul (sau Naruse) face ca responsabilul de moartea 
acestuia, Mishima, să se îndrăgostească de văduvă. 
Relaţia dintre cei doi ar putea fi concentrată în forma unui dans în 
care partenerii fac aceiaşi paşi în oglindă. Amândoi fac dovada unei 
nobleţi uşor supradimensionate. De altfel, sentimentele sunt mereu 
hiperbolizate în melodrame. Mishima insistă să-i plătească femeii 
despăgubiri financiare, chiar dacă este vorba despre un accident, în timp 
ce Yumiko, după ce traversează o perioadă de înverşunare împotriva 

acestuia, este dispusă să încerce să-l ierte. Cei doi se îndrăgostesc, numai 
că nici unul nu poate să depăşească stadiul celui de-al doilea pas de 
dans, acela al vinovăţiei. Singura soluţie pare să fie sinuciderea. Însă, pe 
drumul spre hotelul unde plănuiesc să moară, văd urmele unui accident 
ce inevitabil le aminteşte tocmai de ceea ce încearcă să scape.
Contradicţiile dintre tradiţional şi modern sunt mai puţine în acest film, 
comparativ cu „Când o femeie urcă scările”, însă încă avem ocazia să 
vedem situaţii de felul unei înmormântări de tip vechi, unde oamenii 
stau  aşezaţi pe tatami şi ard tămâie, dar unde toţi participanţii sunt 
îmbrăcaţi în costume occidentale. Un alt moment, de data aceasta 
amuzant, este dansul unor gheişe pentru nişte oficiali, dans în care se 
prinde şi Mishima, în cămaşă şi cravată.
De asemenea, legată de muzică este şi una dintre cele mai frumoase 
secvenţe, cea posterioră abandonării ideii de sinucidere, în care Mishima 
îi cântă lui Yumiko un cântec local însoţit de promisiunea populară că 
oricine îl aude va atinge fericirea. 

kenji mizoguchi
„taki no shiraito” („firele albe ale cascadei”, 1933)

Filmul este o adaptare a unei piese de teatru shimpa (subiecte predominant 
melodramatice, redate într-o formă mai realistă decât kabuki) a lui 
Izumi Kyoka, film realizat înainte de război. Face parte din categoria 
acelor silent talkies, ceea ce înseamnă că, deşi este un film mut, ritmat 
de intertitluri, are în plus înregistrată vocea unui benshi (performeri 
descendenţi din nô şi kabuki, ce interpretau sonor, simultan cu proiecţia 
filmului, rolurile unuia sau mai multor personaje). Conflictul principal 
este unul de tip giri (obligaţia publică) vs ninjo (obligaţia morală), sau, 
dacă vreţi, între honne (dorinţă) şi tatemae (faţadă). 
Takako Irie interpretează rolul unei faimoase magiciene de apă 
(practică mizugei, adică jonglatul cu jeturi de apă), sub numele de scenă 
Taki no Shiraito,  care se îndrăgosteşte de Kinya. Ea îl ajută pe băiat să-şi 
termine studiile de drept în Tokyo, trimiţându-i periodic banii pe care 
îi câştigă din spectacole. Dorinţa ei este ca ei doi să se căsătorească şi 
îşi petrece o mare parte a timpului visând cu ochii deschişi la această 
clipă. Din păcate, odată cu venirea iernii, compania de teatru nu mai 
are spectacole şi lipsa banilor îi forţează pe membrii trupei să apeleze 
la un cămătar. Taki ajunge şi ea în aceeaşi situaţie. După ce obţine banii 
pe care intenţiona să-i trimită în Tokyo, este jefuită. Dându-şi seama 
că furtul fusese o înscenare plănuită de cel de la care se împrumutase, 
femeia se întoarce disperată în casa acestuia. În legitimă apărare, îl 
ucide. 
Tipic melodramei, procurorul repartizat cazului nu este nimeni altul 
decât Kinya. Bărbatul o determină pe Taki să-şi mărturisească vinovăţia, 
fapt care o trimite la execuţie. La scurtă vreme după moartea ei, Kinya 
alege şi el acelaşi drum, sinucigându-se.
În viziunea lui Mizoguchi, central este rolul destinului atotguvernator. 
După ce Kinya îi povesteşte femeii despre cum moartea părinţilor i-a 
schimbat viitorul, acesta rosteşte aproape ca o sentinţă: „Norocul şi 
destinul. Asta e tot ce există”. Reacţia personajelor în faţa destinului ţine 
de resemnare (akirame), însă, cumva sfârşitul celor doi pare victorios, 
aproape plenar. Eroina îl opreşte pe Kinya, care vrea să-şi ia întreaga 
vină asupra sa, spunându-i: „Ajută-mă ca moartea mea să capete sens”. 
De aceea, cel mai important mijloc de expresie a trăirilor interioare este 
jocul actoricesc, pus în valoare de prim-planuri. 
Spre deosebire de Naruse, Mizoguchi optează pentru o durată mult mai 
scurtă a cadrelor şi foloseşte aparatul de filmat într-o manieră mult mai 
dinamică, alegând, uneori, chiar unghiuri înclinate, contra-plonjee sau 
apropiindu-se de personaje prin travelling uşor.

dosar | melodramă



59

„Chikamatsu monogatari” („amanţii crucificaţi”, 1954)

Cu un scenariu adaptat după o piesă de teatru de marionete de tip 
bunraku, a cărei acţiune are loc în secolul al XVII-lea, în perioada Edo, 
filmul este, în esenţă, povestea unei iubiri ilicite dintre Osan, soţia 
unui înalt dregător, şi Mohei, tipograful şi servitorul acestuia.
Într-o epocă în care meiyo (onoarea) este mai presus de orice, dragostea 
adulterină este o sfidare de neconceput, care se pedepseşte prin 
crucificarea amanţilor. Un eveniment minor – fratele risipitor al lui 
Osan are nevoie de bani pentru a-şi plăti datoriile şi, cum dregătorul 
Ishun este foarte lacom, femeia apelează la Mohei, ce falsifică astfel 
o chitanţă în acest scop – declanşează suspiciunea generală a curţii 
legată de natura relaţiei celor doi.
Mohei fuge de teama consecinţelor, iar Osan i se alătură, supărată 
că soţul ei nu o crede. Servitorul care accelerează cursul anchetei şi 
care răspândeşte zvonuri pe la ceilalţi demnitari este un personaj prin 
excelenţă melodramatic, intrigantul.
Falşii amanţi se dovedesc a fi, în realitate, îndrăgostiţi, după ce, în 
pragul suicidului, cei doi se confesează unul altuia. Secvenţa cu pricina 
se desfăşoară pe un lac ceţos. Barca fugitivilor intră încetul cu încetul 
în cadru - pe care îl domină – iar apa şi văzduhul neclar din background 
se estompează, se întrepătrund, formând un soi de fundal pictural. 
Momentul este gradat ascendent şi din punct de vedere muzical, cu 
ajutorul unor tobe şi instrumente de suflat, folosite în tandem cu 
descărcarea emoţională a celor doi.
De fiecare dată când Osan şi Mohei cred că au scăpat, deodată 
sunt găsiţi de oamenii lui Ishun. Astfel, putem deduce că universul 

spaţial melodramatic este unul neplauzibil, mărunt, în care, în ciuda 
descentralizării adminstrative, cei doi sunt recunoscuţi chiar şi pe vârf 
de munte de un negustor familiar.
Repudierea proscrişilor este una aproape totală, mama lui Osan 
spunându-i fratelui acesteia că ar fi preferat ca fata să comită jigai 
(suicid) decât ca familia să sufere dezonorea. Tatăl lui Mohei are o 
reacţie similară la vederea celor doi veniţi să se adăpostească, însă 
îi tratează ceva mai blând. După prinderea lui Osan, tatăl îl ajută pe 
Mohei să evadeze, dar îi interzice acestuia să mai facă ceva ruşinos. 
Logica melodramei dictează însă opusul. Mohei fuge în căutarea 
iubitei, fapt care atrage un sfârşit previzibil, crucificarea celor doi. 
Procesiunea poliţiştilor care-i însoţesc pe amanţii legaţi unul de 
celălalt şi purtaţi călare este prefigurată la începutul filmului de o 
alta similară, ca o sugestie a fatalităţii. Deşi cei doi zâmbesc a fericire 
când sunt filmaţi la un plan apropiat, în cadrul următor aparatul se 
ridică încet peste ei şi peste mulţimea adunată, strivindu-i asemenea 
destinului.

Totul este exagerat în melodramă. Sentimentele eroinelor sunt puse 
sub lupă, magnificate sub oblăduirea unui gen sinonim cu patosul şi 
cu excesul. Femeile japoneze au fost văzute, poate, multă vreme de 
occidentali ca inaccesibile, maestre ale artei stăpânirii de sine. În 
filmele mai sus menţionate le putem vedea la scală mare, aşa cum 
poate chiar au fost cândva: mereu graţioase, puternice, înţelegătoare, 
uneori prostuţe şi nerealiste dar, mai ales, întotdeauna încăpăţânate. 
Acestor femei le sunt dedicate melodramele lui Mikio Naruse şi ale lui 
Kenji Mizoguchi.
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de anca Buja

Max Ophüls este un autor, chiar dacă filmele pe care le face sunt în 
mare parte melodrame. Nu afirm că melodrama ar exclude statutul 
de autor, dar, de cele mai multe ori, acest subgen al dramei este atât 
de mult axat pe receptor şi foloseşte o schemă pentru a-l determina 
să se identifice cu personajele, încât autorul nu rămâne decât un 
simplu artizan care promovează staruri. Acest lucru este valabil în 
special pentru melodrama hollywoodiană şi acesta este probabil şi 
motivul pentru care Max Ophüls s-a întors în Europa, pentru a scăpa 
de constrângerile cinematografiei americane din acea perioadă, în 
care întreaga industrie de film era costruită în jurul vedetei. Ophüls 
îşi foloseşte obsesiile legate de mecanismul emoţional al femeii şi 
descrie o lume decadentă, a sfârşitului de secol al XIX-lea, în care 
personajele feminine ne împărtăşesc cu o plăcere uşor masochistă 
dramele sentimentale prin care trec. Femeile din filmele lui Ophüls 
adoră să fie privite, iar autorului îi face plăcere să le privească, dar 
chiar dacă această contemplare este una înţelegătoare, totodată 
este şi profund ironică. Iubirea romantică este înţeleasă de Ophüls 
ca proiecţie narcisistă determinată de o tendinţă autodistructivă a 
eroinelor care cad în cursa propriilor sentimente.
Melodramele lui Ophüls conţin toate ingredientele melodramei 
clasice: patosul, emoţia exacerbată, refuzul structurii narative de 
tip cauză-efect, senzaţionalismul şi finalul dramatic. Chiar dacă 
foloseşte schema narativă clasică a iubirii imposibile, filmele sale 
sunt pline de schimbări de situaţie neaşteptate, iar personajele 
feminine, chiar dacă pot fi încadrate într-o tipologie, sunt 
individualizate şi au o personalitate foarte puternică. Personajele 
masculine au funcţie pur decorativă, de obiect al dorinţei - 
împărtăşite sau nu - şi de piedică în calea dorinţei. De cele mai 
multe ori este vorba despre un triunghi amoros, iar femeia, prinsă 
în capcana căsătoriei, este victima propriei fantezii erotice. Iubirea 
pătimaşă este doar o proiecţie a eroinelor izvorâtă din dorinţa de 
evadare. Fantezia femeilor joacă un rol esenţial în relaţiile amorose 
din filmele lui Ophüls şi ea generează de fapt drama. 

„Letter from an Unknown Woman” 

(„Scrisoare de la o necunoscută”, 1948)

„Cred că toată lumea are două zile de naștere: ziua în care se 
naște fizic și ziua în care devine conștient de sine.” (Lisa)

Este unul dintre filmele regizate de Ophüls în America şi îi are 
în rolurile principale pe Joan Fontaine şi Luis Jourdan. Acţiunea 
se petrece la începutul secolului al XX-lea, în Viena. În miez de 
noapte, Stefan se întoarce acasă cu gândul să plece din oraş pentru 
a evita un duel, dar primeşte o scrisoare de la o necunoscută. Un 
flashback ne ilustrează conţinutul scrisorii, drama Lisei care a trăit 
şi a murit iubindu-l. Până la urmă, Stefan merge la duel. 

Filmul marşează pe structura poveştii de dragoste neîmpărtăşite: 
o tânără inocentă are o pasiune pentru un artist inaccesibil şi 
nestatornic. Singura diferenţă ar fi că în acest caz tânăra îşi 
regizează propria dramă. Lisa alege ce să-şi amintească şi cum să-
şi amintească în acea scrisoare-jurnal pe care i-o trimite lui Stefan 
înainte să moară. Ea pune accentele şi decupează viaţa în funcţie 
de obiectul dorinţei sale, aşa că devine autoarea propriei poveşti 
din povestea spusă de Ophüls. Nu Ophüls o priveşte pe Lisa, ci ea 
se priveşte, ca o femeie cochetă în oglinda amintirii, având grijă să-
şi amintească numai lucrurile care o avantajează în faţa lui Stefan. 
Lisa se victimizează pentru a-l face pe Stefan în sfârşit să o vadă, 
alege să-i arate cât de mult s-a sacrificat pentru iubirea pe care 
i-a purtat-o. Pentru Lisa această scrisoare este un simplu pretext 
pentru a deveni vizibilă. Ştie că acum Stefan va trebui să o vadă, aşa 
că îşi alege cu grijă ipostazele în care să i se arate. Drama acestui 
personaj încăpăţânat şi masochist este faptul că nu are curajul să 
se privească obiectiv, îşi creează o proiecţie prin care îşi justifică 

Max ophüls
melodrama ca pretext  
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actele şi se martirizează. Pasiunea este atât de bolnăvicioasă, încât 
femeia ajunge să-şi justifice până şi gestul de a-şi fi trimis copilul la 
moarte.

Acest labirint al memoriei şi al emoţiilor care se acumulează într-o 
pasiune de-o viaţă reiese şi din mizanscenă. Viena este un labirint 
de străzi întunecoase pe care Lisa le străbate pândindu-l pe Stefan 
până în momentul în care acesta o vede. Ea este doar un chip, 
îmbrăcată toată în negru, iar Stefan este intrigat şi atras de această 
apariţie. Povestea lor de iubire se consumă repede: pentru Lisa 
acest lucru înseamnă începutul dramei, iar pentru Stefan, o simplă 
dragoste trecătoare. 

Ophüls se foloseşte de repetiţie, ca şi când ar vrea să accentueze 
acea dualitate a individului despre care vorbeşte Lisa la începutul 
scrisorii. A deveni conştient de propria persoană înseamnă pentru 
Lisa a te îndrăgosti. Din clipa aceea Lisa a trăit o viaţă dublă, 
cea reală şi cea imaginară, dominată de dragostea pentru Stefan. 
Momentul în care se desparte de Stefan la tren este identic cu cel 
în care se desparte de copilul ei, care va muri în acel tren. E ca şi 
cum l-ar pierde pe Stefan de două ori, dar ea se încăpăţânează să nu 
accepte acest lucru, aşa că scrie cu disperare scrisoarea. Se repetă 
şi unghiul din care Lisa îl pândeşte să-i mărturisească dragostea şi 
îl vede venind cu altă femeie. Din acelaşi unghi sunt filmaţi Lisa cu 
Stefan când se întorc acasă pentru prima şi ultima lor noapte de 
dragoste. Apoi se mai repetă cuvintele pe care i le adresează Stefan 
la prima şi la a doua întâlnire: „te-am mai văzut undeva”. Cadrul 
în care o vede pe Lisa-copil care îl priveşte curioasă, pe jumătate 
ascunsă după uşa de la intrarea în imobil, se repetă la final când 
aceasta îi apare ca o nălucire stând în acelaşi loc. Toate aceste 
repetiţii trădează autorul şi privirea sa ironică. 

„Madame de…” 

(„Cerceii Doamnei de...”, 1953)

„Nu vă iubesc, nu vă iubesc, nu vă iubesc…” (Louise)

„Madame de…” este o coproducţie Franţa-Italia, cu Danielle 
Darrieux – actriţa preferată a lui Ophüls –, Charles Boyer şi 
Vittorio De Sica, ecranizare după romanul lui Louise de Vilmarin, 
iar acţiunea se petrece la sfârşitul secolului al XIX-lea. Ultimele 
cuvinte de pe cartonul de la început sunt: „probabil că nimic din 
toate astea nu s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi existat acele bijuterii…”. 
Toată acţiunea filmului este ţesută pe marginea unor cercei 
care-i aparţin protagonistei şi care sunt vânduţi, răscumpăraţi şi 
făcuţi cadou de câteva ori. Louise (Madame de…) este un produs 
al burgheziei, o doamnă cochetă, care are o căsnicie anostă, dar 
echilibrată, şi trăieşte în ignoranţă până în momentul în care 
este trezită parcă la realitate de pasiunea pentru baronul Donati. 
Louise, care la începutul filmului este superficială şi goală, iar odată 
îndrăgostită devine umană şi vie, este asemenea cerceilor care se 
transformă dintr-un simplu obiect fără importanţă în simbolul unei 
iubiri. Dincolo de povestea de dragoste, filmul este o radiografie a 
burgheziei şi pune în discuţie convenţiile sociale. Singurii oameni 
vii din film sunt cei doi îndrăgostiţi, care par să nu mai aibă nevoie 
de cuvinte, comunică doar prin emoţii. În secvenţa dansului, 

momentul maxim de intimitate dintre Louise şi baron, camera pare 
să redea fluxul sentimentelor personajelor. Dansează şi ea împreună 
cu ei până la epuizare. Deşi sunt mereu poziţionaţi central în cadru, 
dispar după alte cupluri sau după coloanele din sala de bal, iar acest 
lucru creează o dinamicitate şi o ritmicitate în interiorul planurilor 
foarte lungi. Elipsele cuprind perioada petrecută departe unul de 
celălalt, timpul pare să se măsoare şi aici în distanţa dintre cei doi, 
aşa cum îi mărturiseşte Lisa lui Stefan că se măsoară pentru ea.  

Spre deosebire de Lisa din „Letter from an Unknown Woman”, 
Louise încearcă să-şi controleze emoţiile şi să-şi reprime pasiunea 
pentru baron, însă tocmai acest conformism şi frica de a încălca 
convenţiile sociale îi va duce pe amândoi la moarte. Funcţia ironică 
a repetiţiilor din „Letter from an Unknown Woman” o au aici cerceii 
ştrengari care par să ţeasă destinele personajelor. Apar întotdeauna 
când nu te aştepţi şi aduc cu ei o răsturnare de situaţie, sunt 
exemplul perfect pentru structura narativă specifică melodramei, 
care are o predilecţie pentru imprevizibil şi implauzibil. În cadrul 
de final descoperim că cerceii au fost donaţi bisericii, ca un fel de 
ofrandă adusă divinităţii pentru iubire. Cerceii, care deschid şi 
închid povestea, sunt o marcă auctorială ironică prin care Ophüls 
se insinuează în operă. E ca şi când şi-ar asuma faptul că totul a fost 
un joc, un construct imaginat de el.

„Lola Montès” (1955)

„Pentru mine viața e mișcare” (Lola)

„Lola Montès” este inspirat din povestea reală a curtezanei Elisabeth 
Rosanna Gilbert, care a avut numele de scenă Lola Montez. A 
fost renumită pentru numeroasele aventuri pe care le-a avut cu 
personalităţi ca Franz Liszt, Alexandre Dumas sau regele Ludovic 
I al Bavariei. Filmul tematizează femeia ca spectacol, femeia care 
există doar atâta timp cât este privită. Diva decăzută a ajuns să joace 
într-un spectacol de circ în care-şi povesteşte viaţa amoroasă prin 
scenete, iar la finalul reprezentaţiei sare de la trapez. Filmul este 
construit din flashback-uri care reproduc scenetele de circ în care 
o vedem pe Lola trăind plăcerea de dragul plăcerii, aşa cum fac şi 
personajele din „La Ronde” („Caruselul”, 1950), după ce semnează 
pactul cu diavolul care le momeşte spunând: „sunt încarnarea 
dorinţei tale… dorinţa ta de a cunoaşte totul. ”.

Lola este foarte conştientă de alegerile pe care le face de-a lungul 
vieţii şi ştie că la un moment dat va cădea inevitabil în dizgraţie, 
aşa că se umileşte până când ajunge să se anuleze. Este propria ei 
victimă şi ajunge un obiect al voyeurismului public. Culoarea pare 
să sporească artificialitatea decorurilor – „Lola Montès” este primul 
film color al lui Ophüls, aşa că decorurile complexe ies şi mai tare 
în evidenţă – şi imprimă o senzaţie de kitsch poveştii. Cadrul final, 
cu Lola închisă într-o cuşcă şi o mare de bărbaţi care plătesc pentru 
a se apropia de ea, este filmat printr-o mişcare de travelling înapoi 
până când chipul obosit al Lolei nu se mai poate distinge printre 
ceilalţi oameni şi dispare în spatele unei cortine. Viaţa ca teatru se 
transformă în cazul curtezanei, devenită simplă curiozitate într-un 
circ alături de femeia cu trei capete sau elefantul care cântă la pian, 
în viaţa ca circ. Lola a fost toată viaţa în mişcare pentru că a fugit 
mereu de adevărata ei imagine. Acum stă pe loc, aşa că este nevoită 
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să se contemple, dar nu face asta, se lasă pradă nepăsării şi îşi goleşte 
sufletul de orice urmă de sentiment. Este încarnarea perfectă a unei 
marionete care este acum pusă în mişcare de directorul circului.

„Imaginile în mișcare trebuie să se miște” (Max Ophüls)

Libertatea de mişcare a camerei este specifică limbajului 
cinematografic pentru Max Ophüls : „Camera există pentru a 
crea o nouă artă – pentru a arăta ce nu poate fi văzut nicăieri în 
altă parte, nici în teatru, nici în viaţă”. Acest plus pe care-l aduce 
cinematograful faţă de teatru, viaţă şi literatură, nu înseamnă o 
eliminare sau o negare a acestora în opera lui Ophüls. Formaţia de 
actor şi experienţa ca regizor de teatru se fac simţite prin predilecţia 
pentru adaptări şi importanţa pe care o acordă actoriei, dar şi prin 
minuţiozitatea cu care construieşte decoruri complexe. Mişcările 
de cameră ample, travelling-uri circulare, laterale sau verticale, 
şi planurile foarte lungi imprimă filmelor o stare emoţională 
asemănătoare reveriei eroinelor îndrăgostite. Unul dintre motivele 
cele mai întâlnite la Ophüls este dansul; dansul acela interminabil al 
îndrăgostiţilor pe care camera îi urmăreşte dansând parcă împreună 
cu ei („Le Plaisir” („Plăcerea”, 1952) sau „Madame de…”). 

Dincolo de funcţia aceasta emoţională a mişcării camerei, ideea de 
mişcare intervine mai mereu în structura narativă. Călătoria este 

un motiv fundamental în filmele lui Ophüls. Lola („Lola Montès”) 
şi-a trăit viaţa pe drum, din braţele unui iubit în ale altuia, până 
când a ajuns să-şi povestească aventurile dintr-o cuşcă în cadrul 
unui spectacol de circ. Lisa („Letter from an Unknown Woman”) îşi 
consumă momentele de fericire cu Stefan într-un tren de jucărie pe 
fereastra căruia se schimbă imagini cu diferite ţări, dar trenul din 
realitate îl scoate pe Stefan din viaţa ei şi mai târziu îi duce copilul 
la moarte. Louise („Madame de…”) e nevoită să plece într-o călătorie 
în încercarea de a se vindeca de iubire, iar pentru prostituata Rosa 
(„Le Plaisir”) trenul este locul perfect în care să povestească despre 
dragostea pe care i-o poartă soţul inexistent. Călătoria funcţionează 
ca o fugă de realitate şi o adâncire în fantezie. Femeile portretizate 
de Ophüls fug de ele însele înspre o proiecţie narcisistă a dorinţei 
şi ajung în final să se anuleze crezând că acest lucru este de fapt un 
sacrificiu. Mişcarea camerei redă acest flux al emoţiei şi tendinţa 
personajelor de a se mişca în funcţie de iluzia care le ţine în viaţă. 
Personajele lui Ophüls sunt puternice, au personalitate şi îşi asumă 
deciziile, chiar dacă sunt luate din slăbiciune. Autorul le priveşte 
cu înţelegere, candoare şi ironie. Nu le judecă nici slăbiciunea, nici 
felul iresponsabil de a acţiona, dar le observă şi ţine să le sublinieze 
cu o ironie fină. Melodrama este pentru el un pretext pentru 
a investiga natura emoţiei. Eroinele sale sunt atât de pătimaşe 
încât par să fie conduse de o forţă care-i rămâne străină şi care-l 
obsedează pe Ophüls.
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Înainte să devină un sinonim aproximativ pentru „telenovelă”, 
termenul „melodramă” avea un sens precis. În secolul al XVIII-
lea, denumea piesele de teatru cu un conflict simplu şi personaje 
tipologice, în care acţiunea conta mai mult decât psihologia şi în care 
deznodământul le făcea dreptate eroilor năpăstuiţi. Preluat în anii 
’50 în critica de film serioasă şi folosit frecvent în analiza filmelor lui 
Douglas Sirk, termenul desemna intrigile sentimentale consumate 
cu precădere de publicul feminin, care era dornic să empatizeze cu 
suferinţa eroinelor şi-apoi să vadă cum valorile tradiţionale triumfă 
la sfârşit. Numai că presa specializată a adoptat termenul mult mai 
devreme decât filmologia, şi cu un sens mai apropiat de cel original: 
„melodrame” erau filmele în care prima acţiunea, nu sentimentele, 
iar eroii erau proscrişi pitoreşti, nu reprezentanţi ai burgheziei.

Aşa-numitele „gangster melodramas” nu erau doar nişte spectacole 
artificiale: la începuturile genului, scenariile erau scrise de foşti 
jurnalişti, protagoniştii erau modelaţi după gangsteri adevăraţi şi, 
în comparaţie cu comediile sofisticate ce le erau contemporane, 
filmele cu gangsteri păreau impresionant de autentice. Erau, totuşi, 

destul de glorificatoare pentru ca gangsterii din filme să devină 
idolii gangsterilor din viaţă – care le copiau ţinutele şi manierismele 
-, şi erau destul de palpitante încât să supere cenzura: răufăcătorii 
n-aveau voie să capete puterea şi să se bucure de ea decât dacă îşi 
căpătau la urmă pedeapsa cuvenită.

Putem, deci, presupune că, în ciuda aparenţelor, „Manhattan 
Melodrama” (r. W. S. Van Dyke, 1934) nu se numeşte aşa pentru că 
e un film sentimental, cu doi băieţi rămaşi orfani în aceeaşi zi, care 
atunci când cresc se înstrăinează: Jim (William Powell) devine 
un procuror respectabil, Blackie (Clark Gable) devine gangster. E 
„melodramă”, în sensul că e film cu gangsteri. Dar asta nu înseamnă 
că nu e sentimental, sau artificios: printr-o complicaţie a scenariului, 
Jim e pus în situaţia să pledeze împotriva vechiului său prieten, care 
ar putea fi condamnat la moarte, şi mai şi descoperă că gangsterul 
a comis crima pentru care e acuzat într-o încercare generoasă de 
a-l salva pe el; se gândeşte să-l cruţe, dar după lungi procese de 
conştiinţă şi câteva încurajări din partea gangsterului, lasă justiţia 
să-şi urmeze cursul. „Manhattan Melodrama” n-ar fi remarcabil – 

„TargeTs” 
mOde TrecăTOare 
șI ţInTe sIgure

de irina trocan
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nu e nici cel mai autentic, nici cel mai spectaculos film cu gangsteri 
- dacă o întâmplare asociată cu proiecţia lui n-ar demonstra cât de 
mult poate fi romantizată îndeplinirea legii: unul dintre spectatorii 
acestui film a fost John Dillinger, gangster notoriu, căruia agenţii FBI 
i-au dat de urmă cât se afla în sala de cinema. Când a ieşit, fără alte 
proceduri ceremoniale, l-au împuşcat. De trei ori.

E o idee răspândită că violenţa din filme a fost întotdeauna întrecută 
de violenţa din viaţă, şi e ideea din spatele multor filme autoreflexive. 
„Targets” (r. Peter Bogdanovich, 1968) e unul din aceste filme. Byron 
Orlock (Boris Karloff ) e un actor de horror blocat în rolul unui 
monstru demodat, şi vrea să se retragă când sesizează că ştirile din 
ziare sunt mult mai înfricoşătoare decât filmele lui; are ocazia să îşi 
verifice ipoteza când se întâlneşte faţă în faţă cu un lunetist extrem 
de violent, dar deloc spectaculos ca înfăţişare.

Nu trebuie să înţelegeţi însă că Peter Bogdanovich ar fi făcut filmul 
fiindcă vroia să spună lucruri grave despre violenţa din filme, sau 
despre cea din viaţă; l-a făcut pentru că i s-a dat ocazia. „Targets” e 
debutul regizoral al lui Bogdanovich, după un stadiu de formare în 
critica de film, şi e lucrat cu entuziasmul unui cinefil care vrea să 
pună în practică ce ştie. Roger Corman - regizor-producător rămas 
în istorie ca omul care a lăsat în urmă puţine filme remarcabile, dar 
a lansat mulţi cineaşti notabili - i-a pus la dispoziţie materialul din 
„The Terror”, un film de-al său în care Boris Karloff e un monstru 
îmbrăcat în frac, şi i-a împrumutat actorul pentru cele cinci zile de 
filmare rămase nefolosite dintr-un contract. „Targets” e un film făcut 
în grabă, cu un buget redus şi un program de filmare scurt, dar cu 
libertate artistică deplină. Bogdanovich nu era obligat, ca scenariştii 
din Hollywood-ul clasic, să încorporeze în firul narativ nişte lecţii 
morale sănătoase, şi e interesant că un cineast tânăr, ambiţios şi 
dornic să experimenteze a ales să facă o melodramă cuminte, cu 
un protagonist nobil oprimat de forţele răului şi o confruntare 
simbolică în încheiere. E uşor de ghicit cum a luat naştere scenariul: 
Bogdanovich a conceput personajul lui Karloff, apoi, pornind 
de la un caz mediatizat intens, l-a inventat pe Bobby Thompson - 
lunetistul care personifică violenţa modernă - şi a construit filmul 
alternând sugestiv cele două planuri narative – decăderea actorului şi 
ascensiunea lunetistului - până la înfruntarea finală dintre ei. Byron 
Orlock şi Bobby Thompson nu se întâlnesc pe parcursul filmului şi, 
cum nu-i leagă decât o antiteză, nici nu ne putem imagina cum ar 
putea să interacţioneze în situaţii mai puţin extreme. Îmi permit 
să dezvălui finalul, pentru că mi-ar fi greu să demonstrez altfel 
caracterul abstract al intrigii şi pentru că farmecul filmului oricum 
nu depinde de surpriză: la o proiecţie în aer liber a unui film cu 
Byron Orlock, Bobby Thompson, bine înarmat, se ascunde în spatele 
ecranului şi ocheşte spectatorii printr-o spărtură. Thompson iese din 
ascunzătoare – nu înainte să omoare mulţi spectatori nevinovaţi - şi 
Orlock îl reperează – iar Thompson se pierde cu firea când vede că 
Orlock se apropie în timp ce imaginea lui de pe ecran pare să alunece, 
şi ea, tot mai aproape, şi nu mai ştie încotro să îndrepte arma. Orlock 
îl pălmuieşte şi Thompson se retrage într-un colţ plângând, lăsându-l 
pe actorul prestigios să se întrebe cu voce tare: „De asta îmi era frică?”

Cinefilia lui Peter Bogdanovich are părţile ei rele, uşor de observat. 
Bogdanovich continuă fără să-şi dea seama o tradiţie a romantizării: 
transformă personajul lui Karloff într-un clişeu sentimental şi 
transformă ucigaşul într-un element de contrast, monocrom şi 
indistinct, pentru Byron Orlock. Dar cinefilia autorului are şi părţile 

ei bune, şi „Targets” e mai reuşit dacă e privit nu ca un film despre 
violenţă, ci ca un reper în cariera lui Boris Karloff. Actorul are 
ocazia să interpreteze altceva decât o copie inferioară a creaturii lui 
Frankenstein; secvenţele lungi şi violente din film nu distrag atenţia 
de la un moment discret, în care Orlock recită pe un ton suav o 
povestire de W. Somerset Maugham despre inevitabilitatea morţii.

În eseul „Melodrama Revised”, criticul de film Linda Williams 
analizează melodrama ca tehnică retorică ce nu depinde neapărat de 
subiect – poate fi folosită deopotrivă în filme despre familiile burgheze 
sau într-un thriller - şi argumentează că n-ar trebui să ne lăsăm 
păcăliţi de realismul superficial al cinematografului: efectele realiste 
sunt adesea puse în slujba unor afecte melodramatice. Crimele lui 
Bobby Thompson sunt arătate în secvenţe lungi de violenţă explicită, 
fără artificii vizuale sau muzică nondiegetică; par prezentate în timp 
real, deşi Bogdanovich nu împrumută tehnici regizorale din filme 
documentare sau cinema observaţional, ci de la maeştri ai filmului de 
gen, Alfred Hitchcock şi Fritz Lang. Însă finalitatea acestor secvenţe 
e construirea unui personaj schematic – ucigaşul meticulos care pare 
stăpân pe el în timpul unor acţiuni atroce, dar se dovedeşte uşor 
de intimidat -, iar concluzia subînţeleasă e că protagonistul nostru 
complexat n-ar avea de ce să se teamă de un asemenea rival fără 
prestanţă.

„Targets” nu poate fi acuzat că e o melodramă de modă veche. În 
primul rând, fiind un film-despre-filme, e înţesat cu referinţe la 
carierele lui Karloff şi Bogdanovich şi la industria cinematografică, 
referinţe care distrug iluzia de realitate. În al doilea rând, Byron 
Orlock nu e patetic, ci autoironic; lamentările lui cele mai sumbre 
sunt atenuate de bănuiala noastră că exagerează când se declară 
un anacronism. Înainte să fie o melodramă, „Targets” e un omagiu 
tandru adus de Bogdanovich lui Karloff şi autorilor hollywoodieni. 

În al treilea rând, tânărul tăcut şi agreabil care îşi cumpără cantităţi 
industriale de muniţie „ca să împuşte nişte porci” şi apoi se stabileşte 
într-un loc ascuns de unde ocheşte trecătorii din zare este un tip cu 
totul nou de ucigaş, pe care nimeni până la Bogdanovich nu l-a adus 
în filme; „Targets”, apărut cu un an înainte de asasinatele lui Martin 
Luther King şi Robert Kennedy, e neobişnuit de violent pentru 
vremea lui.  

Linda Williams susţine că melodrama n-ar trebui tratată ca o formă 
excepţională marcată de excese, când, de fapt, e forma dominantă 
în cinemaul american. Din melodrame reies pentru prima oară 
frământările din societatea contemporană (legate cel mai adesea de 
rasă, gen, clasă socială sau sexualitate) şi reiese nevoia constantă, 
specific americană, de reafirmare a binelui şi a virtuţii. Putem obiecta 
când unor probleme adânc înrădăcinate li se dă o rezolvare facilă, 
nerealistă, şi putem contesta că superioritatea morală n-ar trebui să 
li se acorde din oficiu victimelor, dar nu putem înţelege cinemaul 
popular dacă neglijăm autoritatea melodramei. Williams afirmă 
că „în forme constant modernizate de melodramă, nu în ‹‹realism 
clasic››, nici epic,  cultura democratică americană a articulat cel mai 
puternic structura morală a sensibilităţii care îi animă scopurile de 
dreptate”. „Targets” nu e o melodramă tipică – parţial pentru că e 
metacinematic, parţial pentru că înfruntările între actori bătrâni şi 
ucigaşi tineri alienaţi nu sunt un fenomen social răspândit -, însă e 
un sudiu de caz lămuritor. Vi se va părea un film bun dacă vă puteţi 
obişnui cu ideea că e o melodramă.
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Bărbaţii lui 
Pedro almodóvar

Unul din cele mai răspândite subiecte de melodramă îl constituie 
relaţiile între femei şi bărbaţi, sau, ca să ne plasăm pe un palier 
mai contemporan şi mai lipsit de inhibiţii, al iubirii erotice de orice 
fel. În filmele lui Pedro Almodóvar, erotismul abundă şi constituie 
punctul lor central. Totuşi, balanţa dintre bărbaţi şi femei, dintre 
masculin şi feminin, nu a fost niciodată în favoarea bărbaţilor. 
Autorul spaniol nu este cunoscut pentru abilitatea sa de a zugrăvi 
universuri masculine. Dimpotrivă, majoritatea filmelor sale se 
centrează în jurul femeilor şi a feminităţii în diverse ipostaze: de 
fiică, de mamă, de iubită. Bărbaţii ocupă aproape întotdeauna un rol 
secundar, de catalizatori, de potenţatori ai personajelor feminine. 
Cu toatea acestea, e interesantă viziunea lui Almodóvar asupra 
bărbatului, deoarece el pare un insider, dar şi outsider, în acelaşi 
timp, al masculinităţii. La nivel personal, acest lucru se datorează 
orientării sale sexuale, fiind un homosexual declarat, iar la nivel 
artistic opţiunii pentru subiecte, cât şi pentru o stilistică regizorală 
melodramatice, un gen în care rolul bărbaţilor este extrem de variat, 
deşi de multe ori aceştia apar ca personaje schematice, nedezvoltate 
dramaturgic. Dacă femeile reprezintă soarele operei lui Almodóvar, 
atunci bărbaţii sunt planetele, diferite în traiectorie şi sens.

Bărbații buni
„Bun” trebuie înţeles ca fiind construit astfel încât să atragă un nivel 
ridicat de empatie din partea spectatorilor. Reprezentanţii acestui 
gen de bărbat sunt cei care ajută femeile să treacă peste momentele 
grele din viaţa lor şi le oferă suport afectiv constant. Exemplul 
perfect este personajul Marco din „Hable con ella” („Vorbeşte cu 
ea”, 2002). E destul de puternic să prindă şarpele din casa viitoarei 
iubite, toreadoarea Lydia, însă destul de sensibil încât să plângă  
la un spectacol de dans. Este un jurnalist care a înconjurat lumea 
scriind ghiduri. Îi este loial Lydiei, chiar şi după ce ea ajunge în 
comă din cauza unui accident. Nu-şi judecă prietenul, pe Benigno, 
care o violase pe Alicia, pacienta în comă aflată în îngrijirea lui, 
deoarece ştie că a făcut-o dintr-o iubire nemăsurată. Marco este 
reprezentantul ideal al masculului pentru percepţia feminină, adică 
tăietorul de lemne care sculptează trandafiri din trunchiuri de brazi. 
În acelaşi film, Almodóvar încearcă toate trucurile regizorale pentru 
a-l face pe Benigno să apară la fel de bun precum Marco, ca şi când 
actul lui ar fi unul de autosacrificiu, nu un viol. Se pendulează  între 
diferite planuri temporale, ni se prezintă nivelul de devoţiune de 
care este capabil şi vocaţia lui de îngrijitor, sau mai bine zis, de 
venerator al femeii, atât al iubitei, Alicia, cât şi al mamei. Ni se arată, 

în planuri-detaliu succesive, mâinile lui care se mişcă pe corpul 
Aliciei, cu o senzualitate deloc mascată, însă romanticizată, încât 
întârzie sau chiar anulează apariţia ideii că el ar avea grave probleme 
psihice. Benigno nu poate rezista fără apropierea Aliciei. De aceea, 
se sinucide la sfârşitul filmului, sperând la o reunire cu ea în Rai. La 
fel, în „Kika” (1993), Ramon este salvat şi pare să nu reziste fără Kika. 
De aceea, se însoară cu ea, asigurându-i un trai mai mult decât bun. 
Spre deosebire de Benigno, pentru care sexul cu Alicia reprezenta 
încununarea iubirii lor, pentru Ramon sexul cu soţia sa devine mai 
puţin valoros decât a o urmări de la distanţă cu telescopul, sau de a 
o fotografia în timpul actului sexual. În mod paradoxal, imaginea ei 
devine mai importantă decât persoana în sine. El simte nevoia de o 
trata ca pe mama lui decedată, căreia i-a construit un mic altar în 
cameră. 

Deja putem observa un pattern. În „Carne trémula” (1997), tânărul 
Victor îşi păstrează iubirea pentru Elena, după ce, din cauza ei, 
ajunge la închisoare timp de şase ani. Este, deci, un băiat bun. David, 
poliţistul invalid, depinde de ea, atât fizic, cât şi mental. Ea îl susţine 
şi îl ridică. Şi el e băiat bun, până când află de adulterul soţiei cu 
Victor. Decide să o pedepsească şi din acest moment ni se prezintă ca 
fiind băiatul rău, manipulându-şi fostul partener de poliţie pentru a 
se răzbuna pe soţia lui. În „Mujeres al borde de un ataque de nervios” 
(„Femei în pragul crizei de nervi”, 1988), personajul interpretat de 
Antonio Banderas, slab de înger, încearcă să le ajute pe femeile din 
jur şi se supune lor. Pare a fi o prezenţă plină de calm în mijlocul 
femeilor, fiecare, precum sugerează titlul, în pragul unui atac de 
nervi. Banderas mai joacă un personaj pozitiv şi în „¡Átame!” (1990). 
Ricky, recent eliberat dintr-un institut de boli mentale, o răpeşte şi 
o ţine captivă pe Marina dintr-o imensă dragoste, iar ea ajunge să 
simtă acelaşi lucru pentru el. „Acţiunile sunt dincolo de bine şi de 
rău, dacă sunt făcute din dragoste”, pare a fi dictonul lui Almodóvar; 
desigur, dintr-o dragoste aproape religioasă pentru femei. La fel, 
în „La Flor de mi secreto” („Floarea secretului meu”, 1995), Ángel, 
care o ajută pe Leo, ne apare ca fiind binevoitor, fiind plasa ei de 
siguranţă. Mai mult, el nu o iubeşte doar pe ea, ca scriitoare şi 
femeie, ci iubeşte literatura de femei în general. 

Pe de altă parte, în „La mala educación” („Proasta creştere”, 2004), 
filmul care conţine aproape numai personaje masculine, toate 
sunt conduse de scopuri meschine, mercantile, iar viaţa lor pare 
o încrengătură de trădări şi minciuni. Putem trage o concluzie: 
bărbaţii buni, sau bărbaţii pe care Almodóvar vrea să ni-i prezinte 
astfel, sunt cei care slujesc la marele Templu al Femeii.

de ștefan mircea
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Bărbații răi
Prin comparaţie,  bărbaţii „răi” sunt cei care fie nu pot, fie nu vor 
să fie  partenerii femeilor. În „Agamemnon”, prima parte a trilogiei 
„Orestia” de Eschil, i se reproşează lui Egist, amantul Clitemnestrei, 
că este cunoscut doar în ipostaza de soţ al femeii sale. Aceasta 
reprezenta una din cele mai mari ruşini care se puteau abate asupra 
unui bărbat. În filmele lui Almodovar, din contră, această dorinţă 
de control, de superioritate este tratată ca o deformare, ce aduce 
numai probleme atât protagoniştilor, cât şi celor din jurul lor. În 
„La ley del deseo” („Legea dorinţei”, 1987), nevoia de control a 
tânărului Antonio, cuplată cu insensibilitatea şi egoismul lui Pablo, 
conduc la evenimente tragice. În mod ciudat, în general, cuplurile 
de homosexuali din filmele lui Almodóvar cunosc un deznodământ 
nefericit, din cauza confuziei şi a inabilităţii personajelor de a 
întreţine astfel de relaţii. Prin contrast, găsim în filmele cineastului 
cupluri heterosexuale împlinite, cel puţin parţial: Marco şi Alicia în 
„Hable con ella”,  sau Raimunda şi tânărul din echipa de filmare, 
sau, şi mai elocvent, cuplul din „¡Átame!.” Se pare că unde nu există 
femei, nu există happy-end.

Un alt motiv important pentru care bărbaţii îndeplinesc cam toate 
rolurile negative în filmele spaniolului este funcţia care le este 
atribuită în mod tradiţional. Ei ocupă poziţii de legislatori, fiind 
însărcinaţi cu stabilirea şi controlarea normelor. Concret, îi vedem 
ca preoţi (în „La mala educación” şi „La ley del deseo”) sau poliţişti 
(în „Entre tinieblas”/„Obiceiuri proaste”, 1984 şi „Carne trémula”). 
Critica societăţii învechite, patriarhale, este o temă constantă a 
filmelor cineastului spaniol. Exemplul cel mai grăitor apare în „Qué 
he hecho yo para merecer esto?” („Ce am făcut ca să merit asta?”, 
1984), unde toţi bărbaţii din jurul Gloriei sunt degradaţi: soţul este 
abuziv, unul dintre copii e traficant de droguri, altul îşi vinde corpul. 
Comportamentul bărbaţilor sugerează funcţionarea defectuoasă a 
unei societăţi în criză, care caută să se regăsească, iar  valorile şi 
ierarhiile tradiţionale promovate pe timpul lui Franco se degradează 
într-un ritm ameţitor. Pe de altă parte, în „Volver” (2006), crimele 
mamei şi ale Raimundei împotriva soţilor rămân nepedepsite şi 
sunt chiar glorificate. Am putea spune că, pe cât de Sophia Loren 
arată Penelope Cruz acolo, pe atât de neanderthalian arată soţul 
ei, care este imaginea stereotip-negativă a bărbatului proletar în 
cultura europeană. Şi în timpul scurt în care îl vedem, observăm că 
are toate defectele: e beţiv, şomer, pedofil, prost îmbrăcat, abuziv, 
nu are educaţie şi/sau tact. În „Los abrazos rotos” („Îmbrăţişări 
frânte”, 2009), afaceristul bogat prezintă, de asemenea, toate tarele 
stereotipului afaceristului în cultura occidentală: este afemeiat, 
răzbunător, burghez şi sfrijit. 

Totuşi, atacul lui Almodóvar împotriva conservatorismului e de multe 
ori prea lipsit de îndoieli, de ambiguităţi. Almodóvar pare atât de 
convins că distrugerea conceptelor tradiţionale ale rolurilor sexelor 
este necesară şi pozitivă, încât cade în capcana extremismului. 
Raimunda, în „Volver”, omoară un om, în „Carne trémula” Elena îşi 
înşeală soţul, dar aceste fapte nu le  subţiază aureola. Ce-i drept, nici 
Benigno, în „Hable con ella”, nu decade  după ce o violează pe Alicia, 
însă el face acest lucru ca ultim tribut adus ei, nu sieşi. Un caz aparte 
pare „Matador” (1986), unde personajul pozitiv este cel interpretat 
de Antonio Banderas. Profesorul toreador, Diego, şi avocata lui, 
Maria, care ajung să atingă orgasmul doar ucigându-se unul pe 

altul, sunt personajele negative. Chiar şi aici, cuplul aşa-zis negativ 
are o aură romantică. La o analiză mai amănunţită, „Matador” este, 
poate, filmul cel mai conceptual al lui Almodóvar şi, ca atare, putem 
observa că Maria nu îndeplineşte rolul feminin tradiţional, pare mai 
degrabă masculină, un toreador în domeniul ei. Relaţia dintre ea şi 
Diego e una aproape homosexuală, în timp ce Ángel, fire fragilă, 
slabă, cu frica de sânge, dar cu viziuni ale crimelor, îndeplineşte un 
rol feminin.

Bărbații urâți
Prin „urâţi” înţeleg deformaţi, schimbaţi, ciuntiţi. La Almodóvar, în 
această categorie intră transsexualii şi travestiţii. Recunosc forţarea 
regulilor clasificării, pentru că „binele şi răul” aparţin moralităţii, pe 
când „urâtul” aparţine esteticii. Cu toate acestea, nu puteam descrie 
bărbaţii lui Almodovar fără o incursiune în lumea acestor tipuri de 
quasimodo masculini. 

O altă temă importantă a filmelor lui Almodóvar este transfigurarea, 
salvarea prin reprezentare. Se poate spune, după cum însuşi a 
declarat, că pe el nu-l interesează atât realitatea, cât reprezentarea 
ei. Acest lucru se leagă cu anticonservatorismul şi cu celebrarea 
libertăţii de expresie, pentru că realitatea nu ne-o alegem, dar 
reprezentarea da. Transsexualii şi travestiţii constituie un aspect 
atât de important al operei sale tocmai pentru că fac o alegere 
de reprezentare, refuzând o realitate predeterminată (precum 
apartenenţa la unul dintre genuri) în favoarea unei alegeri 
conştiente, expresive. Această viziune a dat naştere numeroaselor 
secvenţe de teatru în film, precum în „La ley del deseo”- piesa 
„La voz humana” - şi în „Todo sobre mi madre” - un tablou din 
„A Streetcar Named Desire” („Un tramvai numit Dorinţă”) de 
Tennessee Williams; chiar şi primul scheci din „Pepi, Luci, Bom y 
otras chicas del monton” („Pepi, Luci, Bom”, 1980), în care gaşca  de 
muzicieni punk se deghizează pentru a-l bate pe poliţistul care o 
violase pe Pepi, stă mărturie asupra acestei preferinţe a cineastului. 
De asemenea, găsim secvenţe de televizune în filmele sale, precum 
confesarea crimei Rebecăi înaintea camerelor TV în „Tacones 
lejanos” („Tocuri înalte”, 1991), sau emisiunea Andreei în „Kika”; şi 
mai găsim secvenţe de film în film, precum povestirea lui Ángel în 
„La mala educacion”, filmul regizorului invalid din „¡Átame!” (1990), 
şi, în „Los abrazos rotos”, filmul „Chicas y maletas”.

Prima apariţie notabilă a unui „bărbat urât” în cadrul operei lui 
Almodóvar este personajul Tinei Quintero din „La ley del deseo”, 
care şi-a schimbat sexualitatea pentru a fi împreună cu tatăl lui/ei, 
după care a fost părăsit/ă. Este prins/ă într-o zonă a nimănui din 
punct de vedere sexual. E dezamăgit/ă de bărbaţi, găsindu-şi sensul 
doar într-o altă travestire, piesa scrisă şi regizată de fratele ei/lui, 
Pablo. Trecutul ei/lui sexual (un băiat care se cuplează cu tatăl, apoi 
devine femeie, are o relaţie lesbiană, revine la bărbaţi, pentru a juca 
în final pe o scenă o relaţie eşuată), descrie o sexualitate similară 
unei păpuşi matrioşka. În acelaşi film are o scurtă apariţie actriţa 
Bibi Andersen, un transsexual faimos în Spania, interpretând rolul 
unei femei care intră la închisoare pentru a fi alături de iubita 
sa. Ea are o scenă de dans în închisoare, amintind de vechile 
musicaluri americane. Putem observa că şi în celelalte filme în care 
transsexuali sau travestiţi se găsesc în centrul poveştii, aceştia sunt 
„puşi pe scenă”. În „Tacones lejanos”, Letal interpretează două piese 
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ale lui Becky. În „La mala educacion”, Ángel are un spectacol de 
travestiţi în filmul din film şi se duce la un show cu travestiţi pentru 
a învăţa cum să interpreteze un rol. În „Todo sobre mi madre”, 
Agrado are un monolog semi-improvizat pe scenă. Această punere 
în scenă accentueză şi mai mult ideea de artificiu, de reprezentare. 
Sexualitatea este jucată după bunul plac al personajelor, la fel 
ca masculinitatea. Spre exemplu, Hugo din „Tacones lejanos” se 
schimbă, după cum îi dictează interesul, din ultra-feminina Letal, 
în ultra-masculinul Judecător Dominguez, cu barbă şi ochelari 
de soare negri, simbolul hollywoodian al masculinităţii. Spre 
deosebire de transsexualii din realitate, unde mulţi îşi doresc să 
fie consideraţi femei, la Almodóvar ei reprezintă al treilea sex 
(uneori al patrulea şi al cincilea), având în vedere gradele diferite 
de transformare vestimentară/fizică la care se supun personajele. 
Judecătorul Dominguez este un travestit, la fel ca Ángel, Tina este 
un transsexual complet, iar Agrado şi-a păstrat penisul. Femininul şi 
masculinul sunt preluate pe rând, în funcţie de pasiunea ce le incită 
pe personaje. Este de apreciat că Almodóvar nu se coboară la nivelul 
unor melodrame sociale privind transsexualitatea, care i-ar fi fost 
la îndemână, ci operează cu personaje deja eliberate de presiunea 
socială, precum Rainer Werner Fassbinder. 

Desigur, Almodóvar nu prezintă femei care vor să devină bărbaţi, 
pentru el distrugerea dihotomiei feminin-masculin însemnând 
spargerea masculinului şi diluarea femininului, după cum atestă 
şi dedicaţia din finalul filmului „Todo sobre mi madre” („pentru 
femei, mame, femei care vor să fie mame şi bărbaţi care vor să 
fie femei”). Există ceva tezist în această dorinţă de a deconstrui 
doar o singură parte a opoziţiei bărbat-femeie. Se simte un act 

de răzbunare împotriva societăţii ultrapatriarhale a lui Franco, o 
răzbunare care are ceva nedemn şi ipocrit, mai ales fiindcă filmele 
sale tind să fie amorale sau, cel puţin, să propună o moralitate 
proprie. Pare că pendulează între a ignora şi a incrimina valorile 
tradiţionale. În filmele lui Almodóvar nu există nici un dubiu asupra 
unui eventual pericol al castrării simbolice a bărbaţilor sau al unei 
confuzii sexuale generalizate. Până la urmă, oricât de senzual 
ni-l prezintă pe Letal, cu buzele roşii, cu detalii pe corpul său de 
parcă ar fi o femeie, Hugo face asta dintr-un interes foarte crud şi 
calculat, raţional, pentru a manipula şi a obţine ce vrea. Tina devine 
transsexual din cauza unei drame din copilărie. Ángel e posedat şi 
el de o ambiţie rece, calculată. Rămâne un mare semn de întrebare 
dacă lumea almodóvariană a lipsei de identitate sexuală şi de roluri 
bine precizate ar putea supravieţui dacă s-ar generaliza, sau dacă 
este condamnată la minoritate. Lars von Trier, spre exemplu, deşi 
are filme ce ar putea fi considerate feministe, precum „Dancer in 
the Dark” (2000) şi „Dogville” (2003), investighează cu mai mult 
echilibru şi profunzime universul masculin tradiţional, prezentat de 
asemenea ca bolnav şi degradat.

pentru final
S-ar putea trage concluzia că Pedro Almodóvar e nedrept faţă 
de bărbaţii săi. Da, îi ponegreşte de multe ori; da, îi consideră în 
numeroase rânduri inferiori femeilor în trăiri. Dar această viziune 
provine, probabil, din iubirea lui sinceră pentru feminitate, la fel 
cum Clint Eastwood, spre exemplu, simte o iubire sinceră pentru 
personalităţile puternice, masculine.
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Există vreo legătură între un urs de pluş, un vapor care se scufundă 
şi o cursă de care? Academia Americană de Film (A.M.P.A.S.) ne arată 
că există. 
De 83 de ani încoace, Academia decernează an de an premiile Oscar, 
distincţia cea mai importantă a industriei de film hollywoodiene. 
Pornind de la filmele care au avut cel mai mare succes (filme care au 
obţinut mai mult de 7 trofee) se poate alcătui o reţetă infailibilă care 
funcţionează şi atrage premiile în jurul ei? Şi dacă da, cât de mult se 
leagă ea de atât de controversatul gen al melodramei?

Melodrama. 
Gen, 
supra-gen 
sau stil?
Despre melodramă se poate vorbi ca gen literar încă din Evul Mediu, 
când trupe ambulante de actori jucau piese moralizatoare prin 
târgurile Europei. Romanele de dragoste din secolele al XVIII-lea şi 
al XIX-lea nu au făcut altceva decât să răspândească şi ele pasiunea 
pentru melodramă. Temele lor preferate - valorile şi conflictele 

familiale, căsătoriile forţate şi poveştile de dragoste neîmplinite - au 
supravieţuit şi în filmele interbelice. Din secolul al XIX-lea, odată cu 
apariţia burgheziei, tema diferenţelor de clasă socială se impune şi ea 
în melodramă şi va fi o temă predilectă, de la începuturile nickelodeon-
ului până la „The King’s Speech” („Discursul regelui”, r. Tom Hooper, 
2010). 
Termenul de melodramă a suferit atâtea definiţii şi interpretări, încât 
s-a ajuns la situaţii paradoxale. În perioada interbelică, melodramele 
umpleau sălile de public masculin şi ridicau delicate sprâncene 
din partea femeilor. Eroi erau domniţe în primejdie şi aventurieri 
îndrăzneţi, în luptă cu răufăcatorii. Aruncate de-a valma, western-uri, 
filme noir, policier-uri, drame de familie şi filme cu gangsteri, toate 
se găseau sub umbrela unui concept permisiv. Toate erau numite 
melodrame în publicaţiile şi afişele vremii.
După 1945, conceptul face o piruetă şi melodrama devine noua marcă 
a studiourilor care încercau să atragă publicul feminin. Drame de 
familie, personaje inactive, mult dialog şi introspecţie devin noile 
mărci ale genului. Mai mult, în momentul în care critica de film face 
primele încercări de a redefini termenul (la începutul anilor ’70), el 
devenise atât de corupt în limbajul zilnic încât pierduse orice valoare 
critică şi părea aproape imposibil de circumscris unei tematici proprii.  
Pentru ca lucrurile să fie şi mai interesante, melodrama a devenit un 
fel de calificativ inferior, desemnând un film care încearcă ipocrit şi 
lipsit de subtilitate să stoarcă lacrimi din public. 

Academia romanticilor sau
Ursuleţul de pluș aurit

de andrei dobrescu
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Melodrama se orientează de obicei spre poveşti în care valori precum 
Familia sau Iubirea sunt puse în pericol şi o perioadă paradisiacă 
este brutal întreruptă. Vom găsi astfel poveşti de iubire întrerupte 
de evenimente exterioare (război, accidente, etc.) sau de presiunile 
societăţii (diferenţe de clasă, intoleranţă religioasă sau rasială), viaţa 
de familie distrusă de slăbiciunea unuia dintre parteneri (infidelitate, 
alcoolism, etc.), de inadaptabilitate socială sau de discrepanţa dintre 
generaţii (generation gap). 
Stilistic, melodrama caută să amplifice sentimentele spectatorilor prin 
orice mijloace. Aici avem de-a face nu doar cu o moştenire târzie a 
filmului mut, ci şi cu o adaptare la cenzura ce a dominat Hollywood-
ul aproape 30 de ani. În melodramă, jocul actorilor este exagerat şi 
cabotin, decorul este gândit ca un comentariu vizual al poveştii, şi 
apare de multe ori exagerat, artificial, supra-încărcat de obiecte care 
vor să devină simboluri ale sentimentelor personajelor. Şi peste toate, 
muzica nondiegetică, soundtrack-ul care vine să pluseze, să adauge la 
şi să comenteze ce se întâmplă pe ecran. 
Refuzată ca gen, teoretizată ca supra-gen şi cel mai des întâlnită ca 
stilistică, melodrama şi-a găsit refugiul în televiziune, în soap-opera şi 
telenovelas. Şi atunci, de ce atât de multe filme continuă să apeleaze la 
aparatus-ul melodramei? Un răspuns ar fi succesul de care continuă să 
se bucure atât la public, cât şi la critică. 

Ursuleţul de pluș
În 1929, proaspăt înfiinţata Academie Americană organiza, după mai 
bine de un an de tatonări şi probleme contractuale, prima ediţie a 
Academy Awards, sau, după fraza consacrată, affectionaly known as 
Oscar. 
Ediţia nu a avut parte de prea multă publicitate. Premiile au fost 
anunţate din timp (ideea de surpriză a apărut abia zece ani mai 
târziu, odată cu creşterea mediatizării) şi decernate în timpul unui 
dineu. Marele premiu a fost împărţit de două filme, în două categorii 
- Best Production, „Wings” („Aripi”, r. William A. Wellman) şi Unique 
and Artistic Picture, „Sunrise: A Song of Two Humans” („Aurora”, r. 
F.W.Murnau). A fost prima şi singura întâmplare de acest fel. 
„Wings”, superproducţia de la Paramount, ne spune povestea lui Jack 
şi David, doi tineri din medii sociale diferite îndragostiţi de aceeaşi 
femeie, care se înrolează voluntari în Aviaţia Americană, la finalul 
Primului Război Mondial. Plecarea lui David la război este momentul 
care ne interesează şi în care apare ursuleţul de pluş.
David este băiatul bogat care trăieşte într-o vilă luxoasă. Plecarea lui la 
război este secvenţa cea mai lungă  a primului act. După ce am trecut în 
viteză peste flirtul iniţial (imaginea idilică dinaintea războiului, când 
Jack şi David încearcă cu mijloace diferite să câştige inima Sylviei, fata 
de la oraş, unul cu noul lui automobil, celălalt cu o chitară) şi am văzut 
primul din lunga serie de gaguri cu olandezul Schwimf (care încearcă 
să arate tuturor celor care se îndoiesc de devotamentul lui faţă de 
America tatuajul de pe braţ), după o serie de inserturi sforăitoare, ne 
întoarcem în vila lui David. 
În faţa părinţilor îl vedem pe David, venit să-şi ia rămas bun de la 
ei. Până acum, nu am aflat absolut nimic despre personaje. Tatăl lui 
David îl priveşte cu mândrie, dintr-un scaun cu rotile. Decorul este 
auster. Biblioteci uriaşe acoperă pereţii cu cărţi copertate în piele. De 
lângă uşă, majordomul îl înconjoară cu priviri paterne. Mama încearcă 
să-şi ascundă lacrimile, dar într-un moment de emoţie, scapă pe jos 
un ursuleţ de pluş mototolit. Aflăm imediat dintr-un insert special 
că a fost jucăria lui preferată. Mama nu mai poate să-şi oprească 

lacrimile. Băiatul ei a ajuns soldat. Vedem excesiv jucăria. Apoi David 
se hotăreşte să o ia ca talisman. 
Din salon trecem în vestibul. Aici are loc despărţirea. David îşi ia 
rămas bun de la mamă, de la tatăl care-l priveşte mândru, dar reţinut, 
de la majordomul bătrân, de la câinele preferat. Apoi, cu o orchestraţie 
triumfalistă, maşina dispare spre centrul de recrutare, în timp ce 
mama abia îşi stăpâneşte plânsul. 
William A. Wellman reuşeşte aici cel mai bun exemplu a ce înseamnă 
melodrama: accentuarea excesivă până la artificialitate a tuturor 
elementelor din cadru pentru a provoca emoţii puternice. Reţeta lui 
este nemiloasă. Să analizăm clinic situaţia.
Deci, avem un moment cu potenţial emotiv ridicat. Ce poate fi mai 
emoţionant decât plecarea unui tânăr la război? Decorul este sever, o 
emulaţie a personalităţii tatălui. Capul familiei este în scaun cu rotile. 
Nu era necesar, mă gândesc, dar dădea bine. Inducea ideea că David 
va fi în curând capul familiei şi că orice ar păţi în război şi ar avea 
repercusiuni, ar lăsa o familie neprotejată. Avem contrastul între firea 
emotivă a mamei şi severitatea mândră a tatălui. Avem majordomul, 
care probabil l-a legănat pe David când era mic. Avem până şi câinele 
preferat de care eroul se desparte. Animalele au un potenţial emoţional 
ridicat şi Wellman speculează lucrul ăsta fără remuşcări. 
Şi avem jucăria de pluş. Teddy Bear ¬ ursuleţul gri cu blana mototolită 
şi ochii negri. Cu toate astea, regizorul nu se sperie şi povestea 
talismanului continuă de-a lungul filmului spre momentul în care 
David se va urcă în avion, uitând de obiectul protector.
De ce momentul este melodramatic, de ce este forţat şi nu este, să 
spunem, momentul unei drame? Diferenţa vine din exagerare şi 
speculare. „Wings” nu are timp pentru dezvoltarea personajelor. 
Primul act este compus din patru mari secvenţe, momentul idilic 
antebelic, centrul de recrutare, despărţirea de familie şi de iubite, 
intrarea în cazarmă. Şi într-o asemenea structură Welllman poate să-
şi folosească tot arsenalul emotiv. 
Au fost comentarii după dubla premiere şi răspunsul Academiei a fost 
că rolul lor este acela de a recompensa Hollywood-ul, şi nu regizori 
din afara Americii. După 1929 a existat un singur premiu pentru cel 
mai bun film. Dacă balanţa a înclinat spre melodrame epice sau spre 
realizări artistice excepţionale, rămâne de comentat.

Reţeta succesului
După 83 de ediţii, rămâne un mister felul în care sunt atribuite 
premiile Academiei. Întotdeauna au fost comentarii pro şi contra, 
mereu au fost dezavantajaţi şi supra-evaluaţi. Şi asta pentru că miza e 
atât de mare. Nu premiul în sine, a cărui valoare este de fix 1$ (pentru 
că din 1950 există un contract semnat între Academie şi premianţi,  
conform căruia cei din urmă nu pot vinde statueta decât după o primă 
ofertă făcută Academiei la preţul de 1 dolar), ci recunoşterea pe care el 
o aduce şi explozia unei cariere în cinematografie.
Avem astfel 83 de câştigători şi aproape 400 de pretendenţi. Din 
statistica asta stufoasă, se poate vorbi oare despre o reţetă a succesului 
la premiile Oscar? O combinaţie exemplară care să obţină premii după 
un calcul făcut la rece? 
Să luăm „Titanic”-ul lui James Cameron. Ceea ce găsim aici este 
povestea de dragoste dintre Jack şi Rose, tineri care provin din medii 
sociale diferite şi care sunt despărţiţi pentru totdeauna în urma unuia 
dintre cele mai mari dezastre navale din istorie. 
Inspirându-ne de aici, dacă există câteva dominante care atrag 
premiile, ele ar fi: o poveste de dragoste dintre doi tineri, forţe de 
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necontrolat care se opun poveştii lor de dragoste (războiul, naufragiul, 
cataclismul) sau prejudecăţi morale (diferenţe de clasă).  Cu cât mai 
mari sunt forţele care se opun celor doi, cu atât mai dramatică devine 
dragostea dintre cei doi şi ajunge mai aproape de Oscar povestea. 
Şi teoria pare adevărată. Contele Laszlo şi Katherine câştigaseră 
doar cu un an înainte 9 premii Oscar pentru povestea lor de dragoste 
nefericită, plasată în cel de-al Doilea Război Mondial, din „The English 
Patient” („Pacientul Englez”, r. Anthony Minghella, 1996). Şi tot în 
top regăsim reinterpretarea „Romeo şi Julieta” din „West Side Story” 
(„Poveste din Cartierul de Vest”, r. Jerome Robbins, Robert Wise, 
1961), cu povestea dintre un polonez şi o portoricană, recompensată 
cu 10 premii Oscar şi, mai nou, „Slumdog Millionaire” („Vagabondul 
milionar”, r. Danny Boyle, 2008), care primeşte 8 premii Oscar după 
regăsirea dintre Jamal şi Latika, pe fondul unui remix bollywodian. 
Urmărite cu grijă, filmele multipremiate mai aduc o constantă - 
tema sacrificiului. Povestea de dragoste nu se termină întotdeauna 
cu happy-end. Unul dintre îndragostiţi moare, încercând să-l salveze 
pe celălalt. De aici provin flashback-urile arhi-folosite şi fatalismul 
incurabil. Altă constantă este plasarea poveştilor cât mai departe de 
contemporaneitate. Numărul de premii pare că sporeşte o dată cu 
depărtarea de prezent.
Există totuşi şi nişte limite. „Avatar”-ul lui James Cameron a ieşit 
şifonat din competiţia din 2010, cu povestea de dragoste dintre un 
pământean şi o extraterestră, poveste care se inspira mai mult din 
„Pocahontas” decât din „Romeo şi Julieta”. Dragostea extraterestră nu 
pare să mişte prea mult inimile membrilor Academiei şi este deja o 
axiomă faptul că filmele S.F. nu sunt preferate la Oscar. 
Dacă ar fi să urmărim distribuţia premiilor în funcţie de genuri, Oscarul 
ar arăta cam aşa: 39% dintre filmele câştigătoare au fost drame, 16% 
istorice, 14% comedii, 11% musicaluri, 8% filme de război, 5% acţiune 
- aventură, 4% western-uri. Şi statistica este greu de urmărit, pentru 
că drama, prima din top, este şi ea departe de a fi un gen bine stabilit. 

Şi mai interesant, maestrul melodramelor, Douglas Sirk, nu a fost 
niciodată măcar nominalizat la Oscar, în ciuda celor 40 de lungmetraje 
realizate la Hollywood, majoritatea în cea mai clară apartenenţă la 
melodramă. I-au lipsit fundalul epic al poveştilor, fabuloasele recreeri 
istorice, glamour-ul superproducţiilor. În stare pură, melodrama nu 
pare să prezinte interes pentru Academie. 

Omnia Vincit Amor
Concluziile prezentării stufoase de mai sus ar fi următoarele: premiile 
Oscar au într-adevăr o apartenenţă comună. Ele se îndreaptă an de an 
cu predilecţie spre poveşti de dragoste care se termină cu sacrificiul 
unuia dintre parteneri, desfăşurate undeva în trecut, în mijlocul unor 
evenimente importante, realizate cu stilistica melodramei, cu bugete 
de peste 20 de milioane de dolari, care să aducă o reprezentare fidelă 
a epocii şi câteva staruri de la Hollywood. Iar dacă se reuşeşte a fi o 
poveste inspirată de evenimente reale, al cărei personaj are rol de 
rege, regină sau conducător spiritual, garanţia unei victorii devine şi 
mai deplină. 
Şi aşa, putem spune că ursuleţul de pluş din 1929 a reprezentat doar 
începutul domniei melodramei. Tendinţa de a aprecia anumite genuri 
de filme s-a păstrat, şi Academia Americană s-a dovedit de 83 de ani 
încoace a fi compusă din romantici incurabili. Măcar la Hollywood, 
vorbele lui Virgiliu („Dragostea învinge totul”) au fost înţelese, şi noi 
ne supunem puterii lor.

Bibliografie:
Grant, Berry Keith, Shirmer Encyclopedia of Film vol. I, IV
Hayward, Susan, Cinema Studies - the Key Concepts, Routledge, 2000
Raphaelle Moine, Cinema Genre, Blackwell Publishing, 2008
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essential killing
Polonia – norvegia – Irlanda – ungaria 2010
regie Jerzy Skolimowski

Evadatul din „Essential Killing” pare un terorist islamic, deşi e greu 
de spus cu certitudine. Nu sunt localizate precis nici atentatul din 
deşert pentru care e deţinut, nici fuga lui de după evadare printr-o 
pădure înzăpezită. Prin flashback-uri reies detalii din trecutul său, 
dar şi acelea sunt ambigue: aflăm că are o soţie musulmană şi 
practică religia ei, şi cam atât. Iar actorul care îl interpretează, deşi 
poartă o barbă pe care nu o are de obicei, e uşor de recunoscut drept 
Vincent Gallo.
Aşadar, „Essential Killing” e aproape exclusiv cronica supravieţuirii 
unui om în condiţii extreme, iar regia lui Jerzy Skolimowski încearcă 
să redea impactul visceral al experienţei. Bărbatul îşi croieşte drum 
printre crengile căzute, se hrăneşte cu furnici, scapă de urmăritori 
-  pare un miracol fiecare eveniment minor care îi prelungeşte viaţa. 
Concentrându-se pe o situaţie tensionată şi evitând să o 
contextualizeze, Skolimowski ocoleşte clişeele prin care ne sunt 
făcuţi simpatici răufăcătorii din filme. Nu contează dacă bărbatul a 
comis atentatul din motive consistente; în definitiv, odată ajuns aici, 
trecutul său devine irelevant – toţi oamenii sunt egali în faţa morţii. 
Dar filmul nu demonstrează ce pretinde Skolimowski –
„cinematografia e acţiune”-, ci doar, eventual, că acţiunea poate 
fi cinema. Tăcerile din prima parte a filmului lasă spectatorul să 
observe acţiunile eroului, să ghicească scopul şi efectul lor. Însă 
tehnica nu funcţionează până la final. Când protagonistul, rănit 
şi obosit, ajunge în casa unei femei (Emanuelle Seigner) care îl 
adăposteşte, îngrijirile acesteia sunt redate eliptic într-o nouă 
secvenţă fără dialog – iar aici nu mai e vorba despre reconstituire 
meticuloasă, ci despre reducerea trăirilor personajului la suferinţă 
brută; e simplificare, nu esenţializare.
În filmele lui Robert Bresson, eroii îşi dobândesc mântuirea 
găsind soluţii în situaţii dificile. Bresson preţuieşte inteligenţa lor 
practică, şi de aici provine austeritatea stilului – adesea, evoluţiile 
protagoniştilor sunt reprezentate doar prin înşiruiri de acţiuni. 
„Essential Killing” nu e o operă de o austeritate comparabilă; nu 
doar că pare să-şi fi asigurat un oarecare potenţial comercial - are 
în distribuţie două nume sonore, conţine scene de acţiune şi filmări 
din elicopter, se leagă de evenimente politice actuale -, dar e diferit 
conceptual de filmele lui Bresson. „Un condamné à mort s’est 
échappé” („Un condamnat la moarte a evadat”, 1956) e construit ca o 

capcană; „Essential Killing” – ca o cursă cu obstacole, unele pe care 
le pot alege realizatorii. Şi aleg unele din ce în ce mai mari. Să nu ne 
plictisim. (Irina Trocan)

maria larssons eviga ögonblick (instantanee)
Suedia, Finlanda 2008
regie Jan troell

„Maria Larssons eviga ögonblick” („Instantanee”) urmăreşte 
povestea Mariei Larsson, o femeie din clasa muncitoare a Suediei 
de la începutul secolului al XIX-lea. Cu o familie numeroasă şi un 
soţ alcoolic, dar iubitor, energic şi muncitor, Maria este nevoită să 
muncească pentru a întreţine familia. Filmul poate fi văzut drept o 
poveste clasică despre emanciparea femeii, dar există un element 
esenţial care adaugă un strat de „magie” realismului poveştii: 
aparatul de fotografiat sau mai exact ce înseamnă un moment din 
continuul vieţii, ce alegi să vezi din acest continuu.
Jan Troell rămâne fidel confesiunilor Mariei Larsson, transformate 
într-un roman de soţia lui (Agneta Troell), reuşind să creeze un 
produs care să stea în picioare şi fără latura documentaristică. Poţi 
la fel de bine să nu ştii că este o poveste reală; documentarea despre 
originile ei devine o simplă curiozitate, nu o elucidare. 
Într-o societate patriarhală, Maria îndură stoic atât bătătile soţului, 
cât şi situaţia materială. Libertatea ei ia o altă formă, cea a fotografiei, 
odată cu decoperirea unui aparat Contessa, câştigat la o loterie 
în perioada în care l-a cunoscut pe Siegfried (admirabil compus 
de Mikael Persbrandt, Anton din „Haevnen”). Obiectul capătă 
numeroase valenţe. Este pretextul căsătoriei lor (neputând să decidă 
la cine rămâne aparatul, cei doi hotărăsc să se căsătorească pentru 
a-l folosi împreună), devine forma ei de libertate (prin care trece în 
„momente veşnice”, în ceea ce vrea să vadă - „ Vezi ce vrei să vezi”, 
replică a Mariei, e o replică de Pollyana), treptat devine liantul dintre 
ea şi Sebastian Pedersen, fotograful pentru care nutreşte o dragoste 
platonică, apoi o acaparează devenind un factor constrângător („Uit 
că sunt mamă”), iar în final, când situaţia materială se îmbunătăţeşte, 
când pare că au căpătat mai multă maturitate (în special Siegfried, 
după sinuciderea celui mai bun prieten), fotografia este o parte din 
ea pe care o acceptă ca fiind naturală, o obligaţie kantiană - „trebuie” 
este un „ vreau”.
Troell, în acelaşi timp regizor şi director de imagine al filmului, 
îşi compune cadrele foarte ingenios, atât pentru susţinerea 
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dramaturgiei, cât şi pentru a crea o imagine de ansamblu a societăţii 
(spre exemplu, cadrele din  holul „Spring Flower Temperance 
Society”). Într-un cadru filmat din interiorul sălii, avem în prim 
plan membrii asociaţiei reuniţi la o masă, în stânga şi în dreapta 
cadrului sunt două femei, iar în planul secund, prin uşa deschisă 
o vedem pe Maria (spălând podele). Deşi vocea Mariei din off 
relatează despre problema tatălui ei şi despre piedicile ridicate 
în relaţia cu Societatea Floare de Primăvară, cadrul revelează, de 
fapt, condiţia Mariei. (Lavinia Cioacă)

iztochni piesi (Jocuri din est)
Bulgaria – Suedia 2009
regie Kamen Kalev

Cinematografia bulgară a dus, pentru mulţi ani, o existenţă ascunsă. 
Nu era un secret că se făceau filme în ţara de peste Dunăre, însă 
acestea nu prea reuşeau să îşi croiască drum în lume. În 2009 însă, 
„Eastern Plays”, filmul de debut al lui Kamen Kalev (absolvent al 
Academiei de Film „La Fémis”) a fost selectat pentru secţiunea 
„Quinzaine des Réalisateurs”, iar Bulgaria a sărbătorit întoarcerea 
pe Croazetă după o absenţă de 19 ani. 
Povestea spusă – şi scrisă – de Kalev este cea a unor fraţi proveniţi 
din mijlocul unui cartier de beton de la marginea Sofiei; cel mare, 
Itso, a reuşit să scape din blocul anost şi lipsit de identitate, a studiat 
artele plastice, şi acum încearcă să iasă din criza depresivă în care 
a intrat după ce a scăpat de dependenţa de heroină – o criză pe 
care o tratează cu o dependenţă de alcool. Fratele mai mic, Georgi, 

trăieşte în continuare în mediul trist şi violent al mahalalei, alături 
de un tată nepăsător şi o mamă vitregă obsedată de telenovele. Din 
plictiseală, Georgi se alătură unui grup de neonazişti şi cu această 
ocazie se reîntâlneşte cu fratele pierdut: împreună cu prietenii săi 
atacă un cuplu de turci şi pe fata acestora, Itso intervine, cei doi 
fraţi se trezesc faţă în faţă şi se privesc în tăcere. Într-un stil mai 
curând melodramatic, Itso se îndrăgosteşte de tânăra turcoaică pe 
care a scăpat-o (probabil) de viol, dar părinţii ei sunt împotriva 
unei relaţii şi părăsesc oraşul. Georgi reuşeşte să iasă din cercul 
de neonazişti şi se refugiază împreună cu prietena sa în camera 
lui Itso, care, la rândul său, după o epifanie neaşteptată, se urcă în 
autobuz şi porneşte către Istanbul.
Filmul se bazează pe o poveste întrucâtva reală, cea a 
neprofesionistului din rolul principal, Christo Christov, care - 
asemenea personajului interpretat - a fost pentru multă vreme 
dependent de droguri. Dacă ar fi să judecăm filmul pentru 
încărcătura sa emoţională (dar nu neapărat şi cinematografică) 
şi pentru povestea sa exterioară – drama personală a lui Christov 
–, „Eastern Play” ar trebui cotat cu nota maximă, mai ales ţinând 
cont de faptul că Christov a murit la scurt timp după încheierea 
filmărilor, în urma unei supradoze. Însă filmul în sine nu reuşeşte 
să decoleze. Regizorul se încurcă în firele narative ale celor doi fraţi 
şi nu găseşte decât soluţii simpliste pentru a le descâlci – iar critica 
la adresa societăţii pe care încearcă să o facă eşuează lamentabil, 
într-un mod previzibil şi nesatisfăcător (într-o paranteză inutilă, 
aflăm că gruparea neonazistă este finanţată de politicieni pentru 
a provoca violenţe pe stadioane – ne rămâne să ghicim cu ce scop 
ar face asta şi, mai ales, cu ce scop ni se spune asta). Din păcate, 
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rezultatul final al filmului lui Kalev nu se ridică decât prea rar la 
înălţimea intenţiilor regizorului. (Roxana Coţovanu)

metrobranding
România 2010
regie, scenariu ana Vlad, adi Voicu

Relaxa de la Mizil, tenişi de Drăgăşani, Pegas şi Mobra din Zărneşti; 
becurile de la Fieni. Maşina de cusut Ileana e primul artefact din 
film, iar omul cel mai apropiat de ea - o doamnă fost fotograf 
industrial în fabrica producătoare. Dac-o aveai pe Ileana din Cugir, 
erai cineva – cam aceleaşi cuvinte care descriau (critic), în biblia 
anti-capitalistă „No Logo” (Noami Klein, 2000), statutul oferit de 
brand-uri ca Nike, şi asumat mai ales în comunităţile sărace de afro-
americani. Documentarul semnat de Ana Vlad & Adi Voicu oferă 
tocmai această altă faţă a experienţei brand-ului, întorcându-se 
ironic, dar şi călduros la începuturile de demult, încă ale noastre, 
din micile oraşe industriale.
Cercetătorii urmăresc mărcile comuniste dincolo de statutul lor 
de curiozitate a design-ului, la care au fost reduse prin dispreţul 
şi uitarea post-decembriste. Astăzi, mai auzi pomenindu-se uneori 
despre Brifcor, însă legătura emoţională n-a fost documentată în 
felul acesta până acum; mai precis cu privirea de acum, pentru 
că multe se pot afla şi din filmele vechi: realizatorii integrează în 
documentar o reclamă la motocicleta Mobra. 
Privirea e mai degrabă detaşată, documentariştii neavând o 
legătură directă cu obiectele. Pentru ei, munca înseamnă cercetare, 
descoperire. Precum în „Victoria”, precedentul lor documentar 
despre oraşul omonim, există în „Metrobranding” momente de un 
fabulos absurd cotidian, ce reies din simplă observare. Un bărbat 
bate covorul lângă două şiruri paralele de blocuri, care mărginesc 
ceea ce pare a fi o stradă importantă din Cugir. Bătăile răsună ca 
nişte bombe, fapt ce preia semnificaţii secunde atunci când, mai 
târziu, aflăm că în Cugir se fabricau în secret şi arme. (În „Victoria”, 
o linie de soldaţi asista la înălţarea drapelului, apoi se întorcea cu 
spatele la cameră pentru a onora imnul României.)  
Deşi aparent „mai“ obiectiv decât alte estetici de cinema, 
observaţionismul implică un anumit grad de speculaţie, ce provine 
din experienţa vizuală superioară a realizatorilor. În majoritatea 
cazurilor, subiecţii aleşi nu au preocuparea şi nici informaţia 
necesară pentru a realiza coordonatele vizuale ale propriei situări 
în spaţiu. Uneori, aceştia sunt încadraţi într-un absurd ce nu ţine 
întrutotul de ei, însă provoacă râsul spectatorului atent. Publicul 
râde cu personajele, dar există şi momente în care se râde de ele: 
mai ales spectatorii tineri, versaţi în volutele publicităţii şi ale 
filozofiei brand-ului. Nu-mi dau seama cum vede acest film un public 
contemporan cu mărcile readuse în aminire: ca simplu motiv de 
nostalgie (poate inutilă) sau ocazie de re-evaluare a propriei relaţii 
cu obiectele respective? 
În „Metrobranding”, fetişismul nu atinge orice fel de oameni, ci, 
în majoritatea cazurilor, specialişti direct implicaţi în fabricarea 
produselor. Astfel, relaţia cu Ileana sau cu Relaxa nu e simplul 
ataşament al consumatorilor faţă de o marcă: odată obiectul 
muncii pierdut, acesta devine mai mult decât o amintire personală, 
devine parte din corpul muncitorului. Pentru final, montajul 
rezervă povestea becurilor din Fieni; implicata pierdere a luminii 
e un cârlig profund, ce suspendă seria amintirilor într-o temă de 
reflecţie. 

„Metrobranding” a fost distribuit în cinematografe, mărind 
semnificativ varietatea de film românesc disponibil în spaţiul public. 
Vizibilă până acum doar în festivaluri, estetica observaţionistă a 
fost, în sfârşit, internalizată şi aplicată unui subiect ce ne priveşte 
pentru că avem de descoperit câteva amintiri comune. (Emi Vasiliu)

na putu (Pe drum)
Bosnia Herțegovina 2010
regia Jasmila Žbanic

Filmul Jasmilei Žbanic face parte din categoria celor care analizează 
situaţia de după război, acesta însuşi fiind un alt subiect predilect 
pentru regizorii din ţările fostei Iugoslavii. Deşi începe în nota 
unei comedii romantice (trailerul fiind şi el în aceeaşi notă), filmul 
tratează cu sobrietate un subiect dramatic, acela al urmărilor unuia 
dintre cele mai importante conflicte armate din istoria recentă.
Prima jumătate de oră a filmului tinde să fie o demonstraţie destul 
de didactic abordată a status quo-ului. Cunoaştem personajele, 
aflăm relaţia lor, aflăm unde muncesc, însă nu este prevestită prin 
nimic drama care urmează. Meseriile celor doi la aeroport nu sunt 
neapărat extrem de motivate din punct de vedere al psihologiei 
personajelor şi nu sunt nici măcar atât de importante în poveste 
(existau şi alt gen de job-uri la care Amar ar fi putut fi sancţionat 
pentru că a consumat alcool în timpul serviciului); aceste joburi 
(de stewardesă şi, respectiv, controlor de trafic) par a fi alese 
mai degrabă ca mărci ale dezvoltării ţării după război, plasând 
personajele într-un context istoric, economic şi social.
În primul rând trebuie remarcat faptul că nu interesează atât tema 
în sine, cât felul în care este abordată. Regizoarea şi scenarista 
pare să se afle de ambele părţi ale baricadei, iar contextul e cu 
atât mai interesant cu cât este vorba de două personaje care sunt 
de religie musulmană. Drumul anunţat în titlu este parcurs de 
ambii protagonişi individual, ducând în destinaţii diferite. Nu este 
atât un drum fizic (deşi există şi acesta, care duce până la tabăra 
musulmanilor de pe malul lacului), cât mai ales unul spiritual, care 
îl face pe unul credinicios, dar nu reuşeşte să îl „convertească” şi 
pe celălalt. În final, atitudinea este aceea de a susţine personajul 
feminin, pe cea care pune mai presus ceea ce îşi doreşte de la 
viaţă şi nu o religie cu care nu se identifică şi pe care o consideră 
nejustă. Cu toate acestea, la început, atitudinea faţă de musulmanii 
practicanţi din tabără este una extrem de reticentă, dar tratată 
ca o critică adusă prejudecăţilor celor care îi consideră pe toţi 
credincioşii musulmani potenţiali terorişti. Bineînţeles, numele lui 
Osama bin Laden este pronunţat în film. 
Se poate spune că filmul pledează pentru o demistificare pentru 
ca poporul să se poată vindeca de ororile războiului. Bunicii Lunei 
sunt cel mai bun exemplu în acest sens. Ei au păstrat o parte 
din tradiţiile musulmane, acelea care aduc familia împreună la 
sărbători, însă nu respectă întru totul religia care este atât a lor, 
cât şi a celor care le-au ucis fiica şi ginerele. Ei sunt „mentorii” 
Lunei, care nu poate accepta nou-descoperitul fanatism religios 
al iubitului ei. În acelaşi timp, „Na putu” arată cum, într-o ţară 
precum Bosnia-Herţegovina, încă nu se poate trece peste barierele 
religioase, nu se poate produce această suprimare a cultelor pentru 
că oamenii nu pot uita încă războiul şi victimele pe care acesta 
le-a făcut în rândul familiilor lor (Lunei i-au fost omorâţi părinţii, 
iar fratele lui Amar a murit luptând; bărbatul afirmă totuşi că ar fi 
preferat un frate viu unui erou mort). (Mirona Nicola)
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armadillo
Danemarca 2010
regie Janus Metz Pedersen

Sunt războaie în care nu cred nici măcar cei care luptă. Sunt oameni 
care investighează de ce luptă cei ce nu cred. Şi sunt Oscaruri, trofee 
la Cannes şi premii Pulitzer pentru aceştia din urmă. În tradiţia 
începută de Steve Făinaru cu cartea sa, „Legea celor puternici” 
(bestseller internaţional şi câştigătoare a premiului Pulitzer în 2008) 
şi continuată de Kathryn Bigelow, cu filmul de acţiune „The Hurt 
Locker” (Oscar pentru cea mai bună peliculă din 2009), Janus Metz 
abordează tema teatrelor de operaţiuni din lumea arabă la nivel 
individual, urmărind îndeaproape drama unui grup de soldaţi danezi 
aflaţi într-o misiune de 6 luni în Afganistan şi încercând să identifice 
de ce războiul acesta provoacă dependenţă. Metz merge mai departe 
de explicaţia unui nevoi disproporţionate de adrenalină („The Hurt 
Locker”), suspectând însăşi esenţa fiinţei umane ca fiind brutal-
animalică, în ciuda secolelor de civilizaţie.
“Armadillo” câştigă premiul criticii la Cannes, are un succes 
impresionant de box-office şi şochează publicul din Danemarca, care 
preferă să se hrănească cu iluzia că soldaţii sunt onorabili şi umani, 
chiar şi atunci când simt mirosul morţii în nări.
Janus Metz îşi construieşte filmul ca pe un documentar non-
intruziv, care urmăreşte rece cursul evenimentelor şi înregistrează 
declaraţiile personajelor fără să le provoace. Soldaţii ajung în tabăra 
de la Armadillo şi sunt nerăbdători să înceapă aventura vieţii lor, 
care se dovedeşte a fi în mare parte destul de plicticoasă. Îşi ocupă 
timpul mergând în recunoaştere, ascultându-i pe localnicii care vin 
să ceară compensaţii pentru pierderile suferite ca victime colaterale, 
curăţându-şi armele şi uitându-se la filme porno. Înainte să plece 
acasă, iau parte la o misiune importantă, în care reuşesc să ucidă 
un număr mare de talibani. Sfârşitul luptei îi face veseli şi excitaţi, 
ireverenţioşi în faţa morţii şi a trupurilor sfârtecate.
Dar Metz simte nevoia să împopoţoneze realismul adânc şi puternic 
al imaginilor cu artificii cinematografice desuete, care şi-au pierdut 
puterea de a emoţiona: muzica melodramatică care însoţeşte 

despărţirea soldaţilor de familie, personaje care îşi cercetează obsesiv 
faţa în oglindă sau se clatină în steady-cam. În loc să adâncească 
drama, aşa cum îşi propune, nu face decât să saboteze momentele 
de îndoială sau de groază reală ale soldaţilor, care nu mai par a fi 
surprinse, ci construite. Janus Metz îşi motivează aceste alegeri, 
susţinând că situaţiile extreme necesită o abordare poetizantă. Există 
ceva trist într-un documentarist care nu are încredere în forţa poetică 
a realităţii. (Cristina Bîlea)

Cave of forgotten dreams (Peștera viselor uitate)
canada, Sua, Franța, Germania, Marea Britanie 2010
regie Werner Herzog

Cu durere în suflet spun că „Peştera viselor uitate” nu e mai mult 
decât un documentar tip Discovery, având în plus doar vocea 
poetică, interesată şi plină de personalitate a mitologicului Herzog. 
Faţă de „Encounters at the End of the World” („Întâlniri la capătul 
lumii”, 2007), unde regizorul găsise personaje aparte, bucuroase să-
şi exprime dorul de graniţa geografică şi spirituală a Antarcticii, aici 
cercetărorii paleontologi sunt pasionaţi, dar parcă prea tehnici şi 
insuficient exploataţi de realizator; asta cu excepţia unui tânăr expert 
în scanare/mappare cu laser, ce contracarează explicaţiile poetice 
ale lui Herzog cu propriile cunoştinţe tehnologice, spiritualiste. Şi 
aici, 3D-ul aduce suprafeţele mai aproape de ochi, face desenele din 
peşterile Chauvet clare şi voluminoase, trezind atenţia în felul în care 
reproducerile color-murdar din vechile manuale de istorie nu reuşeau 
să o facă: în 3D, desenele par magnifice, deşi prin ele însele nu mă 
impresionează mai mult decât au făcut-o din manuale. În demersul 
lui, Herzog pare încântat de faptul că, prin circumstanţe excepţionale, 
i s-a dat voie să filmeze în peşterile cu cele mai vechi desene din lume. 
Concentrat pe propriile teorii poetice vizavi de legătura dintre noi 
şi ei, cei de-acum 32 de mii de ani, autorul neglijează personajele 
în viaţă, reducându-i la rolul de profesionişti obsedaţi de scanarea/
interpretarea trecutului, şi mai puţin de oameni care ar fi putut să 
se desfăşoare liber în proximitatea/contextul peşterilor. (Emi Vasiliu)

de Cristina Bîlea, lavinia Cioacă, roxana Coţovanu, mirona nicola, irina trocan, emi vasiliu
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Copacabana
Franța, Belgia 2010
regie Marc Fitoussi

Isabelle Huppert o interpretează pe Babou, un personaj excentric 
până în vârful agrafelor care îi prind cocul caracteristic, tapat în faţă. 
Ea este o aventurieră din toate punctele de vedere: social, sexual şi 
geografic. Babou îşi doreşte să ajungă în Brazilia şi să aibă o relaţie 
adevărată cu fiica ei, Esmeralda. Aceasta, după o copilărie petrecută 
aproape nomad, mutându-se mereu, îşi doreşte să fie exact opusul 
mamei sale. Pentru că vrea stabilitate şi o familie, fata îşi anunţă 
mama că se căsătoreşte, la doar 22 de ani, cu un bărbat pe care Babou 
îl găseşte extrem de plictisitor. Mama nu e, însă, invitată la nuntă 
pentru că Esmeraldei îi e ruşine cu ea. Părinţii viitorului soţ ştiu deja 
că e plecată într-o excursie în Brazilia.
Babou (care şi-a luat această poreclă pentru că găseşte că numele 
Elizabeth e pretenţios - sună prea mult a nume de regină a Angliei) 
îşi doreşte ca fiica ei să nu aibă o viaţă pe care ea o consideră 
plictisitoare, dar până în final vă conştientiza că trebuie să o lase să 
aleagă singură şi va contribui la fericirea ei, ajutându-l pe viitorul 
ginere să o recucerească atunci când Esmeralda îl părăseşte. Astfel 
că până în final, toată lumea primeşte ceea ce şi-a dorit; inclusiv 
Babou, care pleacă în mult-visata călătorie în Brazilia, alături de un 
grup de dansatori de samba.
Problema este că Marc Fitoussi îşi păstrează personajele destul de 
schematice, la nivelul unor schiţe în linii generale, al unor tipuri care 
servesc demonstraţiei. Acest lucru este valabil în totalitate pentru 
personajele secundare, însă nici situaţia personajelor principale nu 
este cu mult diferită. Esmeralda şi Babou sunt diametral opuse şi 
rarele evaziuni din tip se soldează inevitabil cu revenirea la el. Babou 
îşi găseşte un job (căutând clienţi pentru un ansamblu rezidenţial de 
vacanţă), pe care îl pierde tocmai din cauza faptului că bunătatea 
ei nu poate fi anulată de interese imobiliare şi adăposteşte într-o 
cameră a ansamblului rezidenţial un cuplu de tineri care sunt în 
trecere şi nu au unde locui. După ce îşi vizitează mama şi îi cunoaşte 
pe cei doi (pe care Babou îi invită la masă, plătind din avansul 
comisioanelor primite pentru că a adus mulţi clienţi),  Esmeralda îşi 
părăseşte viitorul soţ, panicată de perspectiva vieţii care urmează. 
Amândouă se vor întoarce însă la caracteristicile tipului pe care îl 
reprezintă.
„Copacabana” aduce aminte de „Anywhere But Here” (1999, r. Wayne 
Wang), unde Susan Sarrandon este o mamă care vrea să facă din 
fiica ei o actriţă, cu orice preţ. Regizorul şi scenaristul Marc Fitoussi 
abordează aici o temă similară, fără nimic pretenţios în formă şi 
conţinut. Filmul poate constitui o vizionare plăcută pentru o seară 
de duminică, mai ales pentru un public predispus la a-i accepta şi 
înţelege hedonismul. (Mirona Nicola)

haevnen (Într-o lume mai bună)
Danemarca, Suedia 2010
regie Susanne Bier

„Haevnen” este o alegorie pe tema violenţei. Este violenţa 
întotdeauna de condamnat? Să o contracarezi cu un aport de forţă 
mai mare este o soluţie validă? Pe aceste întrebări îşi modelează 
discursul cinematografic Susanne Bier, rezultând „Cel mai bun film 
străin”, după opinia celor care l-au votat la Premiile Academiei 
Americane, sau o dramă cu pretenţii de film de artă, ce ridică 

întrebări abstracte, complexe la care nu se sfieşte să dea şi un răspuns 
din categoria „wishful thinking”, o rezolvare la îndemână. 
Filmul este construit prin paralelism între o tabără de „Medici fară 
frontiere” din Africa şi un oraş din Danemarca, al căror element de 
legătură este Anton (Mikael Persbrandt). Cât de diferite sunt la nivel 
moral cele două lumi? Violenţă există, în mod evident, în amândouă: 
în Africa oamenii sunt terorizaţi de un răufăcător local, cunoscut 
drept „Big Man”, un măcelar de femei însărcinate, care pariază pe 
sexul copilului şi apoi le taie pentru a afla dacă a câştigat, iar în 
Danemarca Elias (Markus Rigaard), băiatul lui Anton, este maltratat 
în repetate rânduri de un alt elev. Molestările încetează când apare 
în peisaj Christian, recent întors în Danemarca după ce îşi pierde 
mama suferindă de cancer. Christian îşi construieşte propria morală, 
pe principiul anulării violenţei cu o forţă mai mare, refuzând să 
urmeze regulile generale de conduită.
În mod merituos, scenaristul Anders Thomas Jensen nu îţi permite 
(până într-un punct) încadrarea personajelor în categorii antagonice 
sau condamnarea acţiunilor. Însă atât scenaristul, cât şi regizoarea 
nu s-au putut abţine de la o rezolvare facilă a problemei. Pentru 
a se răzbuna pe un localnic guraliv si agresiv, Christian şi Elias 
construiesc o bombă din praful de puşcă găsit în nişte artificii uitate 
în atelierul casei şi au de gând să arunce în aer maşina bărbatului. 
Elias este rănit accidental, moment în care Christian va realiza că 
răul pe care îl face are un răspuns. Băiatul încearcă să se sinucidă, 
dar pe ultima sută de metri apare tatăl lui Elias, salvând viaţa 
băiatului. Afacere încheiată: Elias se recuperează, iar Christian îşi 
învaţă lecţia. În paralel, „Big Man”, după ce este tratat de Anton 
(decizie care se circumscrie moralei datoriei de medic), va fi lăsat 
în iureşul oamenilor furioşi. Nu era suficient că avem din partea 
dramaturgului o rezolvare, Bier a vrut să puncteze secvenţa printr-o 
manipulare ieftină de montaj cu o melodie şi prim-planuri sugestive 
în care ochii lui Anton rimează cu albastrul limpede al cerului în 
contrast cu acţiunea din planul secund. (Lavinia Cioacă)

la vida de los peces (viaţa peștilor)
chile – Franța 2010
regie Matías Bize

Chilianul Matías Bize e un mai vechi cunoscut al TIFF-ului, fiind, 
de-a lungul unor ediţii trecute, reprezentat de – sau chiar prezent 
cu – toate filmele sale („Sábado, una película en tiempo real”/ 
„Sâmbătă” (2003), „En la cama”/„În pat” (2005), „Lo bueno de 
llorar”/ „Beneficiile plânsului” (2006)). Cel mai recent lungmetraj al 
său nu face excepţie. 
Chiar dacă personajele din „La vida de los peces” nu mai sunt tocmai 
tinere, filmului i-ar fi stat foarte bine în cea mai nouă secţiune 
a festivalului – „Tinereţe irosită” – pentru că sintagma îi vine ca 
turnată: personajul principal, Andrés – un tip trecut de 30 de ani 
– revenit în Chile pentru scurtă vreme după 10 ani de absenţă, se 
regăseşte, la aniversarea unui vechi prieten, în faţa singurei femei 
(Beatriz) pe care a iubit-o vreodată; la aceeaşi petrecere – pe care 
de la începutul filmului tot încearcă să o părăsească dar, cumva, 
personaje din trecut îi tot ies în cale şi îl reţin – dă peste o lume cu 
care a pierdut de mult contactul, dar care îi stârneşte vechi trăiri şi 
nostalgii după anii care s-au dus. Andrés arată cel mai bine din fosta 
gaşcă de prieteni – toţi căsătoriţi, cu responsabilităţi şi copii acum, 
pe faţa lui nu se vede trecerea timpului, e stabilit în Berlin şi are 
cel mai cool job – ce îi permite să călătorească mult şi le stârneşte 
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admiraţia prietenilor, după cum aflăm din dialogurile (excelent scrise 
şi rostite) care duc în spate, practic, tot filmul. Andrés nu e legat de 
nimic şi nu are nimic de pierdut, fiind astfel cel mai aproape de acea 
vârstă pe care cu toţii o regretă, de parcă ar încerca să-şi întârzie acea 
aşa-zisă maturizare; în aparenţă, duce o viaţă demnă de invidiat dar, 
de fapt, trăieşte într-un fel de amorţeală lipsită de bucurii şi de reale 
plăceri, marcată de marele regret că a pierdut-o pe Beatriz, pe care în 
continuare o iubeşte. Petrecerea îi oferă o şansă neaşteptată de a repara 
lucrurile, dovedindu-se că nici Beatriz nu a trecut încă peste ceea ce 
a fost (şi este în continuare?) între ei. Rămâne de văzut dacă astfel de 
lucruri se mai pot repara sau nu, însă ele se cer a fi clarificate o dată 
pentru totdeauna. Glisând între diverse personaje ca un peşte într-un 
acvariu, Andrés trece prin această petrecere care ar putea să-i schimbe 
viaţa cum trece prin propria-i existenţă: interacţionând mai mult sau 
mai puţin cu unii sau cu alţii, dar, în fond, urmându-şi incertul drum 
bâjbâind de unul singur. 
„La vida de los peces” nu e vreun film mare, dar simplitatea şi lentoarea 
în virtutea cărora se derulează (lentoare susţinută de o muzică folosită 
cam fără măsură şi pe alocuri melodramatică) fac din el o mostră de 
cinema emoţionant şi dezarmant. (Roxana Coţovanu)

Pina
Germania, Franța, Marea Britanie 2011
regie, scenariu Wim Wenders

Poate cel mai aşteptat film al ediţiei acesteia a TIFF, ultima producţie 
Wenders e un omagiu, în sensul neconotativ al cuvântului, şi asta 
pentru că regizorul refilmează expresiv coregrafiile artistei dansatoare 
Pina Bausch. Pina lucra interogându-şi dansatorii în privinţa temelor 
alese pentru spectacol, răspunsurile trebuind să vină exclusiv prin 
gestică. Întrebările  duceau către abisul temei, urmărind consecinţe, 
adevăruri ultime. În general, prin marca ei proprie de dans-teatru, Pina 
Bausch a tratat aspecte de atracţie/respingere/dependenţă între sexe, 
fiind o voce distinctă mai ales în anii ’70. Filmul lui Wenders se înţelege 
a fi pentru Pina, nemaiputând fi cu ea din cauza dispariţiei cunoscutei 
coregrafe chiar la începutul filmărilor.
Contribuţia lui Wenders ca regizor e redusă, mai ales cu privire la 
propria sa reflecţie asupra materialului cu care a lucrat. Coregrafiile 
filmate sunt cele originale, Wenders alegând doar unghiurile de 
filmare şi anumite locaţii naturale care să reflecte primordialitatea 
sentimentelor transmise prin coregrafie şi tendinţa spre organic, 
pe care Pina o vădea în scenografii: scena acoperită cu pământ din 
„Ritualul primăverii”, ploaia torenţială din culisele unui alt spectacol. 
Filmarea cinematografică a acestor coregrafii faimoase şi redarea ei în 
3D sunt acte de educaţie. Scenografia din „Cafe Müller”, în care scaunele 
ajung să fie obstacole şi obiecte de joc continuu între personaje e o lecţie 
excelentă pentru cine vrea să simtă şi să înţeleagă spiritul scenografiei, 
cum poate el evolua. Din păcate, într-un calcul vizavi de toleranţa 
publicului, Wenders include în documentar şi câteva solouri/duete mai 
calofile, tehnice, mai puţin conceptuale, ce nu se ridică la vizionarismul 
celor mai bune piese ale ei (menţionatele „Ritual al Primăverii” şi „Cafe 
Müller”). Dincolo de îndrăzneala relativ redusă a lui Wenders în a-şi 
exprima propria viziune vizavi de acel fenoment coregrafic, 3D-ul 
său chiar aduce mişcarea mai aproape, iar elementele de decor - care 
pentru un ochi neantrenat nu însemnau mare lucru – primesc acum o 
calitate tactilă şi o vizualitate detaliată. Poate sufăr doar de primul şoc 
al 3D-ului aplicat pe artă, pe corp – un 3D cu o cu totul altă prezenţă şi 
volum, un corp constitutiv al filmului. (Emi Vasiliu)

Principii de viaţă 
România 2010
regie constantin Popescu 

„Principii de viaţă”, în mod surprinzător, a fost unul dintre cele două 
filme recompensate la această ediţie a TIFF-ului cu Premiul pentru 
Regie; uimitor – pentru că hiba majoră a filmului e tocmai regia. 
Constantin Popescu mai dovedise şi în rândul trecut, cu “Portretul 
luptătorului la tinereţe” (tot 2010), că subtilitatea nu e punctul lui forte, 
exagerând până la caricaturizare figurile comuniştilor care îi vânau pe 
partizani şi le persecutau familiile. Dar să admitem că îngroşarea de 
acolo intra în convenţia unui tip de film cu antagonişti mai negri ca 
dracu’ şi cu protagonişti frumuşei şi curăţei, mânaţi de idealuri foarte 
puternice, deşi nu tocmai clare. Însă, această manieră de a îngroşa 
lucrurile nu poate fi trecută cu vederea în cazul celui de-al doilea 
lungmetraj al său, pentru că „Principii de viaţă” e... o felie de viaţă. 
Sunt convinsă, deşi nu am citit scenariul – scris de Răzvan Rădulescu 
şi Alexandru Baciu (autori care excelează în sfera acestui gen de film) 
– că deranjantele exagerări nu vin din interiorul scenariului, ci provin 
de la un regizor care nu-şi înţelege pe deplin personajul. De aceea, 
într-un film în care amprenta regizorală ar trebui să fie invizibilă, cea 
a lui Popescu este uriaşă, colorată şi pusă aiurea. 
Velicanu (Vlad Ivanov la primul lui rol principal), un bărbat trecut 
de 40 de ani, aflat la a doua căsătorie, are de rezolvat diverse treburi 
pentru a putea pleca liniştit a doua zi în concediul demult planificat. 
Velicanu e genul de om care simte nevoia mereu de a fi stăpân pe 
situaţie, cel puţin la un nivel superficial – ca pentru a se linişti pe sine 
că toate vor decurge conform planului; de la supravegherea bunului 
mers în construcţia noii sale case, la a-i da bani pentru întreţinere 
fostei neveste sau la cumpărăturile care se cer a fi făcute înainte de 
vacanţă, el insistă să le facă pe toate; mai greu e de ţinut sub control un 
adolescent de 15 ani; băiatul său din prima căsnicie, pe care vrea să-l 
ia în concediu împreună cu noua sa familie, declanşează în Velicanu 
izbucnirea cathartică din final, venită după o lungă acumulare de 
energii negative. 
Constantin Popescu nu îşi simpatizează deloc personajul, nici nu 
empatizează în vreun moment cu el, ba chiar îl ridiculizează. De 
exemplu, când Velicanu supraveghează nişte muncitori care lucrează 
la casa sa, la un moment dat îşi pune mâinile în şolduri; regizorul ni-l 
arată din faţă, mai apoi din spate stând în această poziţie, fără ca acest 
cadru din urmă să aducă ceva nou faţă de precedentul, doar hohote de 
râs din partea spectatorilor. Acelaşi efect îl obţine şi momentul în care 
Velicanu, după ce iese de la duş, îşi pune muzică şi începe să danseze 
de unul singur. Popescu îşi exagerează personajul şi îl ridiculizează, 
ca mai apoi, la sfârşitul filmului, să poată să-l condamne fără nicio 
remuşcare. Bătaia de la final e îngroşată în acelaşi stil (poziţia corpului 
lui Ivanov e de-a dreptul nenaturală, prea desele intervenţii ale 
fostei soţii, care tot încearcă să intre în cameră pentru a-l opri – sunt 
caraghioase), ratând o secvenţă care ar fi putut avea forţa de a salva 
restul filmului. 
E păcat de poveste. În mâinile altui regizor ar fi putut fi înduioşătoare, 
pentru că, în fond, Velicanu nu e o brută, ci un control freak care îşi 
pierde controlul făcând un gest necugetat când realizează că viaţa sa 
nu e atât de roz precum o vrea el. (Roxana Coţovanu)

rabbit hole (trezirea la realitate)
Sua 2010
regie John cameron Mitchell
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Pe John Cameron Mitchell îl ştim cu toţii drept celebrul Hedwig din 
„Hedwig and the Angry Inch” (2001), ba unii dintre noi i-am văzut şi 
cel de-al doilea lungmetraj – „Shortbus” (2006). Dacă ar fi să facem 
o acoladă între cele două filme, în dreptul ei ar trebui însemnată în 
primul rând o anumită înclinaţie spre subiecte nonconformiste şi 
şocante, tratate într-un stil eclectic şi electrizant. Cel de-al treilea film 
al său, „Rabbit Hole”, nu încape în această acoladă, subiectul fiind 
pe cât se poate în limitele mainstream-ului: un cuplu, interpretat de 
Nicole Kidman (care e şi producătoarea filmului) şi Aaron Eckhart, se 
confruntă cu moartea fiului lor, iar Mitchell tratează povestea într-o 
cheie subtilă; subiectul vă poate aduce aminte de „Don’t Look Now”/ 
„Nu privi acum” (Nicolas Roeg, 1973) sau de „Antichrist”-ul lui Lars von 
Trier (2009), dar în timp ce acestea ajung în nişte locuri misterioase şi 
obscure (ba chiar în bălării ar spune mulţi despre filmul lui von Trier), 
„Rabbit Hole” rămâne cu picioarele pe pământ şi încearcă  să lumineze 
toate faţetele unei astfel de experienţe, în limitele realismului sau cel 
puţin în ale plauzibilului. Înstrăinarea fizică şi psihică este redată 
exact şi cinstit de ambii protagonişti, însă Nicole Kidman face (nu 
pentru prima oară) un tur de forţă, emanând, în spatele unui zid de 
frigiditate şi răceală, o sentimentalitate tăcută şi mişcătoare (de altfel, 
a fost şi nominalizată atât la „Oscar”, cât şi la „Globurile de Aur” pentru 
această partitură).
„Rabbit Hole” este o adaptare a piesei de teatru cu acelaşi nume 
(câştigătoare a premiului Pulitzer şi scrisă de David Lindsay-Abaire, 
care este de altfel şi autorul scenariului), ceea ce se întrezăreşte pe 
alocuri, contextul vieţii sociale a personajelor fiind ignorat pe de-a 
întregul: Kidman şi Eckhart sunt doi părinţi care şi-au pierdut copilul 
şi pentru care durerea pe care o împărtăşesc nu are un numitor 
comun. Însă Mitchell este prea inteligent pentru a lăsa povestea să 
devină o (melo)dramă lacrimogenă; fără să îşi piardă respectul pentru 
subiect, el reuşeşte să facă publicul să râdă – de exemplu într-o scenă 
tragi-comică, în care cei doi soţi participă la o şedinţă de terapie de 
grup. O mamă care şi-a pierdut fiica se consolează spunând că aceasta 
a fost luată de Dumnezeu pentru a face din ea un înger. Într-un film 
mainstream, probabil că Kidman ar fi izbucnit în plâns - şi spectatorii 
odată cu ea. Aici, însă, ea are o izbucnire absolut neaşteptată, declarând 
că afirmaţia mamei respective i se pare absurdă; dacă Dumnezeu vrea 
să facă un înger, să-l facă din nimic, doar este Dumnezeu! Şi întâlnirea 
lui Kidman cu tânărul care se afla la volanul maşinii care i-a omorât 
copilul decurge altfel decât ne-ar indica aşteptările de la un film cu un 
asemenea subiect: ambii sunt chinuiţi de sentimentul vinovăţiei şi are 

loc un schimb de replici pe tema „ce-ar fi fost dacă”. Ce-ar fi fost dacă 
şoferul ar fi luat-o pe altă stradă? Ce-ar fi fost dacă câinele familiei, 
după care băiatul lui Kidman a fugit în stradă, ar fi fost pus în lanţ? Ce-
ar fi fost dacă totul ar fi fost altfel?
Filmul lui Mitchell nu răspunde acestor întrebări. De fapt, nu răspunde 
nici unei întrebări. Nici măcar nu ne spune dacă durerea provocată de 
o pierdere este un proces cu finalitate sau fără. Şi totuşi, spectatorul va 
părăsi cinematograful cu o senzaţie de optimism, şi totodată conştient 
de bizareria acestei senzaţii. Ceea ce nu este chiar de ici, de colo. 
(Roxana Coţovanu)

sin retorno (fără cale de-ntors)
argentina, Spania 2010
regie Miguel cohan

Dacă nu aţi văzut „Sin retorno”, sau dacă deja l-aţi uitat, filmul începe 
aşa: Pe o stradă întunecoasă, seara târziu, un biciclist (care ne-a fost 
arătat mai înainte cinând cu tatăl său) se opreşte să-şi repare bicicleta. 
E accidentat uşor de un bărbat (care ne-a fost arătat de mai dinainte, să 
ştim că îl aşteaptă acasă o femeie iubitoare), dar biciclistul nu păţeşte 
nimic, doar bicicleta. Rămânând în continuare în mijlocul străzii să îşi 
repare bicicleta, e lovit din nou, de data asta mortal, de maşina unui 
puşti pe nume Matías care îşi conducea acasă un prieten, venind de 
la o petrecere (unde ne-au fost arătaţi amândoi mai înainte). Puştii 
intră în panică. Matías îşi ascunde implicarea în accident, cum pare 
plauzibil. Când, în sfârşit, află, părinţii îl protejează, cum e şi firesc. 
Tatăl victimei nu se lasă până nu prinde făptaşul. În consecinţă, cade 
vina asupra primului şofer, cel care l-a accidentat numai puţin, şi 
acesta, după ce ispăşeşte ani de zile o pedeapsă pe care nu o merită, 
îl demască pe adevăratul criminal şi îi demonstrează tatălui suferind 
că faptele lui bune nu sunt atât de bune pe cât credea. Nu dezvălui 
aici toate detaliile răzbunării, deşi nici nu vă pot recomanda să vedeţi 
filmul ca să le aflaţi.
Încerc să spun aici (şi să vă las să vă convingeţi singuri) că „Sin retorno” 
e un film pretenţios, după o reţetă veche, cu o realizare mediocră şi 
o expoziţiune stângace care îi deconspiră finalul oricui încearcă să 
anticipeze, cât de cât. Vorbeşte despre cum oamenii fac rău fără să 
gândească, dar despre asta vorbesc şi multe filme mai subtile. Iar dacă 
nu puteţi accepta convenţia conform căreia, la un moment dat, vieţile 
personajelor se aplatizează şi nu le mai afectează nimic irelevant 
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pentru intrigă – convenţie creată şi propagată de scenarişti leneşi 
pentru spectatori aidoma -, nu veţi putea savura nici întorsăturile 
de situaţie, nici restabilirea ordinii din final. 
Dacă aţi răbdat să citiţi până aici, trebuie să vă spun că nu îi aloc 
filmului acest spaţiu pentru că îl consider demn de reţinut sau de 
examinat, ci pentru că a rulat în competiţia de la TIFF şi a fost 
răsplătit cu „Trofeul Transilvania”, în detrimentul altor filme mult 
mai bune. Înţeleg că sunt greu de comparat între ele filme diferite 
ca temă, stil, lungime, influenţe etc., şi sunt şi mai greu de ierarhizat 
nişte filme când fiecare are imperfecţiunile lui, dar tot nu înţeleg 
după ce criteriu „Sin retorno” e cel mai realizat. Nu înţeleg de ce un 
film greoi oarecare e considerat adesea mai „profund” decât altul 
ca „Tilva Roš”/„Muntele Roşu” (regia Nikola Lezaic, 2010), care e 
„doar” un film „ca-n viaţă” despre skateri descreieraţi care se dau cu 
placa. „Tilva Roš” poate fi criticat că e „fără structură”, dar nu e ca 
şi cum „Sin retorno” ar fi binecuvântat de talentele unui scenarist. 
Nu cred că trebuie să ne emoţionăm a mia oară că a fost pedepsit 
un inocent. E ficţiune. (Irina Trocan)

the way Back (drumul de întoarcere)
Sua 2010
regie Peter Weir

„The Way Back”/„Drumul de întoarcere” ar putea fi bazat pe 
fapte reale, sau ar putea să nu fie. Adaptat după „The Long Walk”, 
povestea incert-autobiografică a unui locotenent polonez care 
a evadat dintr-un gulag siberian împreună cu alţi şase deţinuţi, 
filmul lui Weir urmăreşte călătoria întreprinsă de eroii săi prin 
Deşertul Gobi, Tibet, Munţii Himalaya, şi până în India Britanică. 
Dacă credeţi că ambiţia lui Weir să filmeze departe de studiouri 
vă va lăsa impresia de film documentar, gândiţi-vă că evadaţii 
sunt interpretaţi de Ed Harris, Colin Farrell, Jim Sturgess, Dragoş 
Bucur, Alexandru Potocean, Mark Strong şi Saoirse Ronan (dacă 
nici asta nu e suficient, Colin Farrell joacă rolul unui mafiot rus, cu 
Lenin şi Stalin tatuaţi pe piept). Fie că e sau nu bazat pe fapte reale, 
„The Way Back” e un film de aventuri cu staruri, aşa că insertul 
de la început şi montajul de la sfârşit - care vor să plaseze ferm 
povestea în istoria comunismului - s-ar putea să vă deranjeze.
Pe de altă parte, Peter Weir s-a dovedit capabil în alte ocazii 
să regizeze filme bune după scenarii contestabile. „Picnic at 

Hanging Rock” („Picnic la Hanging Rock”, 1975) şi „The Last 
Wave” („Ultimul val”, 1977) se bazează pe mituri australiene pe 
care realizatorii nu le pun sub semnul întrebării, dar Peter Weir 
se pricepe destul de bine să menţină o atmosferă tensionată, încât 
filmele să fie înfricoşătoare şi pentru spectatorii care nu mai 
cred în basme. Ultimul lui film, „Master and Commander: The 
Far Side of the World” („La capătul lumii”, 2003), exaltă aceleaşi 
valori tradiţionale transmise de navigatori din tată-n fiu pe care 
„Piraţii din Caraibe” le ridiculizează, însă e un film de o armonie 
admirabilă. Căpitanul uneori-prea-hotărât al unei corăbii britanice 
(interpretat de Russell Crowe) şi medicul uneori-prea-şovăielnic 
care îl însoţeşte (Paul Bettany) se susţin reciproc în timp ce 
urmăresc o navă inamică greu de prins din urmă şi şi mai greu 
de înfrânt, iar prietenia lor – cu tot cu excesele, previzibilitatea 
şi idiosincraziile ei programate - e destul de trainică încât să 
constituie baza filmului; iar ceea ce se construieşte pe această 
bază – problemele cu autoritatea unuia, cu sănătatea celuilalt, cu 
starea echipajului, cu Natura sau Ştiinţa - e destul de divers cât să 
nu ajungă să ne sâcâie. „Master and Commander” e în cel mai rău 
caz un film proaspăt după o reţetă veche, şi Peter Weir îl regizează 
cu mână sigură.
Protagoniştii din „The Way Back” parcurg un drum de 6.500 km 
în care suferă transformări fizice cumplite şi se luptă cu natura în 
toate formele ei extreme - şi Weir reconstituie călătoria cu atenţie 
la detalii. Dar filmul ne promite o demonstraţie a tăriei de caracter 
de care sunt capabili oamenii când le e libertatea în joc, şi pur şi 
simplu nu-şi îndeplineşte promisiunea; momentele de tensiune 
sunt diluate de poantele sau confesiunile pe care personajele şi 
le fac depărtându-se sau apropiindu-se unele de altele - numai că 
nici o prietenie nu se apropie de camaraderia din filmul anterior, şi 
nici o vrajbă nu devine incisivă. Alt film apărut anul acesta despre 
impasul în care se află un evadat, „Essential Killing” al lui Jerzy 
Skolimowski, e lipsit de frumuseţea filmelor lui Peter Weir, dar e 
mult superior ca exerciţiu de suspans. Trebuie să vă amintesc că, 
dacă vreţi să ierarhizaţi „The Way Back” şi „Essential Killing”, va 
trebui să ţineţi seama şi de existenţa lui Ed Harris. În al doilea film, 
personajul lui nu şi-ar găsi locul; în primul, unde joacă rolul celui 
mai înţelept dintre cei şapte, are ocazia să-şi etaleze talentul, dar 
personajul lui nu are consistenţă proprie - suntem manipulaţi să 
ne înduioşăm la o tipologie însufleţită de un actor. Va trebui să vă 
hotărâţi singuri dacă e sau nu impresionant. (Irina Trocan)
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adaptări

Now Showing 
(r. R. Martin) 

Mistérios de Lisboa (r.  R. Ruiz) 

Lithuania and the Collapse of the 
USSR (r. J. Mekas) 

Jodaeiye Nader az Simin (r. A. 
Farhadi)

Waste Land (r. L. Walker)

Carlos (r. O. Assayas)

Animal Kingdom (r. D. Michod)

Tilva Ros (r. N. Lezaic)

Haevnen (r. S. Bier)

Armadilo (r. J. M. Pedersen)

Metrobranding (r. A. Vlad, A. Voicu)

Eastern Plays (r. K. Kalev)

Le quatro volte
(r. M. Frammartino) 

Rabbit Hole
(r. J. C. Mitchell)

Ne change rien (r. P. Costa)

The Way Back (r. P. Weir)

Pina (r. W. Wenders)

La Princesse de Montpensier (r. B. 
Tavernier)

Essential Killing (r. J. Skolimowski)

Potiche (r. F. Ozon)

Attenberg  (r. R. A. Tsangari)

La vida de los peces
(r. M. Bize)

Bibliotheque Pascal (r. S. Hajdu)

Balada triste de trompeta (r.  A. de 
la Iglesia)

Andreea
Mihalcea

Nagy
Boglárka

Roxana 
Coţovanu

Gabriela 
Filippi

Andrei 
Dobrescu

Andrei 
Gorzo

Tudor 
Jurgiu

Andra 
Petrescu

Andrei
Rus

Emi 
Vasiliu
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★ ★ ★
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★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★★

FILMELE
REDACTORII

capodoperă

trebuie văzut

merită văzut

poate fi văzut

pierdere de vreme

★ ★ ★★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★

★

Irina 
Trocan
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