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  Nu mi s-a părut niciodată prea fericită eticheta de „mama lui Donald” atașată Vioricăi Bucur, și încă și mai nefericite mi se par adaptări 
ulterioare, de genul „mama desenului animat”. Viorica a realizat Gala Desenului Animat (întâi în doi, cu Radu Cimponeriu, până când acesta a fugit 
din ţară) de prin ’74 până puţin după ’90. Copiii și puștii de atunci (publicul ei de bază pentru „Gala…”) au acum cam 35 – 45 de ani, fix un segment 
de generaţie înaintea mea, și-n plus, mi s-a părut că Donalzii și Chip și Daleii s-au lipit de ea, pesemne, mai degrabă accidental, iar Viorica a făcut și a 
însemnat mult mai mult. 
 Spuneam că pe mine m-a enervat mai mereu eticheta de „mama lui Donald” asociată Vioricăi Bucur. Pe ea însă, niciodată. Îi plăcea chiar, și 
știu și de ce. 
 Am petrecut lângă Viorica toată viaţa mea adultă, înconjurată de energia, umorul și cinefilia ei. Ca doi oameni care vieţuiesc aproape, nu am 
fost doar la film împreună; timpul ne-a dus și la doctor și la contabil și la cârciumă și la aprozar. Și am văzut adesea eșantionul ăsta de copii din triștii 
ani ’80, azi oameni în toată firea care, indiferent de clasă sau educaţie, se transformau când o vedeau și nu știau ce să mai facă și cum să-i mulţumească. 
Era ceva aproape bizar în felul în care acești oameni o tratau întotdeauna, în felul în care-i zâmbeau. Era ceva personal și onest, diferit de bucuria cu care 
se gudură oamenii și dau din coadă când știu că au intrat în proximitatea unei vedete. Vioricăi îi plăcea asocierea cu desenele animate. A difuza Disney 
și Looney Tunes, a aduce entertainment, animaţie din vest la televizoarele alb-negru, într-o lume alb-negru, a fost forma ei de rezistenţă în comunism, 
pentru care o generaţie întreagă nu a uitat-o.  
 Dar de ce nu, zic eu, „mama Istoriei și Teoriei Filmului”, cursurile pe care le-a ţinut, pentru atâtea generaţii, la Universitatea de Teatru și Film 
din București? Anul ăsta, în mai, Viorica a aflat că mai are foarte puţin timp. Mi-a spus că s-a simţit ca în „Cleo de la 5 la 7”. Știa că e la sfârșit, că nu se 
va mai întoarce în toamnă pentru un nou an universitar. A păstrat asta pentru ea, dar a ales să-și folosească acest timp (puţin) rămas presând studenţii, 
insistând și rugându-i să scrie, să nu amâne examene sau referate sau lucrări de licenţă. Timp de o lună a citit și corectat zi și noapte (nu e o figură de stil). 
 Nu pot să îmi explic manifestarea asta de eroism, știu doar că Viorica Bucur a făcut enorm – nu aș zice pentru film, ci mai degrabă pentru 
văzutul de film: vreo 40 de ani de făcut emisiuni („tocăniţă de filme”, cum spunea soţul ei), a fost în multele jurii unde a ochit și premiat viitori cineaști 
pe care, la momentul respectiv, nu-i băga încă nimeni în seamă, a selecţionat și trecut de cenzură atâtea filme, luptându-se să le salveze întregi, să scape 
neciopârţit vreun sărut unde, printre buze, se murmura vreo replică esenţială fără de care finalul nu mai avea sens. 
 Am scris mult la două mâini cu Viorica Bucur și am făcut împreună câteva sute de ore de emisiuni de film, iar în contextul tuturor celor înșirate 
mai sus, sintagma „mama lui Donald” mi se părea uneori aproape la mișto. 
 S-a întâmplat prin 2005 să facem un film în două episoade despre venirea lui Polanski la București: Polanski la aeroport, la hotel, apoi la 
conferinţa de presă, Polanski întâmpinat de oboaie în faţă la sala Palatului, unde-și lansa „Pianistul”. În fine, Polanski la Universitatea de Film, ţinând 
o lecţie de cinema, pe bune. La sfârșitul vizitei, Cristina Nichituș, decan pe atunci, îi oferă titlul de Doctor Honoris Causa. Polanski refuză, Nichituș 
insistă. Polanski se caţără cu picioarele pe scaun, ciufulit și cu blugii tociţi și le adresează studenţilor care se călcau în picioare ceva de genul: „Am eu faţă 
de doctor?” Aplauze, urale, Polanski dă să iasă din facultate și din filmul nostru. Mi s-a părut firesc să filmăm această plecare. Mă uit prin curte după 
cameramanul TVR, ușor sărit, și nu dau de el nicăieri: Viorica îl adusese înapoi în sala unde avusese loc întâlnirea lui Polanski cu studenţii, sală acum 
goală. Și mie, și cameramanului ni s-a părut întâi o ţăcăneală. Ce o interesa pe Viorica era să capteze imaginea unui șezut de scaun, negru, pe care se 
conturau gri, din praf, urmele pantofilor lui Polanski, cocoţat cu câteva minute în urmă pe același scaun negru, sfidător și în urale. Imaginea scaunului 
murdar, pe care Viorica a pus-o, în stop cadru, sub genericul de final, spune mai multe decât reușesc eu în cuvinte despre transformarea discretă a 
prezentului în memorie, cu misterul și însemnătatea pe care această metamorfoză le presupune. Și spune mai multe despre Viorica Bucur decât sunt eu în 
stare în scris.
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Pentru un film care atacă chiar problema spiritului, „The Tree of 
Life” („Copacul vieţii”) este nepermis de lipsit de ingeniozitate. 
Filmul este o ilustraţie a unei viziuni panteiste despre lume. Numai 
că, în încercarea sa de a arăta că totul este atins de dumnezeire, 
regizorul Terrence Malick se opreşte asupra imaginilor care ar  
putea dovedi în modul cel mai facil această idee. El se foloseşte de 
un procedeu des aplicat în documentarele de tip Discovery: alege 
imagini ale diversităţii cosmice – imagini din spaţiu cu planete 
şi nebuloase, lanuri de floarea soarelui şi chiar peisaje montane 
animate de dinozauri – şi le colează, livrând astfel dimensiunea 
miracolului existenţei. Iar, ca să dea greutate lucrurilor pe care le 
vehiculeză, adaugă o muzică solemnă.  
Discursul despre relaţia dintre oameni şi divinitate este introdus de 
o naraţiune simplă. Moartea unuia dintre copiii unei familii mic-
burgheze dintr-un orăşel american din anii ’50 îi face pe apropiaţii 
rămaşi în viaţă să chestioneze motivul pentru care Dumnezeu 
admite ca oamenii să sufere şi nu se implică pentru a le linişti 
durerea. Sunt prezentate scene din copilăria băieţelului mort şi a 
fraţilor săi. Dintre aceştia, Jack pare că este personajul care conduce, 
în cea mai mare parte, povestea. Singurul arătat şi în prezent, prin 
el se justifică tonul melancolic al povestirii şi impresia de naraţiune 
la trecut. 

Pretextul amintirii nu justifică însă pe de-a-ntregul schematismul 
episoadelor prezentate şi al personajelor. Părinţii din film sunt 
întrupări ale clişeelor despre femeile şi bărbaţii din orăşelele 
americane ale anilor ’50. Mama este casnică şi se ocupă de copii. 
Este blândă,  frumoasă, îi răsfaţă pe băieţi şi nu îndrăzneşte să îşi 
contrazică soţul. Tatăl aplică principii stricte în educarea copiilor, 
terorizându-i. „Mama voastră e naivă. Îţi trebuie o voinţă feroce 
ca să înaintezi în lumea asta. Dacă eşti bun, lumea profită de tine”, 
susţine el. Întrerupe cu bruscheţe masa de seară pentru a-i întreba 
pe copii titlul şi autorul compoziţiei care se aude la patefon. 
Terrence Malick nu lasă nicio scenă spontană personajelor sale. 
Toate secvenţele pe care le construieşte au rolul de a defini relaţiile 
dintre personaje şi de a explica implicaţiile psihologice. Într-o 
secvenţă, mama îl învaţă pe primul născut, Jack, să recunoască 
animalele cu ajutorul unor figurine de lemn, în curtea din faţa casei. 
Malick face o elipsă în timpul povestirii şi plasează următoarea 
secvenţă tot în curte. Mama ţine acum în braţe un nou-născut şi 
încearcă să îl familiarizeze pe copilul mai mare cu ideea că are un 
frate. Bebeluşul începe să plângă, Jack îşi dă seama că mama nu mai 
are timp numai pentru el şi răstoarnă înciudat găletuşa cu figurinele 
de lemn. Într-un alt moment al filmului, tatăl este arătat încercând 
să-şi dreseze copilul. Îi arată o linie imaginară şi îl obligă să nu o 
depăşească. Băieţii şi-ar dori ca tatăl lor să dispară şi să rămână 
singuri cu mama lor. 
Malick prezintă copilăria în generalisme, ca dintr-un ghid 
de psihologie. Regizorul subliniază importanţa educaţiei şi a 
experienţelor primilor ani de viaţă în formarea atitudinii individului 
în faţa vieţii. Jack are ca exemplu cele două stiluri ale părinţilor săi: 
al mamei, bazat pe intuiţie şi bunătate, şi pe cel al tatălui, raţional şi 
intransigent. Biserica şi şcoala îşi impun şi ele, fiecare în parte, un 
anumit model asupra copilului. Jack asistă la o moarte injustă – un 
prieten de joacă moare înecat – şi băiatul întreabă disperat şi sfidător: 
„Ai lăsat să moară un băiat. Permiţi să se întâmple orice. De ce aş fi 
bun, când tu nu eşti?” Îl regăsim pe Jack în zilele noastre. Trăieşte 
într-o metropolă şi îl vedem înconjurat de structurile arhitecturale 
elaborate ale spaţiilor în care locuieşte şi în care lucrează. (Sunt 
primele scene din întreaga carieră a regizorului care prezintă chiar 
realitatea anilor în care se filmează, pentru care nu reconstruieşte 
realitatea unei alte epoci. Totuşi, formalismul lui Malick face ca 
oraşul anilor 2010 să semene uşor a oraş de S.F.) După stilul său 
de viaţă ne putem da seama că a ales să urmeze modelul tatălui, 
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prin muncă şi perseverenţă, dar nu este mulţumit de ea. Priveşte 
compătimitor o tânără care trece pe lângă el cu hotărâre: „Când eşti 
tânăr doar cariera contează”, comenteză în telefonul mobil. 
Suprafeţele lucioase de sticlă ale oraşului sufocant fac trecerea spre 
nişte imagini de reverie. Oamenii zburdă liberi într-un fel de ocean 
primordial şi îşi reîntâlnesc persoanele dragi. Jack, adult, se reuneşte 
cu părinţii şi fraţii săi rămaşi la vârsta pe care aceştia o aveau când 
el era copil. Este momentul de după încheierea lumii, când oamenii 
îşi găsesc alinarea în braţele persoanelor iubite, dar şi momentul în 
care se creează premizele unei noi existenţe, mamele trecându-şi 
copiii de la una la alta, prin gesturi ritualice. 
Din felul acesta de a privi retrospectiv apare filozofia pe care o 
propovăduieşte filmul: „Dacă nu iubeşti, viaţa se va scurge pe lângă 
tine”. Simbolul copacului sintetizează această credinţă a lui Malick. 
„Toată suferinţa pe care o trăieşti te va întări, îţi va da putere şi te 
va îndruma către o cale mai măreaţă. Gândeşte-te la felul în care 
copacul creşte în jurul rănilor sale. Dacă o ramură se rupe, copacul 
nu se opreşte din creştere, ci continuă să se îndrepte spre lumină. 
Trebuie să înfruntăm nenorocirea şi să nu o lăsăm să ne sperie”, 
o învaţă guvernanta englezoaică pe tânăra indigenă în „The New 
World” („Lumea nouă”, 2005), filmul realizat anterior de regizor. 
Este o viziune simpatică despre lume, cu reale şanse de şlagăr. Se 
mai adaugă aici şi stilul spectaculos de filmare al lui  Malick şi tonul 
melancolic dat de imaginile cu apusuri de soare. 
„The Tree of Life” este totuşi antipatic. Chit că ideile pe care le aduce 
sunt dintre cele mai comune, Malick alege să încâlcească sensurile 
într-un fel pretenţios. Discursul iniţial, rostit din off de o voce de 
femeie (se presupune că este vocea mamei din film) despre cele două 
căi pentru care poţi opta în viaţă, cea a graţiei şi cea a naturii, anunţă 
că filmul este o pildă. „Ne-am învăţat că cei care iubesc calea graţiei 

nu sfârşesc niciodată rău”, conchide vocea şi imaginea arată un 
băieţel care merge cu spatele la aparatul de filmat, se întoarce într-
un semi-profil, dezvăluind un chip spăşit. În secvenţa următoare, o 
mamă este înştiinţată de moartea fiului ei. Din cele două informaţii 
se poate trage concluzia că băiatul pe care l-am văzut mai înainte 
este fiul mort şi vom aştepta să aflăm cum s-au întâmplat lucrurile. 
Băiatul este, într-adevăr, copilul femeii şi moare prematur. Numai 
că nu moare la vârsta la care ne este arătat mergând cu spatele, 
ci la nouăsprezece ani, iar motivele decesului său nu vor fi făcute 
cunoscute. Din această primă ambiguitate mai decurge un episod 
confuzant. Un copil din vecini se îneacă în timp ce se scălda. Din 
nou, suntem lăsaţi să credem că este vorba despre unul dintre copiii 
familiei O’Brian. Tatăl celor trei băieţi sare în apă după copilul înecat, 
îl aduce la mal, dar nu reuşeşte să îl salveze şi îl strânge îndurerat 
în braţe. Se poate ca Malick să fi intenţionat ca aceste confuzii să 
constituie bazele unei reflecţii despre incapacitatatea de a înţelege 
evenimentele în timpul desfăşurării lor şi despre suferinţa provocată 
de negăsirea unor sensuri pentru lucrurile care se întâmplă.
Terrence Malick şi-a dezvoltat nişte mecanisme de intimidare a 
spectatorului pe care le aplică nu numai în felul în care manipulează 
povestea. Imaginea este însoţită pe aproape toată durata filmului 
de o muzică ambientală cu rol de convingere. Malick inserează 
cele mai variate compoziţii ale unor autori foarte diferiţi ca 
idealuri şi intenţionalitate (de la autori obscuri de baroc englez, 
Bach, Beethoven, Berlioz, Smetana, Brahms, Mahler şi muzică 
neominimalistă New Age) şi le uniformizează. Foloseşte adesea doar 
pasaje nesemnificative din compoziţiile care sunt menţionate pe 
generic, fragmente care să-i susţină şi să imprime imaginilor două 
idei generale, după caz: că viaţa este plăcută (în imaginile cu familia) 
şi că viaţa este un lucru grandios (imaginile cu materie şi nebuloase).
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„La Mosquitera” urmăreşte modificarea 
relaţiilor într-o familie burgheză, aparent 
disfuncţională, dintr-o Spanie contemporană. 
Alicia şi Miguel hotărăsc să se despartă pentru 
o perioadă de timp nelimitată, ca urmare 
a nefericirii şi a lipsei de comunicare reală. 
Urmărite în paralel în evoluţia lor, personajele 
par că dau curs unor euri mai autentice decât 
ce vedem în tabloul de familie iniţial - cât 
sunt împreună nu se ascultă, se complac 
într-un cotidian sec, iar de când se despart 
comportamentul lor deviază spre limita dintre 
excentric şi patologic. Un subiect ofertant, 
exploatat în cinema sub diverse forme - similar 
în construcţia figurii materne cu „Le souffle au 
coeur” („Murmurul inimii”, 1971, regie Louis 
Malle), spre exemplu - devine pretextul unui 
discurs încrezător, controlat minuţios, despre 
gradul de autism din relaţiile interumane, 
despre soluţii pripite, instinctuale la probleme 
artificiale, despre aparenţă şi realitate, despre 
fals şi autentic. Infantilismul adulţilor sau 
adulterul nu sunt teme extravagante, dar 
Agusto Vila pare că vrea să ne demonstreze ce 
poate face prin jocul actorilor, scenografie sau 
tăieturi de montaj folosite pentru accentuarea 
bizarului; nu te lasă să intri în poveste, eşti 

bruscat de acţiuni şi replici contradictorii. 
Alicia (Emma Suarez) e mama infantilă a cărei 
existenţă gravitează în jurul copilului, Miguel 
(Eduard Fernandez) e tatăl a cărui autoritate 
e în permanenţă obturată de Alicia, iar Luis 
(Marcos Franz) e victima slăbiciunilor celor doi, 
un adolescent care se refugiază în muzică (cântă 
la pian) şi în „salvarea” animalelor aduse de pe 
stradă. Nevoia lui de comunicare şi afecţiune se 
consumă în interacţiunea cu pisici sinucigaşe 
(Mao - un motan roşcovan - se aruncă de la 
fereastră) şi câini ce par în majoritatea timpului 
sedaţi. Și părinţii caută o formă de evadare: Alicia 
ilustrează poveşti suprarealiste, iar Miguel vede 
în menajera lor, Ana (Martina Garcia),  singura 
ce pare normală, umană, un obiect al satisfacerii 
nevoii de autoritare. Tabloul anomaliilor este 
completat de părinţii lui Miguel şi de o familie 
monoparentală. Maria (Geraldine Chaplin), 
suferindă probabil de Alzheimer, e pierdută tot 
timpul, nu vorbeşte, nu reacţionează la stimulii 
exteriori (singura dată când pare că relaţionează 
cu exteriorul este atunci când Miguel le aduce 
un CD cu muzică de operă drept cadou şi îl 
ascultă toţi pe canapeaua părinţilor, într-o 
tristeţe rigidă ), iar tatăl e puţin autist, singura 
sa preocupare fiind îngrijirea bolnavei. Nici 

relaţia lor nu este construită a l’americaine - 
bărbatul nu este copleşit de responsabilitate, 
nu suferă, nu te face să empatizezi cu problema 
lui; sunt doar ilustraţii ale unor indivizi certaţi 
cu viaţa, asociali. Celălalt cuplu care vine să 
susţină o temă secundară - maltratarea psihică 
sau fizică a copiilor - contrastează cu relaţia 
pe care Alice şi-o doreşte cu băiatul. Raquel, 
prietena Aliciei, locuieşte cu fetiţa sa - un copil 
candid cu ochi rotunzi şi albaştri, care încasează 
tacit reacţiile nevrotice ale mamei. Educaţia se 
face prin bruscare, chiar violentare. Supunerea 
ei corespunde unui soi de maturitate, ca şi 
când un copil de 6 ani ar înţelege că intenţiile 
părintelui sunt bune, doar că sunt aplicate 
defectuos. Singura figură umană, care permite 
empatizarea este Ana, menajera emigrantă, 
mama singură, frumoasă şi delicată, de ale 
cărei nevoi materiale profită Miguel, pentru 
a o abandona când se transormă într-o relaţie 
normală.
Personajele din „La mosquitera” sunt reci, trăiesc 
mai mult sau mai puţin confortabil în propriul 
cap şi se complac în a crea un nivel iluzoriu al 
aparenţelor, pe care îl confundă cu realitatea. 
Nu comunică, dar nici nu pare că îşi doresc să 
asculte problema celuilalt (când Miguel se arată 
frământat de situaţia lor, Alicia îi recomandă să 
îşi ia pastila şi să adoarmă; când Ana poveşte un 
episod tragic din trecutul ei, Miguel adoarme; 
când tatăl lui spune că vrea să se sinucidă, Maria 
cască nestingherită). Confuzia protagoniştilor 
şi schema relaţiilor dintre ei sunt ilustrate încă 
din prima secvenţă, în care Alicia şi Miguel fac 
un inventar al câinilor aduşi de Luis - pare că 
sunt într-o mişcare browniană prost executată. 
Afecţiunea dintre cei doi ţine de o eră apusă, 
iar Vila are grijă să exemplifice asta vizual, 
făcând uz de scenografie. Unul dintre pereţii 
apartamentului modern este tapetat cu un apus 
de soare - uitându-se la perete ca şi cum s-ar 
afla într-un peisaj exotic, Alicia îi povesteşte 
băiatului, pe un ton visător, despre tinereţile lor 
romantice, ajungând la planuri de viitor care nu 
îl includ pe Miguel. Toate suprafeţele din casa 
lor sunt „curate”, lucioase, reflectorizante, fără 
contrast, mergând ton sur ton pe jocul reţinut al 
actorilor, iar cele din casa Anei sunt mai uşoare, 
flexibile, imprimate. Filmul devine greu de 
digerat,  pentru că pe de o parte explică vizual 
ce ar putea simţi personajele, implicându-te 
într-un soi de voyeurism culpabil, iar pe de altă 
parte lasă în ceaţă motivaţii şi intenţii, punând 
semnul contradicţiei între ce fac şi ce spun 
acestea.

Spania 2010

regie, scenariu agusti Vila

imagine neus Ollé-Soronellas

montaj Marti Roca

cu Geraldine chaplin, Martina Garcia, Emma Suarez

de lavinia Cioacă

La Mosquitera (Pânza de păianjen)
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de emi vasiliu

Germania 2010

regie, scenariu tom tykwer

imagine Frank Griebe

montaj Mathilde Bonnefoy

cu Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow

Hanna lucrează ca moderatoare de emisiuni 
culturale. Are în jur de 40 de ani, iar ultimii 
20 i-a petrecut în parteneriat cu designerul 
inginer Simon. La o conferinţă pe teme 
medicale, Hanna, altfel o minte axată pe 
modele de interpretare culturală, este 
captivată de comunicarea unui medic 
genetician. Adam povesteşte despre himere. 
În genetică, himerele sunt orice fel de 
amestecuri de celule provenind de la specii 
diferite. Dincolo de experimentele pe 
hamsteri, pragul controvesat este amestecul 
de celule umane, iar prezentarea bate în 
direcţia asta, urmărind o linie de cercetare 
iniţiată de nişte experţi britanici.
Hanna şi Simon trăiesc o viaţă independentă, 
specifică societăţii vestice educate, în care 
aprofundarea subiectivităţii individuale 
presupune găsirea drumului avându-l pe 
celălalt ca punct de reper, nu neapărat de 
sprijin. Teoria haosului studiază sisteme 
dinamice extrem de sensibile la condiţii 
iniţiale. Micile diferenţe dintre aceste condiţii 
iniţiale (cum ar fi, în matematică, erorile de 
rotunjire în calculul numeric) duc la rezultate 
puternic divergente în cazul sistemelor 
haotice, astfel încât orice predicţie pe termen 

lung devine imposibilă. În condiţii ce ţin de 
haos, Hanna îl reîntâlneşte pe Adam la o piesă 
de teatru unde Simon n-a putut ajunge. În 
condiţii ce ţin de haos, Simon îl întâlneşte pe 
Adam la o piscină publică, în care Hanna nu 
înoată. Ca divergenţă comună, Adam este al 
treilea, şi ambii se îndrăgostesc de el.
Tom Tykwer aduce moartea în subtema 
amestecului genetic. Mama lui Simon este 
diagnosticată cu cancer la pancreas şi e 
gata, în decurs de câteva săptămâni. Simon 
e diagnosticat cu cancer testicular. Internat 
de urgenţă, i se îndepărtează un testicul 
într-un exemplu de operaţie avangardistă, 
cu anestezie locală, partea de sus a corpului 
urmărind perfect conştientă carnagiul în 
umbrele chinezeşti ale pânzei protectoare. 
Nu cred că atitudinea calmă a personajelor, 
compusă de Tykwer e specific germană. În 
trecerea de la moartea mamei la ameninţarea 
asupra propriei vieţi, Simon exultă mai puţină 
panică şi mai multă surpriză. Ideea că toate 
lucrurile care par grave (cancer, moarte) 
sunt normale şi că transformarea/progresul 
sunt mai importante transpare din întreaga 
organizare a informaţiei scenaristice. În 
timpul operaţiei de îndepărtare a testiculului 

canceros, Hanna e la un meci de fotbal 
cu Adam. După operaţie, Simon o cere în 
căsătorie. După căsătorie, Simon îl întâlneşte 
pe Adam.
„Drei” e filmul generaţiei ’80. Teoriile 
culturale, David Bowie – „Space Oddity” 
pe fundal, Hermann Hesse recitat la 
înmormântarea mamei, avangardismul 
amestecului genetic ca fir roşu, conducător 
al destinelor -, sunt adunate într-o regie 
alertă, totuşi clasică. Berlinul Hannei, al lui 
Simon şi al lui Adam nu e Berlinul colorat al 
artiştilor, ci oraşul rece şi perfect al clasei de 
mijloc, gânditoare şi muncitoare. Dorinţa 
lui Tykwer de a-şi exprima prin acest film 
întreaga paletă a înţelegerii culturale nu 
scapă nimic din vedere. Lângă terenul unde 
joacă fotbal Adam, o echipă de artişti forează 
după petrol, ca să demonstreze că resursele 
sunt aici, nu în Nigeria. Adam e cercetător 
genetician, bisexual, cu un fiu în suburbii, 
şi, în timpul liber, maestru de judo. În plus, 
nu crede în determinismul biologic, adică 
în definiţii hetero/homo sau în schema „1 
bărbat + 1 femeie = 1”. Deşi aglomerate aici, 
poziţionările filozofice nu încarcă filmul 
dincolo de suportabilitate, însă necesită o 
familiarizare preexistentă, care oricum există 
la nivel de intuiţie. Singura parte care mi s-a 
părut mai dificil de urmărit a fost explicarea 
experimentelor genetice cu celule ale pielii, 
care, virusate cu nu ştiu ce, se reîntorc la 
calitatea iniţială de celule stem, şi pot fi 
folosite în reconstruirea oricărui fel de ţesut 
afectat. În rest, filmul e cât se poate de senzual, 
contactele dintre cei trei având atracţia erotică 
ca bază şi supriza culturală ca şoc. 
De la genetică înapoi la Hesse, pe care mama 
lui Simon îl iubise şi a cărui poezie, „Trepte”, 
Simon, şi prin el, Tykwer, o consideră 
împuternicirea lirică a germanilor după 
cel de-al Doilea Război Mondial: „Oricând 
rosteşte viaţa vreo chemare,/ al nostru suflet, 
gata de-nnoire,/cu eroism şi fără de durere/
pătrunde-n lumea cea necunoscută./Un 
spaţiu să schimbăm cu celelalte/şi nici o vatră 
nu ne fie dragă;/Al lumii duh în lanţuri nu 
ne leagă,/ci vrea din treaptă-n treaptă să ne 
salte./De-om poposi în vreun ungher al vieţii,/
vom picoti sub coaja de rugină;/Doar cel ce-o 
ia la drum prin valul ceţii/se mântuie de lene 
şi rutină./Și, cine ştie, chiar şi-a morţii coasă/
noi spaţii largi în faţă ne-o desface,/chemarea 
vieţii-n veci de veci nu tace…/Hai, inimă, la 
drum şi fii voioasă!”

Drei (3)
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„Di Renjie” („Detectivul Dee şi misterul flăcării fantomă”) urmăreşte 
povestea legendară a detectivului Dee (al cărui nume era, de fapt, 
Di Renjie), fost cancelar al unicei împărătese din istoria Chinei şi al 
împărătesei Wu, care în incipitul filmului se află tocmai înaintea 
încoronării ei. Acest moment istoric deosebit îi foloseşte regizorului 
Tsui Hark drept un pretext destul de solid pentru a începe o poveste 
fantastică, situată undeva între un thriller supranatural, o poveste 
poliţistă marca Agatha Christie (prima care mi-a venit în minte după 
ce am văzut filmul a fost cea a detectivului Hercule Poirot) şi un film 
wuxia (acest termen definind un gen ficţional originar din China, în 
care eroii sunt maeştri ai artelor marţiale).
Povestea este întortocheată: exact înaintea urcării pe tron a singurei 
femei din China care a reuşit să ajungă la acest rang, apare o serie de 
crime inexplicabile. Victimele iau foc pur şi simplu, iar ceea ce este 

cel mai tulburător este faptul că flacăra pare a proveni din interiorul 
victimelor. Ca spectator, tinzi să crezi în primă instanţă că sigur este 
ceva supranatural la mijloc, deoarece acţiunea se petrece în China – 
nici nu-ţi închipui că oamenii din acele vremuri de fapt descoperiseră 
demult puterea miraculoasă a fosforului.
Împărăteasa Wu Zetian este pe cale de a deveni prima femeie care 
ar putea urca pe tronul imperial şi tocmai de aceea se aliază mulţi 
oameni puternici din stat pentru a o împiedica să-şi atingă scopul. 
O femeie care să guverneze asupra întregii ţări în anul 690 în China 
este percepută în film ca fiind o idee la fel de bizară cum ar fi în zilele 
noastre o femeie încercând să fie preşedintele Americii. Construcţia 
unui turn în forma unui Buddha uriaş (care seamănă izbitor de mult, 
după chip şi înfăţişare, cu împărăteasa) este planificată să fie încheiată 
până la data încoronării oficiale, însă este amânată, deoarece unul din 
ingineri ia foc la ultimul etaj (în ochiul lui Buddha, practic). 
Din fericire, exact când misterul pare a fi de neelucidat, îşi face apariţia 
protagonistul (detectivul Dee, interpretat de Andy Lau), care, cu 
prilejul crimelor nejustificabile, reuşeşte să fie eliberat din închisoare 
de către însăşi persoana care îl condamnase: viitoarea împărăteasă Wu 
(interpretată de Carina Lau). Din cauza faptului că detectivul a mai avut 
dispute cu împărăteasa Wu, îşi pune următoarea întrebare: nu cumva 
chiar împărăteasa încearcă să-i elimine pe toţi membrii curţii regale 
care ar putea să-i fie posbili rivali? Însă, pe de altă parte, momentul în 
care Dee este la potenţialul său maxim de carismă şi şarm este cel în 
care îl vedem alături de Împărăteasă – el este singurul personaj care, 
prin umorul său macabru, reuşeşte să o facă pe Împărăteasă să râdă 
cu poftă.
Detectivul Dee are însă multe alte puncte forte care să-l ajute să 

de olivia Căciuleanu

Di Renjie 
(Detectivul Dee și misterul flăcării fantomă)

regie tsui Hark

china – Hong Kong 2010

scenariu chen Kuo-fu, Zhang Jialu

imagine chan Keung chor, chan Ying chi

muzică Peter Kam

cu tony Leung Ka Fai, chao Deng, carina Lau, andy Lau
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rezolve acest caz: este un expert al artelor marţiale, are cunoştinţe în 
cele mai variate domenii, spiritul său de observaţie este remarcabil 
- profunzimea gândirii sale şi înţelegerea logică a celor mai variate 
cazuri şi întâmplări îl fac să fie efectiv un personaj în aparenţă perfect. 
Omul, din cum este prezentat în acest film, chiar nu are niciun 
defect, dar Tsui Hark este pe de altă parte foarte ocupat şi atent ca 
acţiunea să se desfăşoare într-un mod cât mai armonios şi mai logic, 
astfel încât mi se pare că nu prea îi mai rămâne timp pentru a explora 
psihologia personajelor sale. În ajutorul lui Dee, apar trei asistenţi în 
care el nu ştie încă dacă poate să aibă deplină încredere: Zhong (Tony 
Leung Ka-fai), care este un adevărat expert în construcţia şi designul 
templului, Jing’er (Li Bingbing), favorita împărătesei şi Pei (Chao 
Deng), un oficial de la Curtea Imperială, a cărui meserie seamănă 
cumva cu cea a unui poliţist şi care este un personaj încrâncenat şi 
aprig la mânie. Acţiunea merge mai departe pe măsură ce apar tot mai 
multe victime incinerate, iar adjuvanţii eroului dezbat în majoritatea 
timpului posibile rezolvări ale cazului, în vreme ce Dee stă, îi ascultă 
şi le cântăreşte vorbele. Nu peste mult timp, detectivul află că statueta 
enormă este suficient de înaltă pentru ca în cazul în care s-ar prăbuşi 
să cadă negreşit peste Palatul Imperial, loc unde urmează să aibă loc 
controversata încoronare.
Ca să revin la un aspect bine explorat al acestui film, trebuie să 
menţionez scenele de acţiune şi decorurile desăvârşite, care fac ca 
cele două ore petrecute în faţa ecranului să fie destul de palpitante. 
Tot ce trebuie zis în această privinţă este că regizorul a vrut iniţial ca 
filmul să fie 3D, nu a reuşit să-şi îndeplinească acest vis şi, prin urmare, 
a compensat din plin, introducând multe elemente stilistice deosebite. 
Însă camera este în rest foarte disciplinată, cu cadre generale care au o 
compoziţie clasică, în pofida tumultului de elemente încadrate. 
Tsui Hark este atât un inovator, cât şi un tradiţionalist, dornic să 
amestece scene care conţin mişcări de luptă străvechi din Hong Kong 
cu efecte cinematografice digitale noi. În China apare o generaţie 
nouă de cineaşti care încearcă să alcătuiască un nou vocabular 
cinematografic bazat pe tradiţii şi credinţe locale. Însă, spre deosebire 
de alte experimente, în acest film sunt integrate şi emoţie şi mult 
suspans, care reuşesc să te ţină cu sufletul la gură în majoritatea 
timpului. 
Regizorul nu încetineşte ritmul destul de mult încât să începi să-ţi pui 
întrebări serioase asupra absurdităţii situaţiei prezentate (în aparenţă, 
oamenii mor arşi foarte rapid, majoritatea supravieţuitorilor dând 

vina pe intervenţia divină, iar regina primeşte ordine directe numai 
de la un cerb vorbitor), însă, la final, Tsui Hark îţi oferă aproape toate 
răspunsurile la întrebările care-ţi vin în minte la vizionarea filmului. 
Toate plot-point-urile (inclusiv scenele violente, explozive şi abrupte în 
care mai moare câte un personaj fără ca tu, ca spectator, să-ţi dai seama 
încă de ce) sunt tratate cu la fel de multă rigurozitate. Singurul lucru 
pe care eu, după vizionarea filmului, tot nu am reuşit să mi-l explic, 
decât prin faptul că regizorul a permis ca acest lucru să treacă drept 
o metaforă, a fost faptul că o persoană care nu se vrea atinsă pe ceafă 
este de fapt o persoană care îşi poate desface din spatele gâtului două 
puncte de acupunctură pentru a se putea transfigura. 
Judecând după grandoarea, energia şi magia de care dă dovadă filmul, 
acesta este din punctul meu de vedere un echivalent chinezesc demn de 
luat în seamă al unui blockbuster hollywoodian. Tsui Hark şi-a început 
cariera în televiziune, realizând filme de arte marţiale, în care folosea 
actori atletici, care săreau cu ajutorul trambulinelor sau al unor fire 
invizibile pentru cameră, la care erau ataşaţi pentru a-şi îmbunătăţi 
calităţile de luptători. Spre deosebire de filmele în care jucau Bruce 
Lee sau Jackie Chan, în care actorii chiar executau mişcările văzute 
în film în timp real, aici protagoniştii sunt ajutaţi de efecte speciale 
CGI, astfel încât pot să sară uimitor de mult, să sfideze cu orice ocazie 
gravitaţia sau chiar să-şi schimbe traiectoria iniţială în timp ce sunt în 
aer. Cam toate legile fizicii sunt anulate în „Detectivul Dee şi misterul 
flăcării fantomă”, însă acest lucru oferă o mişcare graţioasă şi fluidă 
tuturor personajelor şi funcţionează în contextul filmului. Într-un 
interviu al regizorului despre film, acesta declara: ,,Creând o poveste, 
un individ creează şi lumea acelei poveşti în acelaşi timp”, deci este 
logic să se folosească de toţi aşii din mânecă pentru a reda o atmosferă 
locală cât mai puternică filmului, a cărui acţiune se petrece în timpul 
marilor dinastii imperiale.
Din punctul meu de vedere, acest film este foarte bine făcut. Dacă există 
într-adevăr o atitudine care convine foarte puţin minţii omeneşti, 
aceasta este fără îndoială situaţia de incertitudine. Pe acest fenomen 
se bazează majoritatea poveştilor cu mistere neelucidate. Trăim în 
zilele noastre într-o mare de imagini, care semnifică, în opinia mea, 
realitatea imediată. În „Detectivul Dee şi misterul flăcării fantomă”, 
regizorul învârte din ce în ce mai alert imaginile, pe măsură ce filmul 
evoluează. Desfăşurându-se într-o adevărată mandală politico-socială, 
acesta este unul dintre foarte puţinele filme în care focul, element 
primordial, este prezentat exact aşa cum este el de fapt.



10                                                                 octombrie 2011 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

Prima dată când o vedem pe Joan Crawford în 
rolul lui Mildred Pierce (în versiunea din 1945 
a filmului omonim, în regia lui Michael Curtiz), 
poartă o haină de blană şi traversează un pod cu 
paşi ezitanţi, parcă bântuită de un gând negru. 
Când o vedem în prim-plan, e luminată cum erau 
luminate marile actriţe în epoca studiourilor şi-
şi spune replicile cu o expresivitate controlată 
care comunică exact ce simte şi nimic mai mult 
(de altfel, rolul i-a adus un Oscar). Înţelegem 
imediat că e într-un moment de cumpănă şi o 
urmărim cu atenţia încordată. Prima dată când 
o vedem pe Kate Winslet în rolul lui Mildred (în 
versiunea din 2011, regizată de Todd Haynes), 
poartă haine de casă şi face prăjituri. Mildred îi 
explică soţului, care pare neatent, cum ar putea 
reduce cheltuielile. Raportând miniseria lui 
Todd Haynes la „Mildred”-ul clasic, naturalismul 
pare aici un fel de stilizare.
Ambele versiuni ecranizează romanul din 1941 
al lui James M. Cain. Prima îl reordonează după 
o reţetă de  film noir: începe brusc, cu uciderea 
celui de-al doilea soţ al lui Mildred de către 
un asasin nevăzut, şi apoi reia în flashback-
uri evenimentele care au condus la crimă. 
Urmărind ultimii ani din viaţa protagonistei, ne 
concentrăm să detectăm vinovatul – simţim mai 
mult suspans decât substanţă. A doua versiune 
(de cinci ore şi jumătate) îşi permite să fie o 
adaptare fidelă: prezintă ascensiunea socială a 
lui Mildred - o casnică din anii ’30 care devine 
proprietara unui lanţ de restaurante- şi a fiicei 
ei, Veda – care, cu sprijinul mamei, devine o 
soprană preţuită. „Mildred Pierce” ne-o apropie 

pe eroină, arătându-ne toate frământările, 
fâstâcelile şi fericirile ei de pe parcurs – metafora 
şi hiperbola n-au ce căuta aici.
Pe de altă parte, dacă filmul trebuie încadrat 
într-un gen, e o melodramă. În Hollywood-
ul clasic, convenţiile rigide ale melodramei 
serveau pentru a dramatiza tensiunile sociale 
ale momentului; în filmele lui Douglas Sirk, de 
pildă, protagoniştii înfruntă presiunea societăţii 
care le dictează să fie altfel decât sunt. În romanul 
său, James Cain urmăreşte acelaşi scop: Mildred 
şi Veda reprezintă două categorii mai vaste, iar 
certurile între mama jertfitoare şi fiica ingrată 
reprezintă, la scară redusă, conflictul între două 
mentalităţi distincte. 
Analizând slăbiciunile melodramei, criticul 
Thomas Elsaesser arată cum „personaje făcute 
pentru operetă sunt forţate să interpreteze 
tragediile umane (suferind în acest fel 
contradicţiile civilizaţiei americane)”. De aici, 
repetitivitatea sau artificialitatea: în lupta corp 
la corp cu forţe mai puternice ca ei, protagoniştii 
pot ori să aibă la nesfârşit o singură reacţie  – 
uimire, furie sau anxietate -, ori să câştige sau 
să abandoneze după o confruntare decisivă 
– e treaba scenariştilor să-i împingă din spate. 
„Mildred Pierce” e atipic nu numai pentru 
că e mai consistent, ci pentru că Mildred nu e 
depăşită de situaţie: ca eroinele din noir-uri, dar 
prin mijloace oneste, Mildred îşi face calculele, 
apoi ia măsuri, şi în final triumfă.
Ce e mai evident în roman şi în adaptarea nouă 
e că triumful nu echivalează cu satisfacţia: 
chiar după ce se îmbogăţeşte, Mildred rămâne 

cu aceleaşi deprinderi şi aceleaşi complexe de 
inferioritate ca mai înainte. În versiunea din 
’45, planurile lui Mildred pentru fiica ei eşuează, 
însă urmările sunt mai crude dincoace, unde 
planurile reuşesc: Veda s-a rafinat destul de mult 
încât să-i reproşeze mamei ei vulgaritatea, sub 
impulsul unui dispreţ pe care Mildred însăşi i l-a 
cultivat. Lipsa romanului lui Cain e că scoate cu 
forţa conflictul de mentalităţi din starea latentă; 
Mildred trebuie să sufere o decepţie finală mai 
mare decât toate celelalte, şi romancierul îşi 
manipulează personajele să accelereze tragedia. 
Putem obiecta că Mildred n-are nici o şansă 
dacă ea joacă cinstit şi fiica se poartă ca în noir-
uri.
„Mildred Pierce” e imperfect, dar e lăudabil. 
Odată ce hotărăsc să respecte arcul dramatic al 
cărţii, Haynes şi scenaristul Jon Raymond nu 
înlocuiesc nimic de frica publicului (succesul 
fiicei rămâne acelaşi din carte, deşi nu ştiu 
câţi scenarişti de azi ar scrie o răsturnare de 
situaţie în care tânăra frumoasă descoperă că 
are cu adevărat talent muzical). Mizanscena lui 
Haynes e delicată – poziţia actorilor în cadru 
subliniază relaţiile de putere pe care dialogurile 
lui James M. Cain le sugerează la fel de subtil. 
Iar interpretarea lui Kate Winslet cere fineţe, 
modestie şi efort – Haynes s-a arătat încântat de 
sprijinul ei, spunând că a fost pentru el „un frate 
Coen mai mare”. (Și toate astea, în condiţiile de 
producţie ale unui film de TV).
Pentru un film de Todd Haynes, „Mildred 
Pierce” e destul de cuminte. Comparaţi-l cu 
„Superstar: The Karen Carpenter Story” (1988) 
– un film biografic pus în scenă cu păpuşi 
Barbie; „Safe” (1995) – unde Julianne Moore 
e alergică şi toate transformările din film se 
petrec pe tenul ei; „Far From Heaven” (2002) 
– pe care, probabil, l-ar fi făcut Douglas Sirk 
dacă-i permitea cenzura. Todd Haynes e plin 
de surprize. Poate că următorul lui film va fi 
un western revizionist cu un frate Coen în rolul 
principal.

Sua 2011

regie todd Haynes

scenariu todd Haynes, Jon Raymond

imagine Edward Lachman

montaj camilla toniolo

cu Kate Winslet, Melissa Leo, Guy Pearce

de irina trocan

Mildred Pierce

review 
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regie cătălin Mitulescu

scenariu cătălin Mitulescu, Bogdan Mustață, Bianca Oana

montaj cristina Ionescu, Ștefan Ioan tatu

muzică Pablo Malaurie

cu George Piștereanu, ada condeescu

Din „Loverboy” se pot desprinde două direcţii. 
Pe de o parte, filmul tinde spre un love-story 
cu twist tragic de inspiraţie americană. Pe de 
altă parte, are tangenţe clare cu filmele Noului 
Val de realism românesc. Conceptual, această 
combinaţie nu este greşită. Pot fi numite destule 
demersuri reuşite de a combina regulile stricte 
ale genurilor americane cu o viziune auctorială, 
westernurile spaghetti ale lui Sergio Leone, 
filmele fraţilor Coen şi cinemaul practicat de 
Park Chan-wook fiind cazuri elocvente în acest 
sens. Problema este că ambele direcţii amintite 
par bifate şi nu se îmbină într-un tot unitar în 
„Loverboy”, rezultatul fiind o struţocămilă. Mai 
concret, Cătălin Mitulescu pare să fi gândit mai 
mult ca un producător, decât ca un scenarist 
sau ca un regizor. 
Spre exemplu, un element comun realismului 
este favorizarea timpilor morţi, care nu au 
funcţia narativă de a duce povestea mai 
departe, ci de a prezenta personajele spre 
observaţie, în mediul lor. Momentele grătarului 

de la marginea oraşului şi al micii petreceri 
de pe plajă au acest rol. Sunt şi regizate cu o 
anumită adâncime a câmpului, cu dialoguri 
fărâmiţate şi suprapuse. Dar ele sunt sabotate, 
nu completate, de elementele de gen care le 
urmează, precum cursa de maşini, copiată din 
filmele americane - cu nelipsita scenă în care 
personajul principal merge pe contrasens şi 
obligă un alt şofer să iasă de pe carosabil. Scena 
scade şi mai mult în intensitate când maşinile 
se opresc, iar Luca (George Piştereanu), badass-
ul din Hârşova, le spune fetelor: „voi nu ştiţi ce 
e aia muncă” . 
Filmul preferă să evite calea suspansului din 
filmele cu detectivi, neavând răsturnări de 
situaţie privind crima comisă de proxeneţi la 
începutul filmului, deşi un spectator obişnuit 
s-ar aştepta să le întâlnească - un alt pas 
dramaturgic pe drumul filmului realist, de a 
inversa dramaturgia clasică, punând fundalul, 
cotidianul, în faţă şi întâmplările dramatice, 
intense, în spate; din nou, aceeaşi problemă. 

Investigatorul este construit cât se poate de 
clişeistic, fiind cel care încearcă să-i trezească 
conştiinţa şi umanitatea protagonistului, fiind 
dotat cu vorbe de duh: „Tu eşti cel mai mic din 
operaţiunea asta şi pe tine o să cadă totul.” 
Aceeaşi soartă o are şi dezvoltarea relaţiei cu 
Veli (Ada Condeescu). Nu ni se prezintă când şi 
cum a cunoscut-o protagonistul, iar primele lor 
relaţii intime pendulează între viol şi pasiune. 
La fel de ambiguă, la început, pare atitudinea 
băiatului privind apropierile dintre ea şi 
prietenii lui - când de o gelozie violentă, când de 
o pasivitate umilă. Desigur, urmează secvenţa 
în care tatăl lui Veli, care deja îşi lansase 
convingerile sale conservatoare cât se poate de 
clar („O fată nemăritată nu se vizitează acasă”), 
vine şi încearcă să-şi recupereze fiica cu forţa, 
dar ea rezistă şi are loc un schimb de replici 
(„Nu vezi că e un vagabond?!”, „Eu nu mai 
vin niciodată acasă”; „Dacă nu te întorci acum 
cu mine, o să te întorci şi singură”). Măcar în 
această secvenţă se aude, din off, replica unuia 
dintre prietenii lui Luca („Hopa, asistăm la o 
răpire!”), semn că şi Cătălin Mitulescu a simţit 
că acea secvenţă friza ridicolul. 
De altfel, însuşi conflictul principal al filmului, 
şi anume cum acest băiat seduce şi iniţiază 
fetele în prostituţie, este tratat evaziv şi foarte 
superficial, sau, în tonul filmului, parcă bifat. 
Pur şi simplu, în două secvenţe apropiate ca 
timp, Veli află de la Luca faptul că el datorează 
bani şi se oferă să se prostitueze, fiindu-ne 
servită această decizie a ei prin replica:  „Pentru 
tine oricum sexul nu contează”. Oricum, relaţia 
lor mai are parte de câteva asemenea replici 
revelatoare, precum aceea când Luca îi spune 
ei: „Iartă-mă, nu vreau să fiu un monstru” 
sau: „În orice lucru rău exista un lucru bun şi 
în orice lucru bun întodeauna există un lucru 
rău”. Dialogul reprezintă cel mai evident defect 
al filmului. 
Desigur, nu vreau să se înţeleagă că, cel puţin 
tehnic, filmul ar fi prost făcut. Imaginea are 
calităţi evidente, şi regia nu comite greşeli 
flagrante, uneori fiind chiar inspirată. Una 
dintre calităţi este imaginea lui Luca, îmbrăcat 
şi coafat ca un badass, dar care merge pe scuter 
- printre puţinele care reuşeşte o uniune 
inspirată şi revelatoare între cele două tendinţe 
ale acestui film. Dacă Mitulescu ar fi oferit 
importanţă acestor tipuri de detalii, cel puţin 
la fel de mult cum pare să o fi dat cărţilor lui 
Syd Field şi criteriilor de selecţie de la Cannes, 
e posibil ca „Loverboy” să fi fost un produs mai 
puţin eficient, dar un film mai bun.

de Ștefan mircea

Loverboy
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intensitatea privirii 
Uneori, călătorind cu trenul, te trezeşti trăgând cu ochiul la persoana 
care stă pe bancheta de vizavi. Nu te poţi abţine să nu o măsori din cap 
până-n picioare, să-i urmăreşti gesturile, faci tot felul de presupuneri 
în legătură cu telefonul pe care tocmai l-a primit, te amuză în 
momentul în care adoarme cu gura deschisă sau când mănâncă 
şi-i rămâne o fărâmitură în colţul gurii. Dacă la început intervine 
stânjeneala, după câteva ore petrecute în acelaşi compartiment, 
omul din faţa ta uită şi este, pur şi simplu. Felul în care Wang Bing 
îşi priveşte personajele are ceva în comun cu acest tip de curiozitate 
stăruitoare. Are plăcerea şi răbdarea de a le privi îndelung până când 
ceea ce au mai propriu iese la iveală. Originalitatea privirii lui constă 
tocmai în intensitatea cu care priveşte, în durată. Dacă stăruie, e 
aproape imposibil să nu survină acele mici momente de adevăr pe 
care le caută orice cineast preocupat de documentarul observaţional. 
Poziţionarea lui ca autor este aproape nulă, încearcă să-şi învingă 
tendinţa de a intermedia între subiect şi receptor. Anularea totală 
a autorului este ea însăşi un statement şi o dovadă de onestitate. 
Eliminarea autorului are loc, paradoxal, tocmai prin inserarea făţişă 
a lui în film. Dacă la început simţi prezenţa celui care filmează, îi 
auzi respiraţia, îi vezi umbra sau observi că oamenii au reacţie faţă 
de el, uneori chiar i se adresează, după un timp uiţi şi tu, odată 
cu personajele, şi ajungi să i te substitui, iar relaţionarea devine 
aproape directă. Singurul lucru care nu-ţi este îngăduit este acela de 
a te sustrage, de a-ţi întoarce privirea în momentul în care eşti privit 
la rândul tău, pentru că personajele se uită adeseori în camera de 
filmat şi te scrutează cu dezinvoltură. 

ti exi qu1

După ce a absolvit Academia de Film din Bejing, Wang Bing a 
împrumutat o cameră DV şi s-a dus în cartierul industrial din 
Shanyang, un oraş din nordul Chinei. A început să filmeze fără să-şi 

dea seama de amploarea pe care o va lua proiectul său, ghidat, după 
cum mărturiseşte, doar de intuiţie. Societatea chineză era într-o 
continuă schimbare şi s-a simţit atras de poveştile muncitorilor 
care lucrau la fabricile aflate în pragul falimentului. A trăit printre 
ei o perioadă de doi ani şi a filmat mai mult de trei sute de ore fără 
să aibă o structură clară în minte. La montaj, care a durat încă doi 
ani, şi-a structurat filmul, care a ajuns în final să aibă nouă ore, în 
trei părţi: „Rugină”, „Rămăşiţe”, „Șine”. Prima parte urmăreşte 
declinul câtorva dintre sutele de fabrici din acel cartier, fabrici care 
erau toate în aceeaşi situaţie, şi intrarea muncitorilor în şomaj. Cea 
de-a doua parte ne prezintă demolarea unui întreg cartier de case 
aflate în proprietatea fabricilor falimentate şi mutarea muncitorilor 
în apartamente de bloc. În partea a treia, descoperim poveştile 
puţinilor muncitori rămaşi, un pâlc de oameni care întreţin calea 
ferată internă a fabricilor şi mută resturile dintr-o parte în alta. 
Primul cadru din partea întâi a filmului este unul pur descriptiv - 
observi în ansamblu fabricile într-un peisaj de iarnă - şi funcţionează 
ca poziţionare spaţială şi temporală, împreună cu scurtele date 
istorice prezentate ulterior în câteva cartoane. Un traveling din tren 
te introduce apoi în acel spaţiu şi te obişnuieşte cu un anumit tip 
de durată. Peisajul dezolant al fabricilor luate în stăpânire de iarnă 
rimează cu felul în care oamenii încasează istoria, resemnat şi fără 
rumoare. 
Stai ore întregi printre muncitorii care joacă cărţi, mănâncă, se 
ceartă, discută lucruri mărunte, se spală sau supraveghează utilajele 
imense. Turele se schimbă, oamenii se perindă prin faţa camerei cu 
o lejeritate incredibilă, ai acces la frânturi de poveşti, la jumătăţi 
de chipuri. Prospeţimea fiecărui cadru se datorează actanţilor, care 
nu par să fie deloc inhibaţi de prezenţa camerei. Ritmul montajului 
este adecvat curgerii timpului pentru acei oameni - atunci când 
curiozitatea e atrasă spre altceva, cadrul se schimbă. Uşurinţa cu 
care se trece de la o poveste la alta, aparent fără legătură, nu este 
deloc deranjantă pentru că pe toţi îi leagă aceeaşi soartă, sunt toţi 
nişte mici rotiţe din acelaşi angrenaj ruginit care e pe cale de a fi 
scos din folosinţă. 
Wang Bing este interesat de naraţiunea care se scrie fără intervenţia 

wanG BinG:
CurioZitatea stĂruitoare
de anca Buja

review | portret

Născut în 1967 în regiunea Shaanxi din China, Wang Bing a absolvit Academia de Film din Beijing în 1999. A debutat în 2003 cu „Tiexi qu” („La vest 
de șine”) și a realizat mai multe filme documentare cu o lungime variabilă - între 50 de minute și 9 ore. Cel mai lung film al său, „Caiyou riji” („Petrol 
crud”), are 14 ore și a fost prezentat ca instalaţie la Festivalul de Film de la Rotterdam în 2008. În 2010. a regizat primul lungmetraj de ficţiune, „Wu 
ming zhe” („Șanţul”), cu care a participat la Festivalul de Film de la Veneţia. Are propria casă de producţie, Wang Bing Studios, și face parte din noua 
mișcare a filmului documentar independent din China, alături de cineaști ca Wu Wenguang, Zhao Dayong, Jiang Yue sau Chen Meng.
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autorului, de acele poveşti insulare, de micile accidente care se 
dovedesc a fi momente de adevăr. Un astfel de moment are loc, 
spre exemplu, în secvenţa pescuitului din partea întâi. Muncitorii, 
proaspăt şomeri, sunt internaţi toţi într-un spital unde li se curăţă 
sângele de chimicalele periculoase acumulate de-a lungul timpului, 
procedură care implică în schimb şi eliminarea mineralelor vitale 
din sânge. Nu par deloc afectaţi de ceea ce li se întâmplă şi se bucură 
ca nişte copii că se află toţi la un loc, într-un spaţiu care aminteşte 
de fabrica în care au lucrat, şi, pe deasupra, nu trebuie nici să 
muncească. Au tot timpul la dispoziţie: râd, se uită la filme porno, 
cântă şi nu pare să-i îngrijoreze în niciun fel ziua de mâine. Într-
una dintre zilele petrecute la spital, câţiva se hotărăsc să meargă la 
pescuit pe un lac din apropiere. Unul dintre ei, cel mai determinat să 
prindă peşte, aflăm ulterior că s-a înecat în acel lac. În timp ce toată 
lumea e în sala de mese, corpul lui este cărat într-o pătură şi ascuns 
într-o magazie. Ca orice moarte, nu face decât să provoace un val de 
veselie absurdă în ceilalţi. Ei sunt vii, ce mai contează că viitorul e 
incert, trebuie să se bucure că trăiesc. Aceeaşi senzaţie copleşitoare 
o ai pe parcursul întregului film: oricât de mare ar fi tragedia prin 
care trec, oamenii ăştia ştiu să se bucure de viaţă şi unul de celălalt. 
Există un soi de solidaritate în faţa morţii, iar Wang Bing nu face 
decât să o consemneze. 
Regizorul-operator este prezent în film, urmăreşte personajele în 
lumea lor şi se abţine să vorbească despre el, despre modul în care 
încasează cele întâmplate. Ai acces în acelaşi timp la travaliul lui ca 
observator, îl simţi fizic cum se zbate să surprindă ceva, să nu piardă 
vreun personaj. Grăbeşte pasul, i se aude respiraţia precipitată, nu 
acordă atenţie obiectivului aburit, plin de picături de ploaie sau de 
fulgi de zăpadă. Vrând să rămână fidel observaţiei, nu-l interesează 
limitările tehnice. Scharf-ul automat fuge adeseori spre alte zone din 
cadru, dincolo de zona de interes, dar momentul surprins are mai 
multă importanţă decât aceste probleme tehnice care fac parte din 
asumarea rolului de observator. 
Wang Bing vrea să păstreze distanţa, atât în etapa filmării, cât 
şi în cea a montajului. Nu încearcă să clarifice, nu vrea să facă 
lucrurile mai inteligibile, ci le redă ca atare pentru a nu altera 
percepţia spectatorului. Nu foloseşte interviuri, voci explicative 
din off, minimul de informaţie necesar ni-l oferă prin cartoane. 
Bineînţeles, filmele sunt „un intermediar între viaţa mea şi cea a 
interlocutorului, (…) iar rezultatul acestei interacţiuni nu poate ţine 
loc de adevăr ”, afirmă regizorul într-un interviu. Rămân însă „micile 
poveşti”, de dragul cărora se poziţionează la distanţă şi îşi păstrează 
imparţialitatea. La filmare, decupează în aşa fel încât să poţi vedea 
nişte oameni manifestându-se într-un spaţiu care vorbeşte despre ei. 
La montaj, unde în general există tentaţia de a da un sens personal 
lucrurilor, el încearcă să nu facă asta, vrea să păstreze sensul inerent 
al evenimentelor. Nu are concluzii, interpretări sau comentarii 
proprii, se mulţumeşte cu observaţia. 

de la mărturie2 la ficţiune3 
După „Tiexi qu” („La vest de şine”), în care a încercat să surprindă 
istoria în acţiune, Wang Bing aduce în faţa camerei un martor al 
unor evenimente tragice care-şi spune povestea. Doamna Fengming 
este supravieţuitoarea unora dintre cele mai crunte perioade 
maoiste din China, perioada Marelui Pas Înainte şi a Revoluţiei 
culturale. Fostă ziaristă, doamna Fengming şi-a pierdut soţul într-
unul dintre lagărele de concentrare unde erau trimişi cei consideraţi 

„de dreapta” şi a fost ea însăşi persecutată din aceleaşi motive de-a 
lungul timpului. 
Timp de trei ore, bătrâna povesteşte, stând pe canapea, cu faţa direct 
spre obiectiv. Istoria se rescrie chiar în faţa ochilor noştri, iar felul în 
care trăieşte fiecare amintire – redat prin expresii faciale, pauze sau 
inflexiuni ale vocii – nu are nevoie de nicio altă imagine drept cârjă. 
Este de ajuns să o priveşti povestind în camera aia întunecoasă în care 
trecerea timpului este marcată doar de faptul că afară se întunecă, 
iar figura doamnei Fengming abia se mai desluşeşte. Momentul în 
care se aprinde becul este puternic pentru că spectatorul s-a chinuit 
să se obişnuiască cu întunericul tot mai dens care crease un soi de 
intimitate propice mărturisirii, iar lumina gălbuie care inundă brusc 
încăperea pare să spulbere acea vrajă. Dar bătrâna îşi continuă 
nestingherită firul poveştii, adâncită cu totul în trecut.
Wang Bing este preocupat, ca întotdeauna, să nu impună un mesaj, 
după cum mărturiseşte el însuşi într-un interviu. În acest film, 
regizorul, ca intermediar între subiect şi privitor, este eliminat 
uneori aproape în totalitate. Astfel, nu mai există niciun obstacol 
între povestea ei şi spectator. Ea ni se adresează direct, iar fluxul 
amintirii nu este întrerupt de vreo întrebare. Cu siguranţă, tot 
căutarea veridicităţii l-a determinat să nu folosească formula clasică 
de interviu la care se preta un astfel de documentar. Camera stă 
nemişcată şi înregistrează, se apropie de câteva ori de ea ca să-i 
putem privi mai bine chipul, dar, în rest, cadrul este larg pentru 
ca ochiul spectatorului să poată hoinări şi pe obiectele din jur 
care vorbesc despre ea. Acesta este şi rolul celor câteva cadre, de 
la începutul şi finalul filmului, în care o vedem plimbându-se prin 
casă, scriind la birou sau vorbind la telefon. Singurătatea care reiese 
din discursul ei este astfel fixată şi în imagini.  
Telefonul de la final te face să realizezi că asta e într-adevăr viaţa 
ei, că stă singură în acel apartament, cufundată doar în trecut, iar 
singurii oameni cu care interacţionază sunt supravieţuitorii acelor 
perioade. Prezenţa ei este un soi de amintire vie a perioadei tragice 
prin care a trecut China între anii ’50 şi ’70. Când nu vor mai fi 
oamenii ăştia, nici mărturiile lor nu vor mai exista, iar consemnarea 
lor este un act firesc. 
Întrebat într-un interviu dacă are de gând să facă ficţiune, Wang Bing 
răspunde : „înainte de a face pasul spre lungmetraj de ficţiune, cred 
că e cel mai bine să privesc îndeaproape realitatea, iar pentru a face 
asta trebuie să mă observ cu atenţie pe mine însumi şi felul în care 
percep eu realitatea”. Plecând de la mărturii ale supravieţuitorilor, 
Wang Bing scrie ulterior un scenariu din revoltă, despre totalitarism 
şi supravieţuire, şi realizează primul său lungmetraj de ficţiune, 
„Șanţul”, în 2010. Filmul descrie viaţa într-un lagăr de concentrare 
din anii ’60. E foarte interesantă trecerea de la documentar la film 
de ficţiune realist. Tipul de privire este cel din documentare, dar 
mişcările camerei au acum o funcţie pur emoţională, mai mult 
decât una observaţională. Accentul cade mai mult pe modul cum se 
priveşte decât pe cel care priveşte, care la documentar era prezent 
printre actanţi. 
Plecând de la un personaj colectiv, Wang Bing creionează câteva 
personaje care capătă pe parcursul filmului mai multă greutate, 
Lao Dong, condamnatul care moare, prietenul său, Xiao Li, şi soţia 
celui dintâi, care vine să-şi viziteze bărbatul, dar ajunge prea târziu. 
Povestea seamănă foarte bine cu cea a doamnei Fengming şi a 
soţului său. E interesantă paralela care se poate deschide aici între 
cele două tipuri de rescriere a istoriei, prin mărturia filmată sau prin 
ficţionalizarea unor poveşti reale. Scopul rămâne acelaşi şi este atins 
de ambele tipuri de cinema, dar prin mijloace diferite.

portret | review
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Caiyou riji4  –  documentarul 
observaţional pur
Filmul-instalaţie ne prezintă în paisprezece ore, atât cât durează o 
zi de muncă, viaţa muncitorilor chinezi pe o platformă petrolieră 
aflată la o altitudine de aproape 4000 de metri. Undeva dincolo 
de lume, în afara timpului, singura legătură pe care aceştia o 
au cu exteriorul o reprezintă telefoanele mobile, televizorul şi 
radioul, care merge aproape tot timpul în vestiare. La Wang Bing, 
întotdeauna privirea se adecvează atmosferei. Aici camera este cel 
mai adesea statică, pare să capete ceva din fixitatea unui obiect. 
Regizorul priveşte îndelung, cu răbdare, iar când trece de la un 
subiect la altul, mişcările sunt foarte lente, de parcă ar fi cuprins 
şi el de starea de toropeală a personajelor datorată altitudinii. Taie 
doar ca să schimbe unghiul şi cadrele sunt hălci de timp real.
În vestiare sunt mereu câţiva oameni - întotdeauna unii vorbesc 
în şoaptă şi alţii dorm iepureşte pe băncile din jurul unor mese 
imense de metal pe care stau câteva termosuri de ceai şi câteva 
căciuli. Căciulile dispar, cănile sunt înlocuite de altele, la fel cum 
şi muncitorii şuşotesc, privesc în gol, adorm, se trezesc şi pleacă. 
Apoi sunt înlocuiţii de alţii care fac aceleaşi lucruri. De câte ori 
se deschide uşa, capetele se ridică bezmetice pentru câteva clipe. 
Locul privilegiat e cel de lângă caloriferul din colţul încăperii, cei 
care se aşează acolo adorm imediat. După o vreme, ajungi parcă 
să simţi şi tu, împreună cu ei, disconfortul combinat cu plăcerea 
moţăitului. 
Chiar dacă în film nu există niciun fir narativ, se ţes mici naraţiuni 
pur observaţionale în jurul fiecărui personaj cu care te familiarizezi, 
dar pe care nu ajungi să-l cunoşti. Orice regizor ar fi tentat să creeze 

o poveste, să urmărească un personaj, dar Wang Bing îi urmăreşte 
pe fiecare în parte cu aceeaşi curiozitate şi distanţă. Căutarea 
începută în „La vest de şine”, care are totuşi o structură în trei părţi, 
legată de imparţialitate, este aici împinsă la extrem, acest film este 
observaţie pură. Singura intenţie structurală este cea de a înregistra 
o zi de muncă cu tot ce presupune ea. 
O vizionare de paisprezece ore ar însemna un tur de forţă aproape 
inuman, de aceea Wang Bing a ales să prezinte filmul ca instalaţie. 
Contează, însă, prea puţin ambalajul, importantă este căutarea. 
Chiar dacă nu poate fi urmărit decât pe bucăţele, are însă o forţă, 
datorată vieţii care se întâmplă în faţa ochilor tăi, care te atrage 
precum un magnet şi, după un timp, simţi nevoia să te întorci la el. 
Dacă tu ai libertatea de a intra şi ieşi oricând din această lume, nu 
poţi decât să te gândeşti că oamenii ăştia sunt obligaţi să rămână, iar 
pentru ei fiecare zi este doar o repetiţie a celei anterioare. Durata 
capătă astfel un rol esenţial. Dacă eşti obligat să observi viaţa 
muncitorilor în timp real, ajungi să-i înţelegi cu adevărat pentru 
că trăieşti în timpul lor, iar sensul se creează de la sine, nu prin 
poveste, ci prin timp. Datoria regizorului de a crea o naraţiune şi 
de a livra sens spectatorului se anulează, sensul survine în timpul 
vizionării, atât pentru autor, cât şi pentru spectator. 
De câteva ori camera iese afară, urmărind muncitorii, bineînţeles, şi 
ne dezvăluie peisajul sterp al unui platou de pe care se văd orizontul 
în toate părţile şi câteva barăci. După timpul petrecut în interioarele 
reci, cu huruitul constant al maşinăriilor, şuşotelile muncitorilor şi 
zumzetul radioului, golul acesta devine înspăimântător. Ajungi să 
descoperi apoi şi cum trăiesc. Într-o pauză de masă, într-una dintre 
barăci, stau ghemuiţi unii într-alţii câţiva muncitori care se uită la 
televizor. În partea dreaptă a cadrului se desluşesc imaginile de pe 
ecran. Camera stă fixă şi îi urmăreşte de undeva din dreptul unei 
uşi care se deschide uneori, când intră sau iese vreun muncitor, 
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şi-i obturează. Nu se întâmplă mare lucru, dar momentul e foarte 
emoţionant pentru că le vezi reacţiile, fiecare încasează altfel 
filmul pe care-l privesc. Stările se schimbă pe chipurile lor, aşa 
cum se schimbă, într-un alt cadru, pe chipul unui muncitor care 
se odihneşte în vestiar ascultând muzică şi fredonând. Privirea lui 
hoinăreşte aiurea, iar mimica i se schimbă în funcţie de melodiile 
care se succed.
Cadrul lung, de aproximativ cinsprezece minute, cu luna plină de 
la finalul filmului, aminteşte de acest tip de privire contemplativă. 
Pare să fie un soi de mărturisire a autorului, chiar dacă funcţionează 
aparent ca unghi subiectiv al unuia dintre muncitorii care lucrează 
noaptea la o sondă. Acest cadru este interesant tocmai pentru că 
Wang Bing nu foloseşte niciodată unghiuri subiective şi parcă ar 
vrea să ne spună: eu aici asta am făcut, m-am uitat la oamenii ăştia, 
aşa cum te uiţi la lună – o contempli fascinat, fără să înţelegi mare 
lucru. Felul în care norii trec peste lună şi o obturează parţial, sau 
uneori total, este asemănător, spre exemplu, cu felul în care chipul 
tânărului care fredonează îi reflectă gândurile şi starea sufletească. 

tong dao5 
În „Tong dao” („Omul fără nume”), un bărbat trăieşte în comuniune 
cu natura, undeva pe un câmp, într-o grotă. Nu are nimic, dar nici 
nu-i trebuie pentru că are timp. Cară pământ, rupe lemne, cultivă 
câteva legume şi porumb, găteşte şi mănâncă. Fiecare zi e la fel, 
îşi modifică activităţile doar în funcţie de anotimpuri. Nu contează 
sensul acţiunilor lui, care de cele mai multe ori ne rămâne străin, 
contează însă felul cum le săvârşeşte, cu răbdare. De undeva din 
apropiere se aude constant vuietul unei străzi şi uneori se văd în 
depărtare nişte case. Toate astea ne amintesc că acest om nu este 

o planetă izolată, ci face parte dintr-o societate care l-a refuzat 
sau pe care o refuză. Aparent un film anistoric, „Tong dao” („Omul 
fără nume”) tematizează istoria, prezentă doar prin sunet, vorbind 
despre o persoană care încearcă să i se sustragă. 
Wang Bing pare să fie un soi de om fără nume în filmele sale, prezent 
mereu, dar încercând, pe cât posibil, să se sustragă, să modifice cât 
mai puţin cursul firesc al lucrurilor. Din această poziţie ne vorbeşte 
despre oameni, dincolo de problematica politică şi socială inerentă 
filmelor lui. Nu are nevoie de un discurs politic, „comentariul politic 
nu este unul dintre scopurile mele” – spune el -, pentru că traiul 
în societatea chineză geme de adevăruri istorice. Dacă evită să 
aibă un discurs politic, este totuşi interesat de istorie. „Dacă nu îţi 
cunoşti istoria, cred că nu poţi şti clar în ce direcţie va trebui să 
te îndrepţi în viitor”. Din perspectiva documentarului ca document 
istoric se evidenţiază patru direcţii în opera sa : istoria trăită, scrisă 
în direct, exemplul cel mai concludent fiind „La vest de şine”, care 
consemnează moartea industriei şi totodată a unui mod de trai; 
istoria ca mărturie înregistrată, în „Fengming”; istoria rescrisă 
printr-un film de ficţiune cu mijloace documentariste, în „Șanţul”; 
consecinţele istoriei – „Caiyou riji” („Petrol crud”) şi „Tong dao” 
(„Omul fără nume”). Fiecare film este o nouă căutare şi un alt mod 
de abordare a cinematografului documentar. Chiar dacă lumea 
descrisă e aceeaşi, privirea e alta, iar forţa filmelor lui Wang Bing 
stă cu precădere în privire.

1 „La vest de şine”,  2003
2 „He Fengming” / „Fengming – memorii chineze”, 2007
3 „Wu ming zhe” / „Șanţul”, 2010 
4  „Petrol crud”, 2008
5 „Omul fără nume”, 2009)
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În cele 90 de minute ale lui „Waste Land”, 
spectatorul urmăreşte etapele parcurse de 
către fotograful Vik Muniz în realizarea 
unui proiect care schimbă total viaţa 
unui grup de „catadores” (culegători de 
materiale reciclabile). Jardim Gramacho, 
cea mai mare groapă de gunoi din lume, 
situată la periferia oraşului Rio de Janeiro, 
devine  platou de filmare pentru regizor 
şi echipa sa, iar acei „catadores” devin 
subiecte pentru fotografiile lui Muniz. 
Ba mai mult, la final aceştia devin din 
„gunoieri” artişti ajutând la definitivarea 
lucrărilor, „decorând” cu materiale 
reciclabile fotografiile care-i reprezentau. 
La Jardim Gramacho lucrează un număr 
de 5000 de oameni, iar majoritatea dintre 
ei locuiesc, dorm şi mănâncă acolo, 
înconjuraţi de munţi de gunoaie. Cu toate 
că sunt marginalizaţi prin meseria pe 
care o practică, aceştia intră în contact cu 
civilizaţia prin intermediul deşeurilor pe 
care le colectează. Îşi pot da seama chiar 

şi de categoria socială din care face parte 
cel care a aruncat gunoiul, în funcţie de 
mărimea sacului menajer sau de ceea 
ce se află în interiorul lui. Provenind, de 
asemenea, dintr-un mediu sărac, Vik îşi 
doreşte să-i ajute pe oamenii care trăiesc 
din banii obţinuţi „lucrând” la groapa 
de gunoi să-şi schimbe modul de viaţă, 
folosind arta ca mijloc de determinare. 
Această iniţiativă a avut urmări aşteptate, 
prima realizare fiind vânzarea unui portret 
într-o licitaţie la Londra. Din banii obţinuţi, 
„catadores” au înfiinţat o bibliotecă şi o 
librărie. 
Este remarcabilă forţa pe care o are 
arta în transformarea psihologică a 
„culegătorilor”. Deşi iniţial aceştia sunt 
mulţumiţi de munca lor de „gunoieri”, pe 
care o fac cu demnitate, conştienţi că doar 
astfel îşi pot câştiga existenţa, după cei trei 
ani de filmări şi după finalizarea proiectului 
lui Muniz, nu-şi doresc să se mai întoarcă 
vreodată la Jardim Gramacho. Cu toate 
acestea, părerile vizavi de condiţia lor şi de 
Jardim Gramacho sunt împărţite. Cei mai 
în vârstă dintre „catadores” sunt mulţumiţi 
de munca lor şi se simt bine lucrând într-
un astfel de mediu. „Nu este rău să fii sărac, 
este rău să fii bogat şi murdărit moral”, 
spune Valter, vice-preşedintele Asociaţiei 
Culegătorilor din Jardim Gramacho, 
mândru de responsabilitatea sa. În acelaşi 
timp, acesta conştientizează că, prin munca 
lui şi a celor pe care îi conduce, reuşeşte 
să facă un bine naturii. Tot el spune că 

„atunci când îţi primeşti banii, nu spui că 
sunt murdari”. În schimb, Isis, una dintre 
tinerele „catadores”, este vădit ruşinată să 
apară murdară în faţa camerei de filmat, 
o dezgustă locul în care lucrează, este 
conştientă că nu este o muncă de viitor, 
însă câştigă destul de bine, în jur de 20-25 
de dolari pe zi.
Pe parcursul celor trei ani de filmări, 
colaboratorii lui Muniz se dezvăluie 
treptat, comportându-se natural în faţa 
camerei, sunt copleşiţi de emoţie, plâng 
sau se bucură. Planurile contraplonjate 
sunt cele care predomină, vrând  parcă 
să accentueze ideea că aceşti „catadores”, 
văzuţi de sus, pot fi confundaţi uşor cu 
mormanele de gunoi pe care se caţără. 
Diferenţa dintre deşeuri şi cei care le 
colectează ar fi că aceştia din urmă sunt 
fiinţe înzestrate cu raţiune, care apreciază 
ceea ce alţi oameni aruncă, considerând 
a fi gunoi. De exemplu, Magna, o tânără 
de 18 ani, mamă a doi copii, povesteşte 
despre o întâmplare nefericită: în timp 
ce colecta deşeuri, a găsit un copil mort. 
Zumbi, unul dintre „catadores”, se laudă cu 
lecturi precum „Principele” de Machiavelli 
sau „Codul lui Da Vinci”, volume găsite 
aruncate la Jardim Gramacho.
Chiar dacă iniţial documentarul s-a dorit 
a fi un proiect prin care să convingă  nişte 
gunoieri că pot face artă cu materiale 
reciclabile, la final se dovedeşte  a fi  un film 
pe alocuri  patetic, snob şi manipulator. 
Practic, un grup de şase „catadores”, 
mulţumiţi de munca  lor şi de banii pe 
care îi primesc pentru aceasta, sunt rupţi 
din mediul lor şi li se arată că pot lucra cu 
gunoaie, fără să trăiască înconjuraţi de ele. 
În urma vizionării lui „Waste Land”, se nasc 
mai multe întrebări. În ce măsură poate fi 
ajutat  un om simplu, smulgându-l din traiul 
lui modest, profitând de vulnerabilitatea lui 
emoţională, exploatându-l, făcându-l să se 
simtă important crezând că a realizat ceva 
şi arătându-i că poate trăi mai bine decât a 
făcut-o până acum? Desigur, poate fi ajutat 
să-şi schimbe modul de viaţă şi obişnuinţa 
de a privi lucrurile, dar în niciun caz în mai 
bine. Câţi dintre aceşti oameni, după ce au 
lucrat pentru fotograful care i-a „salvat” 
din groapa de gunoi şi s-au hotărât să nu 
se mai întoarcă, vor recunoaşte peste ani că 
au fost gunoieri? Probabil numai la auzul 
cuvântului „catador” se vor scârbi.

Brazilia – Marea Britanie 2010

regie Lucy Walker

imagine Ernesto Herrmann, Dudu Miranda

montaj Pedro Kos

cu Vik Muniz

de agatha ioana Păltinel

Waste Land
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Un actor nu mai vrea să rostească replici 
scrise de altcineva. Un actor are ceva de spus 
şi vrea să o spună  mai direct. Un actor îşi 
pierde încrederea în meseria lui şi în oamenii 
cu care lucrase până atunci.  Joaquin Phoenix 
se apucă de rap. Ca un adolescent, îşi pune 
toate speranţele într-un maestru al rap-ului, 
P.Diddy, şi aşteaptă de la el confirmarea 
talentului său şi lansarea carierei de rapper. 
De la încrederea aproape arogantă la 
căutarea disperată a unei confirmări, de la 
momentele de extaz copilăresc la crizele 
adolescentine, protagonistul trece printr-un 
calvar al emoţiilor extreme şi contrastante, 
care îl epuizează încet. Rapiditatea cu care 
se trece de la un registru la altul îl torturează 
pe actor, care pierde orice reper şi se aruncă 
într-o cursă în care obiectivele imediate îl 
ademenesc şi îl poartă în cercuri.    
O rătăcire aproape programată plină de 
speranţe, droguri, certuri, depresii şi reveniri. 
Un om înconjurat permanent de oameni care 

au grijă de el, care îi sunt prieteni, tutuşi teribil 
de singur. Cum ajunge cineva să se izoleze de 
fapt atât de mult de restul lumii? Cum ajunge 
un actor care îşi exersează permanent, prin 
natura meseriei lui, comunicarea cu celălalt 
să nu se mai recunoască pe sine, pe cei din 
jur, să nu mai fie recunoscut de nimeni? O 
dizolvare a identităţii surprinsă cu cruzime şi 
aparent fără prejudecăţi. Planuri entuziaste şi 
schiţate rapid, umilinţe publice dărâmătoare, 
concerte eşuate, petreceri promiscue şi 
momente scârboase.  
În cadrul Festivalului de Film de la Veneţia, 
Casey Affleck a anunţat că filmul e un proiect 
pus la cale de el şi de Joaquin Phoenix şi 
că totul a fost regizat. Pentru mine, asta nu 
a fost o dezamăgire. Desigur, cei care au 
apreciat filmul pentru melodrama decăderii 
unui actor şi atât au fost dezamăgiţi. Această 
mică şaradă pe care au jucat-o Affleck şi mai 
ales Phoenix face ca demersul lor să pară 
mai ironic, mai satiric, şi cred că în această 

atitudine stă valoarea filmului - satirizarea 
melodramatică a unui mod de a trăi, 
dezintegrarea grotescă a unui star de cinema 
documentată/pusă în scenă pas cu pas.  
E o glumă? Te poţi întreba dacă râd de noi. 
Cine e de fapt cel păcălit? Dacă a început 
ca o glumă, a rămas o glumă pe parcurs? În 
demersul lor au descoperit ei ceva la care 
nu se aşteptau? Speranţa mea este că au fost 
depăşiţi de filmul pe care au încercat să-l facă; 
că Phoenix s-a trezit trăind farsa mai mult 
decât ar fi vrut. Dacă nu, totul a fost degeaba. 
Există momente dramatice într-un film 
documentar pe care ţi-ar fi greu să le crezi 
dacă nu ai avea dovada înregistrată că ele au 
avut loc. Ți-ar fi greu să le crezi dacă le-ai 
vedea într-o ficţiune. Există în „I’m Still Here” 
acest gen de momente la limita veridicităţii şi 
toleranţei unui spectator care funcţionează în 
ambele sensuri. Par mărturia directă şi lipsită 
de prejudecăţi a unor momente de criză şi 
sunt în acelaşi timp şi un comentariu cinic/
satiric la adresa unui sindrom al vedetei, care 
distruge oameni - un fel de a judeca fără să 
judeci. Un fel de a judeca cu tandreţe. Un 
realizator chinuit între a observa viaţa sau a 
face parte din ea. Această convenţie specială 
pe care Affleck şi-a asumat-o îi permite 
să meargă în locuri groaznice şi foarte 
intime fără să se abandoneze indulgenţei 
spectatorilor. Ce face este să-i implice şi pe ei 
prin aceste intrebări ale căror răspunsuri pot 
fi date doar de ei, nicidecum de realizator. Îi 
face complici, şi astfel tot ce ar putea spune 
vizavi de film o spun şi despre ei înşişi. Are 
loc un fel de pasare a responsabilităţii către 
spectator, căruia normal că nu-i place asta 
şi spune răspicat: o minciună! Dar oricât de 
multe opinii s-ar putea emite despre acest 
film, e sigur că lucrurile nu stau atât de 
simplu.  
Ajungi să te întrebi: „Bine, ştiu că e regizat, 
totuşi oare acest moment nu e trăit cu 
adevărat de Phoenix? Păi da, dar până la 
urmă şi un moment dintr-o ficţiune este trăit 
într-un sens, cu adevărat, de actor. „Da, dar 
aici este vorba chiar despre viaţa lui. Chiar 
este? Bine, dar momentul de la Leterrman 
Show a fost pe bune, nu? Sau au vorbit cu el 
înainte? Nu ştiu. Părea prea pe bune. Și apoi 
I fucked my life în parc pe întuneric. Chiar 
nu ştiu.”   
Și astfel intri într-un vârtej de întrebări şi de 
îndoieli şi faptul că a fost sau nu regizat nu 
prea mai are importanţă. Sau are?

de tudor Jurgiu

I’m Still Here (Sunt încă aici)

Sua 2010

regie casey affleck

scenariu Joaquin Phoenix, casey affleck

imagine casey affleck

montaj Dody Dorn

cu Joaquin Phoenix, antony Langdon, casey affleck
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Somos lo que hay (Suntem ceea ce suntem)

Undeva, într-un mall din suburbiile din 
Mexico City, un bătrân moare în faţa unei 
vitrine cu manechine. La câţiva kilometri 
distanţă, o familie primeşte vestea 
funebră. Mama sparge lucrurile soţului, 
fiica varsă lacrimi, fiul cel mic strânge din 
pumni, iar cel mare se pregăteşte să preia 
responsabilităţile familiei, să aducă deci 
mâncare pe masa. La întrebarea ce mâncăm 
astăzi, eroii lui Grau ar răspunde într-un 
cuvânt: „În niciun caz o prostituată!”
Da, noul cinema mexican se întoarce la unul 
din marile tabuuri, la canibalism. Și poate 
nu l-aş fi luat atât de în serios dacă ar fi fost 
evident că filmul doar mimează structura 
genului horror. În subtext se află o critică 
socială, un sarcasm negru ca smoala. „Somos 
lo que hay” este o distopie spusă rânjind, o 
cronică de familie în tuşă groasă. 
Dar să începem cu începutul, care în cazul de 
faţă este şi cea mai bună secvenţă a filmului. 
Fade in şi vedem un cadru fix, cu barele unor 
scări rulante încadrate ţipător în mijlocul 
imaginii. Un bărbat se apropie de trepte. 
Are un mers cel puţin ciudat, cu mâinile moi 
pe lângă corp şi capul legănându-se uşor. 
Camera se încăpăţânează să rămână fixă. 
Ajunge la scară şi urcă şi urcă şi urcă, timp 
de 30 de secunde, până când este adus exact 
în faţa obiectivului, îndeajuns de aproape 
ca să înregistrăm rana care-i supurează în 
abdomen. 
Când decorul se schimbă şi intrăm pe aleile 
unui mall, regizorul ne face discret cu ochiul. 
Bărbatul se opreşte în faţa unei vitrine, 
priveşte manechinele şi moare. Suntem 
în plin citat din clasici. În 1978, George 
Romero realiza a doua parte a trilogiei 
sale închinate morţilor vii, „Dawn of the 

Dead”, în care un grup de supravieţuitori 
încerca să reziste baricadat într-un mall 
asediului hoardelor de zombies. Zombies-ii 
trişti şi împiedicaţi, care valsau involuntar 
printre raioanele magazinelor scoţând un 
fel de „ăăăăă!” baritonal au devenit secvenţa 
rapel a filmului şi o critică a consumerismul 
societăţii americane.
În câteva cuvinte, filmul lui Jorge Michel 
Grau ne povesteşte o zi din viaţa unei 
familii sărace din Mexico City. Structura 
narativă este binecunoscută: într-o familie 
săracă, moartea tatălui declanşează o criză 
şi băiatul cel mare trebuie să se dovedească 
îndeajuns de puternic încât să preia rolul 
tatălui şi să asigure supravieţuirea familiei. 
Sau, transpus în filmul regizorului mexican, 
Alfredo trebuie să se dovedească suficient 
de puternic pentru a asigura hrana celorlalţi 
şi îndeplinirea Ritualului. 
Interesant e felul cum reuşeşte Grau să 
banalizeze ideea de canibalism. Politiştii 
sunt anunţaţi prin staţie: „Avem un 14 în 
desfăşurare!”, arătându-ne că existenţa 
canibalilor e recunoscută, a devenit până şi 
cod de centrală. 
Filmul se joacă cu termenul limită, 
îndeplinirea Ritualului, şi cu ideea vânătorii 
de oameni, care ocupă cea mai mare parte 
din timp. Cu toate astea, „Somos lo que hay” 
reuşeşte să nu devină un slasher. De cele mai 
multe ori, camera ascunde cu pudoare actul 
şi ne arată doar rezultatul. E când prea sus, 
când prea jos, când se piteşte după o perdea 
pseudo-sanitară. Violenţa în sine nu-l 
interesează pe Grau, ci suspansul urmăririi, 
al vânătorii, care în final se răstoarnă şi, 
aşa cum ne-am obişnuit demult, vânătorul 
devine vânat. 
Dar poate aici greşeşte regizorul mexican. 

Vizual, filmul lui este un joc nesfârşit de 
adâncimi de câmp, de schimbări de sharf în 
cadru, de sublinieri ale diferitelor centre de 
atenţie (actori, semne, obiecte). Filmul nu ne 
oferă surprize, pentru că ele sunt prevestite 
de schimbarea clarităţii. E o tratare mult 
prea manieristă, care o dată înţeleasă, 
devine obositoare. Știi că în momentul în 
care Alfredo coboară din metrou, clarul 
se va comuta automat pe subiectul vânat, 
şi restul spaţiului se va pierde în blur. Va 
înregistra replica şi va muta iar clarul pe 
actorul principal. În loc să contribuie la 
suspans, formula lui vizuală denotă doar 
monotonie. 
Întorcându-ne la binomul vânător-vânat, 
putem observa că, de la „Frankenstein”-ul lui 
James Whale încoace, există un final clasic 
pentru filmele de groază: asediul creaturii 
de către membrii unei comunităţi.  L-aţi 
văzut probabil şi în in „Interview With the 
Vampire” („Interviu cu un Vampir”, 1994, 
regie Neil Jordan) şi în „Dracula” (1992), al 
lui Coppola. Și regizorul mexican recurge la 
aceeaşi formulă, ducând climax-ul în timpul 
asediului casei. Vânătoarea a fost un eşec, 
unul dintre cei prinşi a scăpat, şi acum 
casa este încercuită de poliţişti. Alfredo 
se sacrifică şi-şi salvează sora, care este 
confundată cu una din victimele canibalilor. 
Epilogul este şi el un citat în sine. Nu este 
mâna care iese din pământ în puterea nopţii, 
ci sora care evadează din spital şi porneşte 
pe străzi în halat. Se opreşte la marginea 
unei piaţete şi vede un bărbat costeliv. Știm 
astfel că vânătoarea continuă.
Dar, pe cât de fidel se inspiră din filmele 
horror cult, Grau uită o serie de amănunte, 
lasă găuri destul de semnificative în poveste. 
De exemplu, nu o să aflaţi niciodată ce este 
Ritualul despre care se tot vorbeşte şi care 
ar fi reprezentat salvarea familiei şi motivul 
vânătorii. La fel, nici cauza morţii tatălui nu 
va fi desluşită. Putem bănui că a murit de 
mister.

Mexic 2010

regie, scenariu Jorge Michel Grau 

imagine Santiago Sanchez

montaj Rodrigo Rios

cu Francisco Barreiro, adrian aguirre

de andrei dobrescu

review
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„Boxing Gym” nu este un film despre box, 
chiar dacă se întâmplă într-o sală de box, ci 
e o meditaţie asupra violenţei, subiect care 
l-a preocupat întotdeauna pe Wiseman. 
Sala de box, un garaj amărât care ascunde o 
întreagă lume, este proprietatea lui Richard 
Lord, un fost boxer profesionist, pasionat, 
care munceşte cot la cot cu angajaţii săi. 
Aici se adună tot felul de oameni: copii 
care visează să devină Tyson, foşti jucători 
profesionişti deveniţi antrenori, femei 
care vin cu bebeluşii după ele sau bărbaţi 
în vârstă care vor să-şi îndeplinească un 
vis din tinereţe. Lord îi primeşte pe toţi cu 
braţele deschise, iar ei se integrează imediat 
în universul bine organizat al sălii. După 
ce ne familiarizăm cu spaţiul, cu modul 
în care funcţionează sala, cu exerciţiile 
urmărite cu interesul unui om preocupat 
de box, ajungem să avem acces şi la oameni. 
Poveştile lor sunt elemente care sparg 
senzaţia de autosuficienţă a acestei lumi 
şi ne amintesc că oamenii ăştia au o viaţă 
dincolo de sala de box, o viaţă de care cei 
mai mulţi vor să scape venind aici.
Ritmul acestui microunivers este redat 
prin sunetul pregnant şi montajul alert, dar 
foarte precis. Wiseman încearcă să rămână 
fidel personajelor, să nu le deformeze, 
dar nu se mulţumeşte doar cu rolul de 
observator. Camera nu interacţionează cu 
oamenii observaţi, chiar dacă aceştia sunt 
conştienţi de prezenţa ei, iar regizorul 

nu recurge la interviuri sau la voci din 
off pentru a-şi activa prezenţa. Preferă să 
rămână pasiv şi să-şi pună amprenta prin 
mijloace exclusiv cinematografice: prin 
felul în care decupează realitatea observată 
şi prin ritmul sau accentele pe care le 
creează la montaj. Wiseman este un autor, 
iar filmele sale reprezintă un construct din 
bucăţi de realitate observată. 
În ceea ce priveşte structura, Wiseman 
mărturiseşte că este preocupat să 
manipuleze, să construiască momente 
încărcate de dramatism, dar asta nu 
înseamnă că refuză drama surprinsă. 
Filmul creşte, de la cadre scurte, frânturi 
de exerciţii sau poveşti şi ajunge spre final 
să redea un meci în ring sau discuţii mai 
lungi şi coerente. Nu contează bucăţile 
care compun întregul, ci mecanismul, felul 
în care funcţionează această sală de box 
condusă de Richard Lord. Figura lui este cea 
mai pregnantă, iar el este singurul personaj 
care se conturează până la finalul filmului. 
„Boxing Gym” pare să aibă aceeaşi structură 
pe care o avea şi filmul anterior al lui 
Wiseman, „La danse: le ballet de l’opera de 
Paris” (2009). Amândouă urmăresc o lume 
orchestrată de cineva - Lord şi directoarea 
artistică a operei sunt un soi de matcă 
fără de care stupul ar deveni dezorientat 
(această comparaţie o foloseşte Wiseman 
însuşi în „La danse”, introducând câteva 
cadre cu un apicultor care scoate mierea 

din faguri undeva pe acoperişul Operei din 
Paris). 
Paradoxal, într-un spaţiu organizat, unde 
violenţa este ea însăşi un scop, oamenii sunt 
mai liniştiţi şi mai prietenoşi ca oriunde. 
Poveşti crunte despre violenţa reală, din 
lumea exterioară, pătrund şi în acest loc 
în care, pe lângă dorinţa de a boxa cât 
mai bine, fiecare pare să se descătuşeze 
şi să se lupte cu propriii demoni. Spre 
finalul filmului, după secvenţa în care 
Lord discută cu unul dintre cei pe care-i 
antrenează despre un incident care a avut 
loc într-o şcoală (unde câţiva elevi au fost 
împuşcaţi de un tânăr), Wiseman alege 
să adauge o secvenţă în care un bărbat şi 
o femeie exersează într-un ring de box. 
Discuţia are loc într-un moment aglomerat 
al zilei, iar cei doi abia se aud în vacarmul 
sălii, spre deosebire de secvenţa luptei 
unde nu se aud decât respiraţiile sacadate 
ale celor doi. Deşi în interiorul aceluiaşi 
ring, bărbatul şi femeia se luptă separat, 
fiecare cu propriul său adversar imaginar. 
Wiseman îi urmăreşte când pe unul, când 
pe celălalt. Le filmează picioarele, mâinile, 
interesat parcă doar de acurateţea cu care 
îşi execută fiecare mişcările. În spatele lor 
se văd pereţii plini de postere, fotografii, 
şi picturi, toate cu referire la box. Printre 
imagini remarcăm portretul stângaci care-l 
reprezintă pe Richard Lord tânăr - îl putem 
recunoaşte datorită codiţei împletite care-i 
atârna şi atunci pe spate. Imaginile sunt 
reprezentarea lumilor şi a posibilităţilor 
care se deschid în această mică sală de box 
şi trimit cu gândul la cadrele fixe - un soi de 
vederi cu cerul la răsărit şi apus sau cu oraşul 
şi blocurile, pe care Wiseman le foloseşte la 
începutul, mijlocul şi finalul filmului. Acest 
gen de cadre revin în majoritatea filmelor 
sale, iar intenţia este de a arăta faptul că 
lumea descrisă, în acest caz sala de box, este 
una de sine stătătoare care funcţionează 
după propria ei temporalitate. 

de anca Buja

Boxing Gym
Sua 2010

regie Frederick Wiseman

imagine John Davey

montaj Frederick Wiseman

sunet christina Hunt, Frederick Wiseman
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otrava lui loach parazitul 
(„more poison from loach 
the leech”1)
Anul 2006 i-a adus lui Ken Loach premiul „Palme d’Or” la Cannes 
pentru filmul „Mângâierea vântului” („The Wind that Shakes the 
Barley”, 2006), dar şi atacuri virulente din partea presei britanice. 
În vreme ce membrii juriului de la Cannes, în frunte cu regizorul 
Wong Kar-wai, vorbesc despre o experienţă emoţională „în masă”2 
în faţa filmului lui Loach, pe care îl consideră extrem de „educativ 
în problema irlandeză, plin de compasiune, speranţă, camaraderie 
şi solidaritate”, în presa engleză asocierea lui Loach cu regizoarea 
Leni Riefenstahl e una dintre cele mai palide reacţii. Simon Heffer 
– jurnalist britanic, îl acuză cu virulenţă pe Loach într-un articol 
din publicaţia „The Telegraph” de ură faţă de Marea Britanie şi de 
bigotism marxist. „N-am văzut filmul, dar nu trebuie să citesc Mein 
Kampf ca să îmi dau seama că Hitler a fost un ticălos.” 
Într-o notă similară, „The Sun” (tabloid britanic) susţine că 
scopul lui Loach e să arunce cu noroi în propria lui naţie, iar „The 
Independent” cataloghează filmul drept instrument de recrutare 
pentru IRA3. În cadrul ceremoniei de acordare a premiului, regizorul 
îşi reafirmă încrederea în filmul său: „Poate dacă spunem adevărul 
despre trecut, reuşim să spunem adevărul şi despre prezent.”
Alegerea juriului de la Cannes este discutabilă: „Mângâierea 
vântului” e, din punct de vedere artistic, un film inegal şi mai 
slab în comparaţie cu filmele mai vechi ale lui Ken Loach. Poate 
tocmai din cauză că acestea s-au ales doar cu nominalizări pentru 
prestigiosul premiu, juriul a căutat să îndrepte situaţia. Nu e de 
trecut cu vederea însă nici faptul că filmul are ecouri în realitatea 
contemporană – războiul din Irak. 
„Mângâierea vântului” poartă mărcile lui Loach şi reiterează mai 
hotărât decât în oricare dintre celelalte filme ale sale valorile social-
politice şi atitudinea sa militantă. Ken Loach este cunoscut ca un 
pledant al clasei muncitoare şi, în general, al categoriilor sociale 
defavorizate, iar acest angajament politic şi moral este evident în 
toate filmele sale. Însă în „Mângâierea vântului”, Loach sacrifică 
obiectivitatea, realismul şi echilibrul din filme precum „Riff 

Raff”(1993) sau „Ladybird, Ladybird” (1994) în favoarea unui mesaj 
cât mai clar - ocupaţia britanică în Irlanda a fost imorală, abuzivă, 
violentă. Sinceritatea inconştientă4 a acestui demers moralizator îl 
vulnerabilizează în faţa criticilor, dar îl salvează în faţa publicului5 

şi a celor care îl admiră pe Loach tocmai pentru felul în care îşi 
aserveşte arta unor idealuri umaniste. 
În „Mângâierea vântului”, doi fraţi irlandezi, Damien O’Donovan 
( jucat de Cillian Murphy) şi Teddy O’Donovan (Padraic Delaney), 
se înscriu în Armata Republicană Irlandeză. Scopul lor este 
eliberarea ţării de sub autoritatea Regatului Unit şi îi urmărim 
luptând împreună în timpul Războiului Irlandez de Independenţă 
(1912-1919) şi, apoi, unul împotriva celuilalt în timpul Războiului 
Civil Irlandez (1922-1923). 
În scena de început a filmului, mai mulţi irlandezi joacă un meci de 
cricket pe iarbă, sport despre care aflăm în secvenţa următoare că 
e interzis: soldaţii britanici năvălesc în urlete şi zbierăte, înarmaţi 
până în dinţi, asupra grupului de irlandezi pe care îi agresează şi 
ameninţă. Când unul dintre ei refuză să îşi spună numele într-o 
engleză clară, este omorât în bătaie de soldaţi chiar în propriul 
hambar, de faţă cu familia sa. Damien este student la medicină şi, deşi 
compatrioţii săi îi cer să li se alăture în lupta împotriva britanicilor, 
el refuză şi pleacă spre gară. Aici scena se repetă - soldaţii apar 
urlând, zbierând, împărţind pumni şi injurii, agresând mecanicul 
şi şeful de tren chiar sub ochii lui Damien. Secvenţa următoare ni-l 
arată pe Damien alăturându-se IRA prin jurământ. Deja, lucrurile 
ne sunt clare – tipii răi sunt cei care ţipă mult şi împart pumni, 
iar tipii buni sunt cei care mor din cauză că nu şi-au spus numele 
corect sau din cauză că au jucat un meci de cricket. Problema 
nu e că filmul începe aşa - de altfel, respectă rigorile scenariilor 
americane, întrucât din primele minute spectatorul trebuie să 
aibă aşteptările potrivite de la personajele potrivite -, ci că filmul 
continuă în aceeaşi notă: soldaţii englezi doar urlă, fură şi omoară 
cu sălbăticie, în timp ce Damien şi ai săi atacă fără să omoare, doar 
să avertizeze, sau, atunci când într-adevăr pun mâna pe arme, par 
profund tulburaţi, sunt neexperimentaţi şi fac antrenamente prin 
iarbă cu puşti de lemn, izbucnesc în cântece patriotice care să le 
dea curaj. Poate am exagerat puţin expunerea, însă doar puţin. 
Irlandezii sunt prezentaţi într-o lumină eroică, romantică, în vreme 
ce englezii sunt portretizaţi ca brute fără conştiinţă, iar această 
viziune artistică stă la baza acuzaţiilor expuse mai sus.

de Cristiana stroea

filmele 
Controversate 
ale lui Ken loaCh

review | portret
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Această selecţie evenimenţială dezechilibrată şi incisivă aminteşte 
de documentarele controversate ale lui Loach din anii ’80. Loach 
se apără susţinând că toate evenimentele prezentate sunt inspirate 
din realitate şi că filmul este foarte bine documentat din punct de 
vedere istoric. Dar docudrama, spun criticii lui Loach, subţiază 
manipulativ linia dintre ficţiune şi realitate şi, pornind de la această 
vulnerabilitate (specifică şi altor filme ale regizorului britanic), pun 
în discuţie calitatea artistică a operelor sale. Pentru Loach, aceasta 
nu a fost niciodată o preocupare esenţială: filmele lui aspiră să ne 
convingă de gravitatea, dar şi de autenticitatea problemelor sociale 
pe care le surprind6. Problematica fundamentală a operei lui Loach 
este căutarea unei forme cinematografice a filmului de ficţiune care 
să-i permită regizorului să ajungă acolo unde trebuie: în conştiinţa 
maselor.

docudramă sau melodramă?
În studiul său, „The Cinema of Ken Loach: Art in the Service of 
the People”, Jacob Leigh caută să analizeze consistenţa tematică 
şi stilistică a operei lui Loach şi să dea un „nume” acestui gen 
cinematografic în care se înscriu filmele regizorului britanic, 
ajungând la termenul de „melodramă politică”. Eroul melodramei, 
arată Leigh, se confruntă sau chiar devine victima unor forţe 
impersonale, instituţionale sau ideologice: oprimare, corupţie, 
exploatare etc. Întrucât eroii lui nu reuşesc să înţeleagă aceste forţe 
exterioare care le subminează existenţa, ei rămân la mila lor, nu au 
puterea de a-şi rezolva problemele sau de a-şi schimba viaţa. 

Eroii lui Leigh nu îşi transcend niciodată condiţia, se agaţă până la 
sfârşit de idealurile lor, cu rigiditate şi încăpăţânare. În „Ladybird, 
Ladybird” (1994), Maggie duce o viaţă dezordonată şi iresponsabilă 
– are patru copii de la patru taţi diferiţi. Aceştia îi sunt luaţi de 
serviciile sociale după ce sunt implicaţi într-un incediu în care unul 
dintre ei suferă arsuri grave. Temperamentală, furioasă şi rigidă – 
Maggie este eroul loachian tipic, într-o lume nedreaptă pe care nu 
o poate shimba, dar pe care nici nu o poate înţelege, accepta, în 
care nu se poate integra.
Jacob Leigh propune conceptul de „melodramă a protestului”, 
evidenţiind caracteristicile acesteia în filmele lui Loach: lumi 
polarizate, categorii de oameni definite prin rasă, naţionalitate, clasă 
sau orientări politice, un erou-victimă cu care nu suntem provocaţi 
să ne identificăm, (ci dimpotrivă, ni se cere să îl observăm) şi prin 
al cărui sacrificiu se urmăreşte un efect emoţional asupra audienţei. 
Melodramele de protest au la bază propaganda. 
În filmele lui cele mai bune, Ken Loach reuşeşte să se folosească 
de mecanismele melodramei şi să evite efectul propagandistic şi 
didacticismul – în special atunci când subiectele vin din viaţa de zi 
cu zi a oamenilor mărunţi. Alegând personaje care nu au mai nimic 
de pierdut şi investindu-le cu ţeluri foarte intime şi plauzibile cum 
ar fi: îmblânzirea unui uliu – „Kes” (1969), un magazin de şosete 
colorate – „Riff Raff” sau o rochie de ceremonie – „Raining Stones” 
(„Plouă cu pietre”, 1993), Loach creează premizele unui film 
credibil. Regizorul îşi cristalizează propriile aspiraţii în motivaţiile 
personajelor şi adesea ne dă indicii suficiente pentru a citi povestea 
într-o cheie metaforică. Unul dintre acestea – considerat o marcă 
loachiană – îl reprezintă „scena discursului”, în care un personaj îşi 
expune ideile sau sentimentele în mod făţiş sau edificator - o tehnică 
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de care abuzează în filmele sale mai slabe precum „Mângâierea 
vântului”, „Land and Freedom” („Pământ şi libertate”), „Route 
Irish” („Ruta irlandeză”, 2010). De pildă, în „Kes”, Billy Casper, un 
tânăr delincvent, îi vorbeşte profesorului său  despre frumuseţea 
şi măreţia uliului pe care încearcă să îl îmblânzească. Discursul lui 
traduce, de fapt, încercarea fără sorţi de izbândă de a evada dintr-o 
lume sufocantă şi lipsită de posibilităţi. Dialogul (în dialect local), 
performanţele actoriceşti precum şi tehnica de filmare� conferă 
filmului un aer de realism documentar. Dar investirea păsării 
cu valenţe metaforice transcede definiţia realismului obiectiv şi 
conduce filmul în zona melodramei de protest. 
Autenticitatea depinde, însă, şi de dozarea atentă a intensităţii 
conflictului, de o acumulare lentă a evenimentelor şi informaţiilor. 
Din acest motiv, Loach reuşeşte să facă filme foarte bune 
atunci când practică o „artă a termitelor” şi eşuează atunci când 
abordează evenimente istorice majore (Războiul Spaniol Civil, 
Războiul Irlandez de Independenţă, Războiul din Irak). Selecţia 
evenimenţială e mult îngreunată de amploarea subiectului, de 
multitudinea aspectelor sociale şi morale de importanţă egală. 
Astfel, o perspectivă unică asupra evenimentelor, oricât de 
susţinută ar fi prin poveste şi personaje, oricât ar fi de argumentată 
şi clarificată prin discursurile patetice ale personajelor e, din punct 
de vedere moral şi intelectual, insuficientă şi chiar greşită. 
În ultimele sale filme – impropriu spus ultime, întrucât mă refer 
la operele realizate în colaborare cu scriitorul şi scenaristul 
Paul Laverty, cu care lucrează din 1996 -, Loach porneşte de la 
convenţiile cinemaului mainstream american şi construieşte poveşti 
cu final politic. Acest lucru este tot mai uşor de observat începând 
cu „Bread and Roses” („Pâine şi trandafiri”, 2000),  dar absolut 
evident în ultimul său film, „Route Irish”. Catalogat de critici drept 
un thriller didactic, filmul suferă de un joc actoricesc exagerat şi 
amatoricesc, personaje plate, subiect previzibil şi încrâncenat 
şi o lipsă dramatică de umor. Nu spun că Loach ar fi un regizor 
de comedie. Însă, în multe dintre filmele sale anterioare există  
momente fermecătoare de respiro, de altfel vitale pentru tonul în 
general grav al filmului. Acestea nu doar conferă autenticitate, dar 
reprezintă „sarea şi piperul” din filmele lui Loach. Îmi amintesc un 
moment superb din „Ladybird, Ladybird” în care Jorge,  concubinul 
imigrant al lui Maggie, se întoarce la serviciu după două zile de 
absenţă, pentru că Maggie născuse o fetiţă. Are un job mizerabil şi 
prost plătit pentru că îi lipsesc actele, dar îl ajută să plătească chiria. 
Când şeful îi reproşează brutal absenţa, Jorge îi povesteşte cu un 
zâmbet lung de la o ureche la alta, înduioşător de naiv, că acum e 
tată, iar şeful îi răspunde sec „Felicitări! Îţi scad din salariu.” Replica 
are efectul unui pumn în cap, venit de nicăieri, din filmele de 
pantomimă ale lui Chaplin, dar Jorge rămâne vesel şi entuziasmat. 
Filmul „Raining Stones” (1993) începe cu o secvenţă foarte comică 
în care doi bărbaţi încearcă să prindă o oaie. După ce o duc la 
măcelar să le-o taie, ei neavând inimă pentru aşa ceva, umblă prin 
pub-uri cu ciolanele şi încearcă să le vândă. Secvenţa mea preferată 
apare, însă, în „Riff Raff”. Stevie ajunge pe un şantier de construcţii 
şi se împrieteneşte cu ceilalţi muncitori. Întrebându-i dacă ştiu de 
vreo locuinţă cu chirie ieftină, aceştia se oferă să-l ajute. Unul dintre 
ei – vocea lui Loach, de altfel -, porneşte într-o peroraţie despre 
dezastrul imobiliar şi economic în care se găseşte ţara din cauza 
guvernării Tatcher. Prietenii lui, cunoscându-l, încearcă să nu-i dea 
apă la moară, dar omul pare de neoprit. Timp de câteva minute cât 
vorbeşte, argumentându-şi cu aplomb acuzaţiile, un alt muncitor îi 
repetă ca o moară stricată, din ce în ce mai tare şi mai piţigăiat, 

trădându-şi exasperarea: „Omul vrea doar o afurisită de casă!”. Nici 
Stevie nu se poate abţine să nu zâmbească – reacţie care bănuiesc că 
i-a scăpat actorului, dar pe care Loach a decis să o păstreze. 

nostalgia valorilor
Spre deosebire de Mike Leigh, care, aşa cum arătam într-un 
articol anterior, merge pe un filon realist cu influenţe din teatru, 
Loach şi-a făcut ucenicia ca regizor în televiziune, iar acest lucru 
are o importanţă fundamentală în formaţia sa artistică. Nu voi 
face o comparaţie a celor două medii, fiind suficient să mă refer, 
în economia acestui articol, la tipurile de public cărora le sunt 
accesibile. În timp ce publicul amator de teatru este alcătuit dintr-un 
număr restrâns de cetăţeni din clasa mijlocie, cu educaţie, aspiraţii şi 
preocupări intelectuale, publicul televiziunii este alcătuit din mase. 
Televiziunea este principala sursă de divertisment a celor din clasa 
muncitoare – despre care Loach face filme şi căreia i le adresează. 
Faptul că Loach s-a orientat spre limbajul romantic al melodramei 
nu este nici surprinzător şi nici nu porneşte dintr-o superficialitate 
artistică a regizorului. Melodrama este cea mai potrivită formă pe 
care o poate lua un film menit să depăşească barierele culturale, de 
clasă, de educaţie şi să-i vobească spectatorului  despre el însuşi. 
Lui Loach i s-a reproşat o viziune învechită asupra lumii şi o 
abordare tot mai îngustă a unei societăţi în permanentă schimbare 
şi expansiune şi mulţi critici chestionează relevanţa valorilor sociale 
pe care Loach le promovează, în contextul societăţii contemporane. 
Loach este un nostalgic, iar filmele lui sunt încărcate de reminiscenţe 
ale unei solidarităţi sociale şi ale unui spirit revoluţionar pierdut. El 
consideră că în continuare există doar două clase sociale, iar „scopul 
uneia este să o exploateze pe cealaltă”. Filmele lui Loach contra-
balansează conceptul că arta şi politica sunt domenii paralele. 
„Mai devreme sau mai târziu, ceva trebuie să se întâmple,” spune 
regizorul, „iar atunci oamenii trebuie să fie organizaţi. Ăsta e unul 
dintre motivele pentru care se fac filme, nu-i aşa? Pentru că ele ne 
arată că viaţa nu trebuie să fie aşa cum e.”

1  Subtitlu într-un articol scris de Simon Heffer 
http://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/3625404/
Bribe-your-own-voters-first-young-George.html#5
2  http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/5025812.stm
3  Armata Republicană Irlandeză – organizaţie paramilitară 
naţionalistă irlandeză care a luptat împotriva  autoritatăţii 
britanice în Irlanda de Nord cu scopul obţinerii independenţei 
4  Într-un interviu anterior Festivalului de la Cannes, Ken 
Loach afirma cu ingenuitate că filmul „Mângăierea vântului” nu va 
stârni controverse.
5  Dintre filmele lui Loach, acesta a avut cel mai mare 
succes de box office.
6  Din acest motiv, regizorul petrece mult timp cautând 
actori neprofesionişti dar care au experienţe comune,  sau un fond 
comun cu personajele filmelor sale. Alte tehnici prin care Loach 
caută să atingă această autenticitate: filmarea în locaţii reale, 
preferinţa pentru dialecte (unele dintre filmele sale au rulat in SUA 
cu subtitrări),  importanţa pe care o acordă improvizaţiei şi faptul 
că, asemenea lui Mike Leigh, le ascunde actorilor desfăşurarea 
evenimentelor narative optând pentru efectul de surpriză. 

review | portret
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Lăsând la o parte cinci personaje realist-
woodyalleniene, „Midnight in Paris” e 
fantezie pură. Pentru început, acţiunea se 
petrece în Paris (şi dacă New York-ul arată 
ca un decor în filmele lui Woody Allen, deşi 
e oraşul lui natal, gândiţi-vă ce pitoresc e 
Parisul), şi nu se petrece numai în prezent, 
ci şi în anii ’20, când marii artişti din toată 
Europa se întâlneau aici şi petreceau 
împreună (şi dacă Parisul contemporan e 
pitoresc când e filmat de Darius Khondji, 
gândiţi-vă cum arată Parisul reconstituit). 
„Midnight in Paris” e un film în care un 
visător s-ar putea pierde, şi care unui om 
lucid îi revelează latura comică a reveriilor. 
Dar haideţi să vedem cum s-a ajuns aici. Gil 
(Owen Wilson), un scenarist căutat care e 
şi un scriitor subestimat (sau cel puţin aşa 
se crede), vine în Paris cu logodnica, Inez 
(Rachel McAdams), şi cu părinţii ei, şi îl 
întâlneşte aici pe un prieten de-al logodnicei 
(Michael Sheen), care îl scoate din sărite 
prin pedanteria lui (pedanterie care pare s-o 
impresioneze pe Inez). Interacţiunile dintre 
cei cinci sunt cele plauzibile şi previzibile - 
printre altele, câteva certuri cu viitorii socri, 
care-l cred pe Gil prea boem pentru fiica lor, 
şi un flirt între Inez şi profesorul pedant, care 
îi scapă cu totul încornoratului. Surprinzător 
e numai felul în care Gil e anunţat că e înşelat.
I-o spune Hemingway. Da, Ernest. Pentru că 
Gil dă peste un loc din Paris unde, la miezul 
nopţii, un automobil vine să-l transporte 
în trecut. Pe cât era de refractar în viaţa 
diurnă, pe atât e de receptiv în mediul nou 

– doar are ocazia să primească feedback de la  
giganţii literaturii interbelice. Hemingway 
îl intimidează, îi dă sfaturi bărbăteşti şi, 
într-un final, îi citeşte cartea. Gertrude 
Stein îl consiliază şi ea, răbdătoare. F. Scott 
Fitzgerald n-are timp de stat la poveşti, 
pentru că trebuie să se ţină după Zelda. 
Dar Gil e fermecat oricum; şi-a găsit epoca 
ideală şi îi e suficientă atmosfera. Reacţiile 
lui transformă fiecare întâlnire într-un gag: 
întâi, ne amuză surprinderea lui Gil (pentru 
că noi recunoaştem mai repede personajul), 
apoi ne amuză naturaleţea artiştilor (care 
nu-şi dau seama de ce nou-sositul se poartă 
aşa cu ei) şi, în final, ne amuză artificialitatea 
lor (scriitorii sună ca versiunile abreviate ale 
operelor lor; pictorii suprarealişti văd totul 
deformat). Pentru orice spectator care îşi 
poate lua ochii de la celebrităţi, uluirea lui Gil 
e aşa de caraghioasă, încât, dacă-i putea ţine 
partea mai înainte - când îl acuza logodnica 
că e romanţios -, acum sigur nu mai poate.
Dincolo de funcţia lor în naraţiune, sau de 
umorul care nu depinde de context, gag-urile 
exploatează admirabil deprinderile noastre 
de spectatori: ne simţim mai încercaţi 
decât Gil, pentru că el aleargă copilăreşte 
printre figuri esenţializate, dar noi deja le-
am văzut în alte filme. În „The Purple Rose 
of Cairo” (1985), un personaj dintr-un film 
hollywoodian ieşea prin ecran să o cunoască 
pe protagonista lui Allen; se poate spune că în 
„Midnight in Paris”, simetric, protagonistul 
intră înăuntru. Ca şi cum Woody Allen s-ar 
fi hotărât o dată pentru totdeauna că îi place 

mai mult lumea de-acolo - înainte să se 
răzgândească.
Când Allen face filme despre „Viaţă vs. Artă”, 
contrastul dintre cele două e întotdeauna 
prea apăsat - arta e evazionism curat, viaţa 
e rutină implacabilă -, şi-atunci concluzia că 
sunt ireconciliabile pare evidentă, deşi nu e. 
Protagoniştii lui sunt forţaţi să facă o alegere 
pe care nimeni n-ar putea-o respecta (arătaţi-
mi, dacă puteţi, un ins perfect pragmatic sau 
un visător neobosit). Următoarea dilemă a 
cineastului se suprapune într-un fel cu prima 
şi ţine de rostul filmelor lui: uneori, crede că 
sunt mai valoroase filmele serioase şi curative 
(deşi filmele nu pot vindeca un nevrotic – stă 
mărturie însuşi Woody Allen); alteori, vrea 
să le provoace cât mai multă bucurie cât mai 
multor oameni (dar am îndoieli că ar avea ce 
să-i ofere unui spectator echilibrat: încercaţi 
numai să convingeţi un prieten non-nevrotic 
să facă maraton cu filme de Woody Allen; şi 
dacă, prin absurd, vă cere DVD-urile, măcar 
scoateţi din teanc „Play It Again, Sam” - 
credeţi-mă pe cuvânt.)
De la „Match Point” (2005) încoace, forţat 
de împrejurări, Woody Allen a ieşit din New 
York să-şi facă filmele în Europa, unde poate 
obţine finanţare. I-a folosit schimbarea – 
n-a devenit optimist, dar „Vicky Cristina 
Barcelona” (2008) e o performanţă a 
pesimismului senin. Allen a descoperit în 
practică ce n-a dedus când scria scenariile: 
chiar dacă nimeni nu găseşte adevăratul 
sens al vieţii, se poate amuza încercând 
alternativele. Și, cum admiratorii lui au 
fiecare un set personal de filme preferate, 
se vede că, nici dacă s-ar hotărî să facă 
filme după gustul spectatorilor, Allen n-ar fi 
scutit de decizii neverificabile. Varietatea e 
necesară, şi „Midnight in Paris” m-a convins: 
şi după această ultimă secvenţă care încheie 
povestea rotund prin resemnare, Woody 
Allen trebuie să mai facă filme.

de irina trocan

Midnight in Paris 
(Miezul nopţii în Paris)

Sua – Spania 2011

regie, scenariu Woody allen

imagine Darius Khondji

montaj alisa Lepselter

cu Owen Wilson, Rachel Mcadams
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Colaborarea cu Jon Raymond a adus 
subiectelor regizoarei Kelly Reichardt o 
linişte magică. Personajele lui nu vorbesc, ci 
ascultă. Iar sunetul mediului în care se află 
– pădure, oraş, deşert – îi transformă, îi face 
mai umani şi, în acelaşi timp, evidenţiază 
incapacitatea lor de a comunica sincer. E trist 
că Wendy (interpretată de Michelle Williams 
în „Wendy and Lucy”, 2006) şi Lucy, căţeluşa 
sa, sunt singurul cuplu armonios al celor 
doi autori. Însă e normal să fie aşa, pentru 
că universul lui Reichardt nu are nimic 
optimist; e dominat de liniştea naturii, de 
armonia zgomotelor care se răsfrâng asupra 
oamenilor cu o putere dumnezeiască, trece 
peste ei şi îşi continuă cântecul. 
„Meek’s Cutoff” (2010) începe la marginea 
unui râu, când cele trei familii tocmai au 
oprit animalele, căruţele şi traversează, pe 
rând, apa. Odată ce au trecut pe celălalt mal, 
tot ce cunoşteau despre lume a devenit inutil, 
pentru că, în deşertul şi munţii din Oregon, 

civilizaţia nu-i mai poate ajuta. „Ar trebui 
să vezi ce oraşe, ce case am construit noi”, îi 
spune Emily (Michelle Williams) indianului. 
Nu mai contează, nevoia imediată de apă şi 
mâncare e prioritară, iar indianul, care nu 
construieşte oraşe şi abia dacă se îmbracă, 
stăpâneşte pământul. Tot ce urmează să 
descopere pe noul teritoriu e înşelător, la 
fel cum imaginea râului lăsat în urmă de 
drumeţi dispare pe nesimţite în noul peisaj 
al munţilor, încât abia înţelegi dacă siluetele 
din depărtare sunt aceleaşi cu cele care 
tocmai au traversat apa. Pericolul în westernul 
prezent nu sunt indienii, ci nevoile primare 
ale corpului: mâncare şi apă. Iar singurul 
cowboy e Meek (Bruce Greenwood), ale cărui 
poveşti şi laude de sine mai ajung doar la 
urechile impresionabile şi naive ale băiatului 
soţilor White. Vieţile celor şapte se află în 
responsabilitatea bărbatului-copil, care îşi 
creşte capitalul de încredere cu poveşti la 
focul de tabără şi îşi ascunde faţa în barbă. „E 

nebun sau e doar machiavelic?”, îl întreabă 
Emily pe soţul ei, Solomon (Will Pathern). 
În 1845, Stephen Meek s-a angajat ghid 
pentru un convoi de imigranţi americani ce 
voiau să ajungă în vestul statului Oregon. Pe  
măsură ce au înaintat în deşert, oamenii s-au 
convins că Meek nu cunoaşte împrejurimile 
şi s-a pierdut. Kelly Reichardt şi Jon Raymond 
s-au documentat, au citit jurnalele femeilor 
din caravană şi au elaborat o variantă proprie 
asupra întâmplării, din perspectivă feminină. 
Încadratura aleasă închide spaţiul nemărginit 
al deşertului, îl limitează la cei câţiva 
metri din apropierea personajelor, pentru 
că restul teritoriului rămâne necunoscut 
femeilor, ale căror priviri sunt umbrite de 
borurile mari ale bonetelor. Scenariul ignoră 
elemente de aventură caracteristice genului, 
concentrându-se pe acţiunile cotidiene, 
casnice ale unei astfel de călătorii: ora de 
trezire, lipsa apei, efectele climei asupra 
drumeţilor.
Spaţiul geografic joacă un rol important în 
dramaturgia regizoarei americane. Deşertul 
nu exprimă nimic din interiorul şi psihologia 
personajelor, dar întinderea lui îi face, de la o 
zi la alta, tot mai mici. Camera nu urmăreşte 
caravana, ci e fixată pe ce rămâne în cadru 
odată cu dispariţia oamenilor: pământul 
crăpat, neprietenos, cu viaţa lui intimă pe 
care nu vrea să o dezvăluie nimănui. Vântul 
şi insectele se aud mai tare decât cele 
câteva replici ale actorilor; sunetul naturii 
e o amintire constantă a faptului că mediul 
ameninţă molcom. Teama că indianul 
capturat le-ar putea face rău e o emoţie 
irosită, fapt conştientizat de toţi, în cele din 
urmă, când îşi pierd speranţa că vor mai 
putea găsi o ieşire. 
Cele 104 minute ale lui „Meek’s Cutoff” 
urmăresc acţiunile monotone ale unei 
caravane de imigranţi americani în căutarea 
pământului şi care aşteaptă, cu răbdare, să 
surprindă fiecare revelaţie ce-i duce mai 
aproape de adevăr: s-au pierdut pe o întindere 
enormă lipsită de mâncare şi apă. În timp ce 
tatăl doamnei White (Sherley Henderson) 
îşi îngrijeşte porcii graşi, fiica lui şi prietenii 
ei îndură foame şi sete. Aceasta e atmosfera 
sumbră pe care Reichardt o evocă prin 
cadrele ei claustrofobe, prin contrastul celor 
trei căruţe şi întinderea enormă a deşertului 
(parcă ar fi trei furnici), prin sunetul 
repetitiv al vântului, care devine obsesiv şi 
ameninţător. 

de andra Petrescu

Meek’s Cutoff

Sua 2010

regie Kelly Reichardt

scenariu Jonathan Raymond

imagine chris Blauvelt

montaj Kelly Reichardt

cu Michelle Williams, Bruce Greenwood, Paul Dano
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Danemarca – Suedia – Franța – Germania 2010

regie și scenariu Lars von trier

imagine Manuel alberto claro

montaj Molly Marlene Stensgaard

sunet Kristian Eidnes andersen

cu Kirsten Dunst, charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

Poate că un film regizat de Lars von Trier 
despre care chiar el declară: „cred că tocmai am 
realizat un film care nu îmi place.” nu este până 
la urmă o idee atât de rea. Și asta nu pentru că 
ar fi o încercare de a testa limitele delimitării 
publicului (spectatorii lui obişnuiţi versus cei 
care aleg să nu îi vadă filmele versus cei care 
se doresc a fi „observatorii detaşaţi, neutri 
şi obiectivi”), ci pentru a testa delimitările 
auctoriale. Până la urmă, şi Hitchcock a făcut 
filme ne-Hitchcock sau chiar anti-Hitchcock. 
Importantă e însă joaca cu conceptele pe 
care le implică această transformare, iar Lars 
von Trier o înţelege ca pe o joacă cu focul. Îşi 
asumă decizia de a realiza acest film, dar în 
acelaşi timp o şi reneagă (iar în aceste declaraţii 
poate fi vorba fie de sinceritate artistică, fie de 
o simplă atitudine defensivă – retragerea în 
cochilia armelor verbale obişnuite pe care le 
foloseşte regizorul; nimic nou aici).
Cu ce este, totuşi, „Melancholia” diferit de 
filmele anterioare ale lui von Trier? Pe de o 
parte, în anumite recenzii a fost comparat şi 
pus în antiteză cu „Antichrist”, filmul anterior 
al regizorului. Pe de altă parte, modalităţile 
de construcţie, esteticile şi subiectele care 

au împânzit filmele lui au fost de-a lungul 
timpului radical diferite. Abordarea regizorală, 
firul cognitiv care a legat toate aceste elemente 
a fost, însă, acelaşi. Nu aş spune că de această 
dată firul a fost înlocuit; i-a fost doar schimbată 
culoarea. Aşa se explică o altă declaraţie a 
regizorului, conform căreia tocmai a realizat 
„cel mai hollywoodian” film pe care îl va realiza 
vreodată.
Aspectele superficiale, dacă pot fi numite 
astfel, sunt cele necesare pentru a spune 
povestea. În dezvoltarea scenariului, Lars 
von Trier a avut nevoie să apeleze la mai 
multe tradiţii (culturale, la modul general); 
referirile lui la aceste tradiţii nu sunt omagii, 
ci analize. De aici rezultă detaşarea cu care 
trebuie privit filmul şi meta-analiza care 
să ordoneze aceste elemente în: interior 
scenariului, respectiv exterior acestuia. Prima 
categorie se referă la tot ce apare pe ecran, în 
timp ce a doua adună toate interpretările şi 
motivaţiile prezenţei unui moment sau a unei 
replici, adică toată istoria universală care stă 
în spatele fiecărui gest. Tocmai acest aspect 
este subtil evitat în detaliile directe pe care le 
oferă scenariul; lărgimea istoriei şi a geografiei 

omenirii, aspectul de „civilizaţie” ca jumătate 
a tandemului „cultură şi civilizaţie” este evitat 
– de aici şi nuanţarea temei apocaliptice 
într-un film care evită clişeul „cine suntem, 
de unde venim, încotro ne îndreptăm?”. În 
schimb, interpretările şi motivaţiile despre care 
vorbeam pot fi construite prin acele referinţe, 
prezente pe tot parcursul filmului – trimiteri 
la epoci culturale, la genuri artistice, la tradiţii, 
credinţe şi ritualuri.
Probabil una dintre cele mai funcţionale decizii 
scenaristice ale filmului a fost de a dezvălui 
finalul acestuia încă din montajul de început. 
Dacă nu s-ar fi întâmplat aşa, tensiunea 
narativă s-ar fi centrat pe deznodământul 
apocaliptic – „se întâmplă sau nu se întâmplă?”. 
În schimb, debarasându-se de acest obstacol, 
von Trier reuşeşte să pună în scenă ceva destul 
de complicat pentru un film cu o premisă 
ce ţine de sfârşirea omenirii (o iniţiativă pe 
care o sugerează multe filme cu o astfel de 
tematică, rămasă până acum numai la stadiul 
de pretenţie) – mutarea tensiunii narative pe 
evoluţia personajelor principale. Psihologia 
celor două personaje (surorile Justine şi Claire 
– nume predestinate; aici von Trier se joacă din 
nou cu tipologii cu o veche prezenţă în istoria 
narativităţii) devine centrul filmului. Cele două 
părţi sunt, în mare parte, construite pentru a 
semnala decăderea (dar şi lupta) individuală a 
surorilor.
Nunta lui Justine pare doar o şaradă pusă în 
scenă de sora ei pentru propria-i satisfacţie. 
Aceasta e pusă în scenă ca o dramă de familie 
reconfigurată, în care personajele evoluează 
incert, toate gravitând în jurul lui Justine. 
Stilul lui von Trier se regăseşte în trecerea de 
la montajul slow-motion meticulos de început 
la camera de mână care urmăreşte fiecare 
personaj în parte în timpul nunţii. Pot fi 
invocate, atât în această construcţie, cât şi în cea 
din a doua parte, anumite decizii superficiale 
în tratarea anumitor ipoteze (relaţiile între 
personaje ca model pentru relaţiile interumane 
în general, discuţiile în contradictoriu despre 
necesitatea ritualului în desfăşurarea vieţii, care 
până la urmă conduc tot la un ritual imaginar 
gândit pentru sfârşitul lumii etc.). Dar aceste 
decizii ţin de natura personajelor – care, în 
fond, sunt în sine nişte modele, şi nu neapărat 
cele ale intelectualului, devenit şi el clişeu, pe 
care îl regăsim adesori în filmul „de artă” – şi de 
natura premisei, până la urmă inimaginabilă: să 
ne imaginăm, deci, infinitatea universului şi a 
complexităţii umane.

de dan angelescu

Melancholia
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„Nu, Tatăl nostru, tu nu eşti adevărul nostru, pentru că adevărul 
nostru a fost ucis, pentru că adevărul a fost înmormântat 
împreună cu cerul care nu mai există nici el, căci casa ta, 
Doamne, ea este acum casa morţilor, da… Nu, Tatăl nostru, cei răi 
nu vor fi pedepsiţi, ci, dimpotrivă, ei vor fi cei care vor stăpâni 
lumea. Nu, Tatăl nostru, nu există biruinţa binelui asupra răului 
(…), a credinciosului asupra necredinciosului. Nu, Tatăl nostru, 
nu cred că ţi se poate povesti totul. (…) Nu cred că există vreun 
sens în tot ceea ce se povesteşte.”1

„Incendies”, nominalizat anul acesta la premiile „Oscar” pentru 
cel mai bun film străin, este adaptat de către Denis Villeneuve şi 
Valérie Beaugrand-Champagne (script supervisor) după o piesă 
de teatru scrisă de Wajdi Mouawad. 
În linii mari, povestea filmului este cea a unei femei din Orientul 
Mijlociu, Nawal Marwan (Lubna Azabal), a cărei viaţă ajunge 

să depindă în totalitate de confruntarea religioasă şi militară 
dintre creştini şi musulmani. Villeneuve declară că nu a vrut 
să facă un film politic, drept pentru care mare parte dintre 
locaţii sunt fictive, însă, cu toate acestea, şi în pofida faptului 
că a  turnat în Iordania, Războiul Civil Libanez din 1975-1990 
pare să fie baza reală a scenariului. În parte, este un road-
movie narativ, structurat pe capitole care, pe lângă schimbarea 
locaţiilor, presupune şi diferite poziţionări temporale, dar şi un 
exerciţiu liric despre oroare (ştiu, sunt două cuvinte care par a se 
respinge). Nawal emigrează în Canada, lăsând în urmă (de fapt, 
nu poate să lase nimic în urmă) un trecut dureros şi complicat, 
şi ajunge să lucreze ca secretară în biroul unui notar. În cea de-a 
doua secvenţă a filmului, suntem în biroul acestui notar care, 
după moartea femeii, le înmânează celor doi copii ai ei, Jeanne 
şi Simon, două plicuri pe care ei trebuie să le dea mai departe: 
unui frate de a cărui existenţă nu ştiau, respectiv unui tată pe 
care îl credeau mort. Nawal specifică în testament că numai după 
îndeplinirea acestei dorinţe, cei doi vor putea să o îngroape cum 
se cuvine. 
Spuneam mai sus că „Incendies” este un road-movie. Ei bine, 
Jeanne - asistentă universitară la catedra de matematică pură 
(Villeneuve are ce are cu femeile astea) – este cea care reface 
drumul mamei, în sens invers, în Orientul Mijlociu, încercând 
să afle mai multe despre viaţa acesteia, urmată mai târziu, de 
fratele geamăn, ceva mai îndărătnic şi ceva mai supărat pe Nawal, 
căreia îi reproşează post-mortem absenteismul. Din acest motiv, 
oscilaţia trecut-prezent, întărită de comparaţia mamă-fiică 
(ambele străine, în măsuri şi din motive diferite, de cutumele şi 
de felul de a privi lumea specifice femeii orientale) devine regulă 
de citire a filmului.
Ce se spune? Că o femeie creştină se îndrăgosteşte de un partizan 
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musulman, că rămâne însărcinată şi că cei doi vor să fugă, 
departe de oprobriul şi ruşinea stârnite în familie. Că bărbatul 
este ucis de fratele lui Nawal, că acel copil se naşte şi ajunge într-
un orfelinat şi că ea este trimisă la studii, în grija unui unchi. Că 
Nawal scrie la un ziar, militând pentru pace, până în momentul în 
care izbucneşte un război civil, cu revendicări religioase. Că ea 
pleacă în căutarea copilului, în ciuda pericolului generalizat din 
jur. Și că în încercarea aceasta eşuată, ea vede şi trece prin lucruri 
monstruoase şi aberante. O primă alegere pentru Nawal este 
momentul în care traversează o zonă de ţară părăsită şi, pentru 
a putea urca într-un autobuz plin de musulmani, îşi ascunde 
crucea de la gât şi îşi acoperă capul cu o eşarfă. Problematic, 
sigur, dar nu aici e oroarea cea mai mare - de fapt, ea de-abia cum 
începe să se arate. Autobuzul este oprit de o facţiune militară 
creştină care se lansează cu nonşalanţă, mitraliere şi gazolină 
asupra pasagerilor. Nawal îşi arată crucea şi minte cum că una din 
fetiţele aflate încă în viaţă ar fi a sa, pentru a o salva. Autobuzul 
este incendiat, iar fetiţa împuşcată. Ce urmează este un cadru 
extrem de grandilocvent, dar nu mai puţin frumos. Nawal se 
face mică, e în genunchi, abia respiră,  autobuzul e în flăcări, 
iar între ea şi fumul negru nu e decât un drum care nu pare să 
ducă nicăieri. Între timp, aflăm că orfelinatul a luat foc şi că nu 
are cum să dea de urma băiatului. Momentul evocat mai sus o 
transformă dintr-o militantă pentru pace într-o femeie care caută 
răzbunare şi care trece de partea anti-naţionaliştilor musulmani, 
doar pentru „a-l învăţa pe duşman ceea ce viaţa a învăţat-o pe 
ea”. Îl ucide pe liderul creştin şi ajunge să petreacă 15 ani într-o 
închisoare, unde este supusă sistematic torturii, şi cu precădere 
torturii prin viol.
Tot ceea ce ţine 
de narativ, toate 
e v e n i m e n t e l e , 
trăite şi povestite, 
sunt întreţesute 
cu destul de multă 
complexitate, în 
sensul că filmul 
are structura unui 
puzzle - nu în ideea 
în care ar fi greu 
de urmărit, însă. În 
calitate de scenarist, 
Villeneuve simte 
nevoia să pună toate 
cărţile pe masă 
pentru spectator şi, 
eventual, să-i maseze şi tâmplele, din când în când, cu o muzică 
dulceagă, atunci când povesteşte lucruri dificil de digerat. 
Absurditatea pe care un război o poate naşte, abandonul, urmat 
de prostraţie - care îi înghite, în cele din urmă, pe cei implicaţi 
în război, cu sau fără voia lor - şi toată amintirea ororii cu 
care ei trebuie să trăiască mai departe, sunt subiecte cel puţin 
împovărătoare. (Big spoiler alert – nu că n-aş fi spus destule până 
acum) O femeie ca Nawal, care caută să se răzbune, după ce în 
prealabil a avut de suferit la niveluri diferite – de la  palpabil 
la principiu – devine, în închisoare, inclusiv victima propriului 
fiu. Urmarea violului incestuos sunt Jeanne şi Simon, în fond doi 
„copii ai războiului”.
În spatele uşii pe care înainte scria destin sau fatalitate e în 

continuare înscrisă o limită, şi anume, în cazul de faţă, războiul, 
care, by the way, este man-made. Villeneuve spune lucrurile astea 
şi mai adaugă ceva foarte important, probabil cel mai important 
lucru şi cel mai greu de explicat logic. După ce afli că „unu şi 
cu unu fac unu”, după ce constaţi că ai respirat tot timpul în 
proximitatea nonsensului, după asta mai trebuie să mai trăieşti 
încă puţin, ca să încerci să găseşti cuvintele care să exprime 
iertarea şi blândeţea în faţa celor care ţi-au greşit şi faţă de care, 
în acelaşi timp, tu însuţi ai greşit. De acord, tu, spectatorul, nu ştii 
de unde vin cuvintele finale ale lui Nawal, adresate în scrisoare 
fiului-călău, cuvinte de dragoste, dar ele sunt importante pentru 
că sunt motivul pentru care „Incendies” nu este doar un film 
despre oroare, ci şi despre iertare, oricât de iraţională ar putea 
părea aceasta din urmă. 
Nu pot, însă, să nu remarc faptul că „Incendies” nu este un 
film genial, nici măcar unul rafinat. Vreau să ştiu ce are de spus 
Villeneuve, dar  cum  o spune este de multe ori enervant. Tehnica 
adoptată de el este ultra-demonstrativă. Înainte de fiecare decizie 
luată de un personaj, regizorul-scenarist simte nevoia să-l pună 
să argumenteze, să declame pentru spectator, aşa cum ar rezolva 
o problemă de matematică. „Ipoteza este tot ce aţi văzut mai 
înainte, asta e concluzia la care am decis să ajung. Urmăriţi-mă 
cum fac demonstraţia.” Și sigur, în fond, asta ar putea fi o opţiune 
dacă ar fi asumată, dar e destul de iritant să urmăreşti derularea 
unei poveşti atât de complexe uman şi moral, tratată când cu 
rigoare şi răceală (ceea ce n-ar fi rău, dacă ar fi constant), când cu 
implicare emoţională. E ca şi când Villeneuve s-a lăsat copleşit de 
povara poveştii şi a rămas acolo, blocat, iar absenţa lui adesea face 

lucrurile extrem de 
neinteresante. Și 
e rău, în principiu 
pentru că ritmul 
filmului trenează 
pe alocuri. Ca să nu 
mai zic că e extrem 
de redundant. În 
mijlocul filmului, 
de exemplu, notarul 
spune  : „Moartea nu 
e niciodată sfârşitul 
unei poveşti. 
Întotdeauna rămân 
urme demne de a fi 
cercetate.” Da, ştim. 
Ne-ai mai spus asta, 
în alt mod, la fel de 

lipsit de subtilitate, dar totuşi cinematografic, în prima secvenţă 
a filmului. Deci, dacă moţăiaţi la început, nu-i nimic, domnul 
Villeneuve vă ia uşurel pe genunchi şi vă pune în temă. De ce 
face lucrurile astea inutile? De ce?
Însă, pentru a nu fi nedreaptă, merită să adaug că jocul lui Lubna 
Azabal este remarcabil. Deci, poate că, deşi scenaristul a mai dat 
chix, regizorul era, totuşi, acolo; dar şi că  imaginea, aşa explicit-
grăitoare cum şi-o doreşte Villeneuve să fie, este extrem de 
elaborată şi de eye-catching şi de lirică. Una peste alta, e un film 
de văzut.

1 Matei Vișniec,  Despre sexul femeii – câmp de luptă în războiul din 
Bosnia
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 Luminiţa Gheorghiu e unul dintre puţinii actori români ai generaţiei sale care apar frecvent şi interpretează roluri 
consistente în filmele Noului Val de cineaşti al anilor 2000. În percepţia cinefililor tineri, numele ei este strâns legat de cele trei 
lungmetraje realizate până în prezent de Cristi Puiu („Marfa şi banii”, din 2001, „Moartea domnului Lăzărescu”, din 2005, şi 
„Aurora”, din 2010). Însă Luminiţa Gheorghiu, a cărei carieră cinematografică se întinde deja pe 3 decenii, are o filmografie 
cuprinzând două roluri importante anterioare anilor 2000: rolul interpretat în anii ’80 în „Moromeţii” (regie Stere Gulea) şi 
cel interpretat, alături de Juliette Binoche, în „Code inconnu” („Cod necunoscut”, 2000, regie Michael Haneke). Ne-a povestit 
amuzată, în timpul interviului pe care ni l-a acordat, că unii din cineaştii tineri o poreclesc – în glumă – „prinţesa noului val”. 
Un mare adevăr este cuprins, însă, în această sintagmă, întrucât niciun alt actor nu a colaborat cu atât de mulţi cineaşti ai noii 
generaţii, Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu, Călin Netzer fiind doar câţiva dintre aceştia. 
 La interviu a participat şi Alexandra, una dintre cele două fiice ale Luminiţei Gheorghiu, care a fost cât se poate de activă 
atât în timpul întâlnirii, cât şi ulterior, realizând pentru „Film Menu” fotografiile care ilustrează interviul de mai jos.

Luminiţa Gheorghiu: Un actor bun este acela care poate 
să aducă o poveste puţin în plus faţă de cea pe care o dă 
textul. Un actor bun în mod obligatoriu vine cu partea lui 
de imaginaţie, de inventivitate - să zicem frumos, aşa – de 
carismă, de personalitate. Eu niciodată nu vreau să las totul 
pe seama regizorului. Contribuţia mea care este? A fi actor 
nu înseamnă a executa. O simplă execuţie nu poate duce la un 
rezultat foarte bun.
Actorul care străluceşte cred că are în el posibilitatea asta; un 
regizor te poate ajuta să nu greşeşti mult, dar să străluceşti 
cred că vine dinăuntrul tău. Strălucirea este extraordinară 
dacă poţi să o aduci într-un rol şi nu cred că ţi-o dă regizorul.
Fără să mă pricep, până la vârsta asta am ajuns să gândesc 
– sunt şi eu o tânără speranţă – că pentru a fi bun măcar, 
trebuie să ai parteneri buni lângă tine. Un actor bun te ridică. 

Am jucat cu Victor Rebengiuc, cu Ștefan Bănică sr., cu Dem 
Rădulescu – spun nişte oameni cu un nume greu; te ridică pur 
şi simplu de la pământ. Mi-aduc aminte de Ștefan Bănică sr. - 
intrasem peste noapte într-un rol la teatru şi mi-a dat replica 
într-un fel că am preluat-o de acolo şi mi-a făcut aer în jurul 
personajului meu. Este minunat când se întâmplă asta. Ar fi 
o condiţie minunată să ai lângă tine parteneri buni. Și apoi, e 
important ca regizorul să te conducă bine.
N-am văzut prea multe filme în viaţa mea. Când eram copil 
stăteam în Dorobanţi, pe la Școala Floreasca şi mă duceam 
cu părinţii mei la stadionul Dinamo, la filmele în aer liber. 
Îmi plăceau filmele de dragoste, „Cartagina în flăcări” (n.r.: 
„Cartagine in fiamme”, 1960, regie Carmine Gallone) şi ce-oi 
mai fi văzut atunci, „Ghepardul” (n.r.: „Il gattopardo”, 1963, 
regie Luchino Visconti). Abia acum mă uit la filme, ca să 

culoRile

luminiţei
gHeoRgHiu

de andrei rus și Gabriela filippi
fotografii de alexandra Botău

interviu



29

fur meserie, mai ales că în ultimul timp m-au apucat toate 
spaimele. Mă uit la televizor atunci când dau de un film cu o 
distribuţie bună. Într-o seară, de curând, l-am văzut pe Jack 
Nicholson şi mi s-a părut extraordinar. Văzusem nişte filme cu 
el mai demult şi nu îmi mai plăcea că folosea mereu aceeaşi 
reţetă – miza în continuu pe farmecul din zâmbetul ăla al lui. 
În filmul ăsta însă, „The Pledge” (n.r.: „Promisiunea”, 2001, 
regie Sean Penn), era extraordinar.              

ActoruL de teAtru şi de fiLm

film menu: Există mari diferenţe între modurile în care 
abordaţi rolurile din teatru şi din film?
L.G.: Eu nu cred – poate greşesc şi îmi asum greşeala – că 
există diferenţe între actorul de film şi cel de teatru, decât ca 
locaţie. Ca să pot fi actor bun în film sau în teatru îmi trebuie 
un lucru: calitate, sau să-i zicem talent. Cum pot fi actor bun 
în teatru şi unul prost în film? Sau invers? Am de exprimat 
nişte gânduri. Păi dacă eu am de spus un lucru în şoaptă 
la teatru, o să-l spun mai tare pentru că trebuie să se audă 
până în ultimul rând? Nu, se aude şoapta şi în teatru. Camera 
de filmat e lângă mine. Și ce dacă? Unde este poziţionat 
partenerul meu în raport cu mine? E la un metru sau este 
peste gard? În funcţie de asta, îmi ajustez tonul.
f.m.: Dar nici măcar faptul că în filme decupate convenţional 
sunteţi pusă la filmare în situaţia de a da replica partenerilor 
în absenţa lor nu constituie o diferenţă majoră faţă de situaţia 
din spectacolele de teatru, unde întotdeauna partenerii sunt 
alături de dumneavoastră?
L.G.: În acele cazuri intervine puterea mea de imaginaţie 

şi de adaptare la situaţie. Filmul şi teatrul au dificultatea 
lor specifică. E foarte greu în teatru să refaci seară de seară 
prospeţimea, pentru că ţi se întâmplă, din nefericire, să 
intri puţin pe şinele pe care le-ai trasat dinainte şi să nu fii 
proaspăt. La teatru există momente când eşti mai obosit, te 
doare o măsea. Conduci la puterea de frânare, în funcţie de 
cât simţi că poţi da în seara respectivă. Concentrarea trebuie 
să fie extraordinară. Și atunci, nu apăs pe un moment de 
comedie sau pe unul dramatic, mai mult decât pot în seara 
aia, pentru că nu o să fiu în stare. Îţi rămâne în ureche tonul 
din seara de dinainte sau de săptămâna trecută, dar nu e 
proaspăt. La film, dificil e că există o armată de oameni în 
nasul tău (cameramanul, operatorul, regizorul etc.) şi tu ai 
nişte marcaje care te ajută să nu acoperi partenerul, să nu 
te mişti mult pentru a nu ieşi din cadru. Dificultăţi sunt şi la 
teatru şi la film. Pentru mine sunt la fel de grele ambele medii. 
După mintea mea, există un singur criteriu: dacă pe scenă 
suntem braţ la braţ – cum am eu un moment de teatru într-un 
spectacol pe care îl joc la Teatrul Nottara, „În Piaţa Vladimir”, 
unde suntem unul lângă altul, eu cuminţică şi proaspătă 
nevastă - şi el îmi zice: „O să te bat, chiar dacă eu te iubesc”. 
„Chiar mă iubeşti?”, îi răspund eu încet. De ce să rostesc 
replica mai tare dacă partenerul e lângă mine? Sau, chiar dacă 
aparatul de filmat e lângă mine, şi eu vorbesc cu partenerul 
aflat la 30 de centimetri distanţă, nu vorbesc la fel? Există 
aceeaşi intimitate. De ce trebuie să ţip mai tare în teatru decât 
în film? Șoapta este obligatoriu să se audă şi în teatru. Vă mai 
dau un exemplu. Tot în spectacolul pe care îl joc la Nottara, 
cu Emil Hossu, ne aşezăm pe marginea scenei, pentru că eu 
tocmai făcusem un drum în sală, plecând după tramvai. Și ne 
aşezăm unul lângă altul. Și el spune: „Vera Ivanovna, uitaţi-
vă la cer!” Și eu spun: „Ce frumos! De mult nu mă mai uit la 
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cer! Vai, ce frumos!” De ce să rostesc mai tare dacă îi spun lui 
sau dacă îmi spun mie sau cerului? De ce să spun mai tare? E 
adevărat că trebuie să am dicţie bună şi la teatru şi la film. Dar 
cred că, dacă actorul urlă când nu e cazul, nu e actor bun. 
Profesia asta, ca toate profesiile (conducător auto, medic, etc.), 
e mai bine făcută dacă ai kilometri făcuţi în picioare. Profesia 
asta se învaţă pe partituri mari. Spun că nu ştiu pentru că 
mulţi ani am jucat bucăţele. Sigur că există vorba care spune 
că mulţi actori sunt buni în roluri mici. Dar eu cred că profesia 
se învaţă pe partituri mari. Nu mă pune să-ţi cânt Vivaldi, dacă 
m-ai ţinut să-ţi fac doar gamele! O partitură mare presupune 
un suflu pe care trebuie să ţi-l împarţi, o variaţie de abordare 
a momentelor. Prin partituri mari înţeleg rol principal. Când 
am citit scenariul la „Moartea domnului Lăzărescu” (n.r.: 2005, 
regie Cristi Puiu), nu ştiam ce o să fac cu momentele în care 
personajul meu tace. „Tace, tace! Dar cum tace?” Noi nu am 
avut o prea lungă perioadă de pregătire înainte de filmare, aşa 
că am aflat la faţa locului cum tace. Tace cum aş face eu acuma 
dacă voi mi-aţi vorbi 2 sau 5 minute, la fel tace. Pe partituri 
lungi ai mai mult exerciţiu şi înveţi mai multe rezolvări. Nu 
că ai să copiezi rezolvarea din rolurile X sau Y în care ai jucat 
anterior pe film sau pe teatru, dar îţi măreşti mijloacele de 
expresie. La cursurile auto ce faci, dacă mergi numai de aici 
până la 500 de metri distanţă? Ce înveţi? Trebuie să intru ca 
lumea în trafic pentru a spune că am învăţat ceva, unde apar 
situaţii neprevăzute. Acolo trebuie să frânez, să accelerez, să 
ocolesc. E o profesie care se învaţă practicând-o.
De altfel, din cât mi-e mie cunoscut, marii actori americani de 
film joacă şi teatru, au o mare bucurie să joace pe Broadway. 
Talentul e unul. Eu acuma vorbesc cu voi, dar de ce să vorbesc 
mai tare, nu mă auziţi? Pentru mine, important este cât de 
aproape e partenerul şi ce-i comunic, pentru că, dacă mă cert 
cu el, o să mă răţoiesc la el, indiferent de distanţa dintre noi. 
f.m.: Fizicul îl poate constrânge pe un actor să joace doar un 
anumit tip de roluri?
L.G.: Depinde de cât este de isteţ regizorul care îl distribuie. 
Am să spun acum un lucru despre care multă lume are o altă 
părere: eu cred că Romeo şi Julieta sunt două personaje care 
au ca date principale vârsta şi puterea de a iubi fără limită. 
Dar nu există fete şi băieţi azi care iubesc cu aceeaşi pasiune? 
Există şi oameni la 40 de ani care iubesc cu aceeaşi putere, 
poate uşor altfel, dar depinde când întâlneşti marea iubire. Eu 
i-am spus profesorului meu de actorie, domnului Ion Cojar - 
el m-a iubit, dar a fost constrâns de alţi colegi de-ai săi, care 
poate vedeau altfel profesia de actor, şi a fost forţat în anul 
1 să-mi dea nota 7 pentru fizic neconcludent -, i-am spus la 
un moment dat: „Să ştiţi că eu simt că aş putea juca Julieta, 
pentru că depinde de puterea mea, de câtă dispoziţie am eu 
ca om pentru dragoste!” A râs. Nu-i nimic, eu am rămas de 
aceeaşi părere. 
La anumite roluri contează, însă, într-adevăr cum arăţi. Poţi să 
taci din gură uneori şi să emani feminitate, ca actriţă, fără să 
fii o frumuseţe. Să vorbim de Meryl Streep în „Out of Africa” 
(„Departe de Africa”, 1985, regie Sydney Pollack), unde a jucat 
foarte bine şi îl cucerea pe unul din cei mai minunaţi actori ca 
înfăţişare fizică şi ca talent, Robert Redford; acolo, poate că un 
pic mai frumoasă ar fi trebuit să fie, dar a jucat acel rol şi bine. 
Nu-mi aduc aminte titlul filmului cu Danny De Vito (îl ştim: 
un metru are şi e şi butoiaş), în care avea o scenă de dragoste 

cu o actriţă înaltă şi sexy şi îl credeai. Nu te mai uitai că e un 
mic butoiaş, ci îl credeai.
Regizorii buni îi distribuie pe actori şi în altfel de roluri. 
Cum să-l distribui pe Danny De Vito în rol de îndrăgostit? 
Poate doar dacă vrei să faci comedie? Îmi aduc aminte că, în 
momentul în care a început să joace scena respectivă, mi-
am zis: „Nu-i adevărat, sunt nebuni, şi el şi regizorul.” Nu, 
personajul era îndrăgostit, punct. Nu îmi mai aduc aminte dacă 
şi femeia era îndrăgostită de el, dar conta că el nu era ridicol. 
Poţi să fii superbă sau superb şi să joci o scenă de dragoste în 
care nu ţi se răspunde cu aceeaşi monedă. Ce mă interesează? 
Eu vorbesc de el, ce juca şi eu îl credeam că e îndrăgostit. 
f.m.: Apelaţi  la tehnici de interpretare diferite în teatru şi în 
film?
L.G.: Pe teatru, profesorul Ion Cojar încerca să ne ajute să 
obţinem adevărul, nicio tehnică. La un moment dat, l-a ajutat 
pe un coleg de-al meu care avea de ridicat geamantanul şi 
nu-i simţea greutatea. Juca un fragment în care geamantanul 
era plin. Știu că l-a pus să ridice de marginea scenei - 
„Domn’ profesor, se rupe!” „Rupe-o!” - ca să simtă greutatea 
geamantanului. Asta e singura metodă de care îmi aduc 
aminte, nu îmi aduc aminte să fi învăţat alte tehnici. Iar la 
actorie de film nu-mi aduc aminte să fi studiat vreo tehnică. 
În consecinţă, eu nu am tehnică şi nu e bine. Actorul ar avea 
nevoie, ca să nu îşi smulgă părul din cap, să aibă o tehnică 
a diafragmei formată pentru râs şi pentru plâns. Asta nu 
înseamnă că nu ai nevoie de adevăr, dar o diafragmă exersată 
(şi aici e mea culpa că nu am exersat-o) pentru râs şi una 
pentru plâns e necesară. Eu am colegi care ştiu să râdă şi să 
plângă, tehnic. Ca să fie foarte bine, tehnica trebuie acoperită. 
Pentru mine totul e mai greu din cauză că nu am tehnică. 
Prost, prost, nota 4, chiar e mult 4. Nu am exersat. Dacă nu 
îmi exersez stările de la repetiţii, intrând în problema scenei 
în care trebuie să mă amuz sau să plâng, nu reuşesc şi efortul 
e foarte mare. De ce, când acelaşi adevăr trebuie să-l ai? 
Cunosc şi actori buni care găsesc un mod de a se ascunde când 
au de râs sau de plâns, dar sunt atât de buni, încât reuşesc să 
mascheze momentele. Drumul e mai cu efort pentru mine. 
Mă gândesc nu neapărat să fie lacrima pe obraz, dar starea de 
tristeţe (să-i zic aşa, generic) trebuie să fie scormonită în mine 
şi adusă la suprafaţă. Refuz un sunet exterior (nu, nu, nu!), dar 
tehnica te poate ajuta.

etApeLe construirii personAjuLui 

f.m.: Care sunt, în cazul dumneavoastră, etapele construirii 
unui personaj de film şi de teatru?
L.G.: Cam aceleaşi etape le parcurg şi la film şi la teatru. Citesc 
tot scenariul sau toată piesa, indiferent de lungimea rolului 
pe care îl am de interpretat, pentru că se întâmplă să te mai 
caracterizeze şi celelalte personaje. Și citesc pe fugă - nu ştiu 
de ce pe fugă. Nu ştiu de la ce vârstă mi-am pus fetiţele şi 
pe tatăl lor: „Ia, citiţi şi voi!” Am foarte mare încredere şi în 
părerea tatălui lor, care e medic stomatolog, şi în a Mariei, 
fiica mai mare, care a terminat medicină, şi în a Alexandrei, 
fiica mai mică, regizoare de film. Toţi trei sunt oameni 
informaţi. 



31

interviu

Aşadar, citesc, de regulă pe fugă, scenariul sau piesa pentru 
că am o curiozitate de tipul: „Pot să fac ceva sau nu cu rolul 
ăsta?” După care citesc o dată şi încă o dată şi încă o dată. Și 
citesc de foarte multe ori, descopăr unele detalii de la prima 
lectură, altele mult mai târziu. Și-mi zic: „Măi Luminiţa, dar 
tu nu înveţi odată să citeşti de la început foarte atent?” Cred 
că şi dacă aş citi de la început foarte atent, nu aş avea cum să 
descopăr toate detaliile. Eu iau şi la teatru şi la film o scenă X 
şi nu pot să-mi propun să o-nvăţ pe dinafară, pentru că trebuie 
să o-nvăţ pe dinăuntru, îmi pun bruiaje singură fără să vreau. 
Dar acuma am realizat că asta fac. „Dar de ce nu-l învăţ mai 
repede, dacă tot citesc textul de atâtea ori?” Pentru că citesc 
o replică şi-mi spun: „Stai puţin, măi, că mai există variante!” 
Păi dacă eu citesc sau o spun pe dinafară şi mă gândesc că mai 
există trei variante, deja nu mai sunt atentă decât la cum ar 
mai putea fi. Mă refer la variante de replici, bineînţeles că nu 
la nivel sonor, ci la intenţiile din spatele lor. „Bună ziua” se 
poate da în multe feluri, la fel şi „la revedere”. Și atunci zic: 
„Stai puţin! Poţi să creezi şi altă situaţie. Stai să vedem ce e 
înainte şi ce e după! etc.”
Să vă dau un exemplu. Am făcut un rol mic în filmul „Prea 
târziu” (n.r.: 1996) al lui Lucian Pintilie. Personajului meu îi 
murise bărbatul. Și e un moment în care vine procurorul şi 
ea face săpun şi începe să-i vorbească de bărbatul ei decedat. 
Stăteam să-mi învăţ această secvenţă în casa noastră de 

vacanţă cu textul în faţă şi, citind, zic: „Aici trebuie să plângă!” 
Deci mi-am fixat, ca pe o hartă, cu un steguleţ, locul unde 
trebuie să plângă. În scenariu nu era menţionat dacă plânge 
sau nu personajul la un moment dat sau altul. Îmi amintesc 
că repetam secvenţa cu domnul Pintilie în holul hotelului din 
Petroşani, unde se filma, şi el mi-a zis: „Nu, dragă, tu aici vrei 
să plângi?” O spun ca un exemplu, nu ca pe o contrazicere cu 
domnul Pintilie. De ce fixasem eu acolo momentul? Pentru că 
i-a murit bărbatul. Bine! Nu e bine, dar bine! Eu mi-am stabilit 
ca ea să plângă când spunea (bărbatul ei avusese o amantă): 
„Pe mine nu m-a dus nici măcar până în oraş, pe ea a dus-o 
la mare!” Păi dă-l încolo de bărbat! Dacă a murit, fie-i ţărâna 
uşoară! Îi fac pomeni, dar ce mă doare pe mine ca femeie e 
că m-a înşelat. Căci ce ne doare în viaţă mai mult? Ne minte 
un prieten, ne înşeală aşteptările. Și, până la urmă, acolo am 
plâns. Nu vorbesc ca despre o victorie a lui Popescu Vasilica în 
faţa unui regizor. Am dat acest exemplu ca o decizie la rece din 
gândirea mea de femeie. L-am lăsat pe domnul Pintilie şi, când 
am repetat încă o dată la faţa locului, am jucat scena şi a zis: 
„Da, ai dreptate!” Deci, iarăşi dau un exemplu de ce înseamnă 
să-mi stabilesc dinainte, să simt dinainte exact unde este o 
reacţie.
f.m.: Nu există riscul ca, muncind singură pe text, să ajungeţi 
la repetiţii şi să constataţi că regizorul citeşte într-un mod 
complet diferit personajul pe care trebuie să-l interpretaţi?
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L.G.: În primul rând, nu se poate lucra altfel pentru că nu 
este destul timp. Apoi, eu am logica de nezdruncinat a stilului 
meu de a gândi, de a percepe viaţa, a imaginaţiei mele sau 
a lipsei mele de imaginaţie – şi nu sunt jocuri de cuvinte –, 
a anvergurii mele, a entuziasmului meu, a dramelor mele, a 
depresiilor. Eu sunt un om pătimaş, un om iubăreţ. Iar omul 
ăsta are o minte colorată. Repetiţiile la film au loc chiar 
înaintea filmărilor. Dacă eu aştept până atunci ca să cunosc 
părerea regizorului despre personajul meu şi nu am depus 
nicio muncă până atunci, nu pot fi eficientă. Probabil că există 
şi filme reuşite realizate cu amatori, dar în felul în care văd eu 
lucrurile, doar repetiţiile cu regizorul sunt insuficiente.  
f.m.: Ca actor, vine un moment în care te opreşti să te 
gândeşti la personaj?
L.G.: Nu – în orice caz, pe teatru nu! La film, după ce ai turnat 
nu mai ai ce face. Dacă vreţi să vă spun unde am greşit pe 
film, nu mă întrebaţi. Am greşit un momenţel chiar în filmul 
Alexandrei, fiica mea. Ea era la al doilea film de şcoală – un 
film într-un personaj, cu o femeie care se trezeşte cu soţul 
mort în pat şi în următoarele zile îl simte pe el în apartament, 
în timp ce goleşte apartamentul. Strângând lucrurile, ajunge şi 
la bibliotecă şi dă de o carte scrisă de el (el era, deci, scriitor). 
Nu are obligaţia un regizor să-ţi dea totul, şi eu nu o apăr pe 
ea, pentru că eu m-am dus la studenţi de anul 1 sau 2 sau la 
regizori cu o mare experienţă şi am fost inventivă. E adevărat 
că eram paralizată de frică la filmarea respectivă, pentru 
că era copilul meu şi frica asta depăşea cu mult graniţele 
normalului. Dar aşa este – se pare că medicii îşi tratează cu 
greu familia şi actorii nu trebuie să joace în familie. Dar cum 
eu la alţii sunt inventivă, chiar la modificarea textului sau 
la desenarea traseului personajului, şi aici sunt zero? Aici, 
dădeam de o carte, o răsfoiesc, găsesc un lucru scris şi am avut 
o reacţie la jumătate de drum, ceea ce e foarte prost. Explic 
acum la rece: nici nu am râs, nici nu am plâns. În scenariu, era 
singura tresărire a personajului, trebuia să citească ceva care 
să-i trezească o anumită reacţie: ori râdeam, ori plângeam, ori 
eram indiferentă. Reacţia se citeşte, şi pe film, şi pe teatru. 
Nu pot să mi-o iert câte zile voi avea. Eu, actor care mă duc 
la studenţi, cu stomacul lejer, am avut imaginaţie, şi tocmai 
la copilul meu m-a paralizat frica. Sunt atât de supărată că nu 
am avut talent în momentul respectiv! Punct. Nu o spun ca o 
scuză pentru Alexandra. Este o durere şi dacă nu era filmul ei. 
Trebuia să spun „Stop!”, să discut cu ea, nu merge aşa de-a-m-
boulea. Totul se face cu capul, am mers pe o reacţie aiurea. Alt 
exemplu: nu-mi place nici acum, după 204 ani, replica pe care 
am dat-o în „Moromeţii” (n.r.: 1986, regie Stere Gulea), înainte 
de piedică: „Ridica-voi ochii spre cer” şi nu ştiu ce mai zic 
acolo. Numai când îmi aduc aminte mă strepezesc. Am zis-o 
prost.
f.m.: Dar ce urmează e foarte bine.
L.G.: Da, dar de ce am spus-o aşa? Mi-a sunat fals de când 
am citit-o şi nu am găsit rezolvarea. De ce nu am găsit-o, nu 
ştiu: nu am avut timpul necesar de pregătire, nu mi-a picat 
fisa, habar nu am. Nu îmi place nici acum cum am zis replica 
respectivă, la fel cum nu îmi place nici momentul despre care 
vă vorbeam din filmul Alexandrei. 
f.m.: Are legătură cu faptul că nu aţi fi putut spune firesc 
replica respectivă în viaţa de zi cu zi?
L.G.: Nu, acum cred că ştiu să o spun. Trebuie să te gândeşti 

puţin mai mult. Unul învaţă să înoate mai repede, altul mai 
încet, nu ştiu.
f.m.: Dar nu există şi replici proaste?
L.G.: Nu erau în „Moromeţii” replici proaste, iar pentru 
replicile proaste trebuie să găseşti o rezolvare - dacă nu le 
modifici, le găseşti un traseu. Nu îmi place să mă cert cu mine, 
încerc să mă-mpac, dar nu reuşesc. Momentul ăla nu l-am 
făcut bine. Haideţi să vorbim de lucruri vesele! 

roLuri consistente în fiLme VALoroAse 

f.m.: În „Moromeţii”, „Code inconnu” („Cod necunoscut”, 
2000, regie Michael Haneke) şi „Moartea domnului 
Lăzărescu” aţi avut cele mai consistente roluri din cariera 
dumneavoastră cinematografică. Și, din punctul nostru de 
vedere, sunt şi filmele cele mai valoroase la realizarea cărora 
aţi contribuit. (Scoatem din discuţie „Secvenţe” din 1982, în 
regia lui Alexandru Tatos, unde aveţi o apariţie foarte scurtă, 
deşi memorabilă).
L.G.: Apropo de „Lăzărescu”, Cristi Puiu, la fiecare doctor care 
apărea juca extraordinar, foarte colorat şi diferit pe fiecare 
în parte. El însuşi interpreta înaintea fiecărui actor, la fel 
cum Alexandu Darie, când vrea să arate actorilor ceva, joacă 
extraordinar de bine, de te apucă durerea de cap. Pe mine, 
însă, nu mă ajută să-mi arate cineva cum să joc personajul, 
deşi nici nu-mi aduc aminte să-mi fi arătat cineva vreodată. 
Însă, ce-mi aduc aminte a fost că atunci când am citit 
scenariul m-am întrebat cum tace femeia asta, Mioara. Am 
avut puţin timp de pregătire la dispoziţie, pentru că ba s-a dat 
drumul să se facă filmul, ba nu, şi până la „ba da”-ul definitiv 
timpul a fost scurt şi nu aveam cum să aflu. 
Eram la filmare la „Lombarzilor 8” în 2006 şi mă pregăteam 
şi a venit cineva din echipă şi mi-a zis: „Doamna Luminiţa, să 
vă dau o veste, aţi luat premiul Asociaţiei Criticilor de Film 
din Los Angeles!” Eu nu realizam ce se întâmplă. Pe urmă, 
m-a sunat Cristi Puiu, dar eu rămâneam puţin năucă. Apăruse 
deja ştirea pe burta a două televiziuni, nu ştiu. Cu timpul am 
realizat. M-am dus acolo, în Los Angeles, şi nu înţelegeam de 
ce mi-au dat premiul tocmai pentru „lipsa de partitură”, de 
spectaculozitate. Dar acuma mă gândesc că a nu juca, a nu 
avea de interpretat situaţii extreme, haideţi să-i zicem generic, 
a nu trebui să râzi sau să plângi, e şi asta o performanţă. 
Banalul are şi el culoarea lui. Or, Mioara s-a dus la serviciu 
şi avea de rezolvat situaţia X. Da! Nu ştiu, e banal pentru ea, 
nu are de ce să râdă sau să plângă, se mai ciondăneşte puţin 
cu doctorii. Aici stăteam eu să mă gândesc apropo de culorile 
mentale pe care mi le fixez întotdeauna. Mă tot gândeam că 
am trecut şi eu prin spitale şi câteodată asistentele sunt cu 
tonul mai ridicat şi mă gândeam la cât se ceartă cu doctorii. 
Avea motive să se certe mai tare cu ei în acea situaţie. Și acolo 
cred că am greşit finalul. Sunt cu spatele la aparat (dar nu 
conta). Ca o paranteză, îi spuneam tot timpul lui Cristi, atunci 
când vedeam dublele, că sunt tot timpul cu spatele la aparat. 
El îmi răspundea: „Dar tu te pui, nu te pun eu cu spatele!” Eu 
mă puneam în situaţia pe care o intuiam, atât, asta era miza 
mea importantă, nu conta dacă eram cu spatele (bineînţeles 
că glumisem cu Cristi). Dar, în final, fiind cu spatele la aparat, 
secunde ar fi trebuit să mai stau. Când am văzut-o filmată, 
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i-am spus lui Cristi: „Măi, ar fi trebuit să mai stau secunde!”, 
ca să punctez acel „la revedere”, care era destul de important. 
Și nu pentru că voiam să îngroş momentul. Nu, nu voiam asta! 
Dar Cristi mi-a spus: „Dar eu nu ţi-am spus să pleci!”
O secundă în plus nu ar fi însemnat îngroşare. Eu am rămas 
cu un inconfort şi am stat de vorbă, la un moment dat, cu 
un regizor la un pahar de vodcă la Luxemburg, şi i-am spus: 
„Eu, Luminiţa, sunt o persoană care apucă lucrurile cu foarte 
multă forţă, cu foarte multă implicare. Sau sunt albă, în faţa 
anumitor situaţii, dar şi lipsa de culoare e o culoare uneori. 
Dar, dacă eu sunt în structura mea aşa, poate trebuia să mă 
cert puţin mai mult cu doctorii.” Am discutat şi am discutat cu 
regizorul respectiv până când s-a închis barul. Iar el mi-a spus 
un lucru: „Dacă ai fi jucat altfel, ai fi fost eroină, şi nu cred că 
era necesar.” Eu nu m-am gândit nicio clipă să fiu eroină, dar 
numai din structura mea mă gândesc mult. Eu sunt structura 
asta: creierul meu desface şi desface şi desface şi de aceea sunt 
obosită, probabil.
După ce am văzut pentru prima oară filmul, am spus: „Cristi, 
toată lumea e foarte bine, filmul e foarte bun, dar eu sunt ca 
un pişălău lung”. El mi-a spus că sunt perfectă. Venind de 
la Los Angeles, m-am gândit că mi-au dat premiul pentru că 
nu am jucat un anumit fel de a nu juca. Eram asistentă, cu o 
situaţie de care ar fi dorit şi ea să scape. Dar acum mă gândesc: 
cunosc asistentele. Majoritatea sunt rele. Nu am vrut să le 
prezint aşa. Am citit scenariul şi nu aveam nicio idee. Nu mi-
am propus să le prezint într-o lumină frumoasă sau altfel.    
Când construiesc un rol, mă gândesc la culorile lui în 
ansamblu. Nu vreau să am, spre exemplu, prea mult negru 

sau prea mult curcubeu, înseamnă că pe undeva nu am rânit 
destul la informaţia pe care vreau să o dau. Textele mele, pe 
teatru şi pe film, sunt pline de însemnări. Acele foi vorbesc 
despre natura lucrului la intuiţie. Lucrez ca un arhitect sau 
ca un pictor – notez ce simt sau ce gândesc când am lucrat 
momentul cutare sau cutare. Fac notaţiile astea pentru că 
citesc prima dată şi am o intuiţie de primă dublă, după care 
zic că nu e bine. Fac notaţiile altfel şi pe textul de teatru şi 
pe cel de film. Le fac codate ca să nu înţeleagă nimeni. Eu 
muncesc mult pe text. Poate că sunt alţii care muncesc mai 
puţin şi au rezultate mai bune. Regizorul nu poate să pătrundă 
în sistemul tău de gândire. El doar poate să-ţi dirijeze un drum 
la care vrea el să ajungă. Eu am sistemul meu de percepere a 
situaţiilor de viaţă. Nu pot să joc în afara felului în care percep 
eu viaţa. N-o să înţelegeţi semnul ăsta de aici cât e hăul. Este 
o linie tăiată. Nu m-am jucat cu pixul. Semnul apare aşa: citesc 
replica şi vreau să transmit un anume gând. Nu vreau să scriu 
în detaliu. Mi-am făcut un alfabet. Citesc secvenţa, îmi vine 
o idee şi o notez pentru că mi se pare corectă şi nu vreau să o 
uit. După asta, mai modific. 
Actorii mai şi gândesc, atenţie regizorilor! Aveam o replică 
în „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” (n.r.: 2007) al lui Cristian 
Mungiu. Replica era aşa: „Dacă nu-i făceam pireul cum i-l 
făcea maică-sa, nu-l mânca.” Eu voiam să subliniez „pireul”, 
dar Mungiu mi-a spus să nu fac asta. Acum câteva zile, deci 
după mai bine de patru ani, mi-am dat seama, am înţeles, de 
ce mi-a dat acea indicaţie. „Pireul” este un cuvânt pe care eu 
nu îl folosesc zilnic şi chiar dacă l-aş folosi, era frazarea mea. 
Dar poate că Mungiu s-a gândit să nu-l coloreze, fiind pentru 
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spectatori oricum un cuvânt colorat. „Dar dacă eu nu-i făceam 
ciorba cum i-o făcea maică-sa, nu o mânca.” De ce trebuie 
neapărat să fi colorat „ciorba”? Că se chema ciorbă, că se 
chema pireu, era un cuvânt pe care ea îl folosea. „Da”, îmi zic, 
„a avut dreptate Mungiu!”.
Dar vedeţi cum spuneţi voi că rolurile astea le-aţi reţinut 
pentru că am partituri? Vedeţi de ce vrea actorul partitură? Pe 
mulţi i-am auzit admirând îngrozitor de scurta mea apariţie în 
„Secvenţe” al lui Tatos, dar ca actor îţi zici că ai vrea să încerci 
mai multe secunde memorabile. 
La „Code inconnu”, mi s-a dat textul şi am dat probă cu scena 
în care personajul meu, Maria, începe cu spatele la aparat 
– acolo se bea o palincă, se mânca o ceapă şi brânză cu mai 
mulţi români care stăteau într-un loc amărât rău, cum stau 
românii care lucrează în mizerie prin străinătate -, şi când se 
întoarce cu faţa la aparat află că nu are carta galbenă, lucru 
care o disperă. Dar eu, când am dat probe, am dat probe nu cu 
secvenţa în care erau toţi acolo şi beau palincuţă şi mâncau 
ceapă, deci nu cu atmosfera de început de veselie, ci cu cea 
ulterioară, când ea se tânguie în diferite feluri că nu are carta 
galbenă. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să spun adevărul - am 
dat o probă perfectă. Niciodată nu am mai făcut la filmare atât 
de bine secvenţa aia. Nu am făcut-o rău, să nu fim fals modeşti. 
Haneke mi-a spus: „Dozează-ţi emoţia!” Deci e şi o problemă 
de tehnică actoricească. Păi eu am numărat 23 de duble pe 
care el le-a făcut, care nu ieşiseră rău, dar un pic de umbră 
pe nas, un pic de lătrat de câine, un pic de..., un pic de..., şi ei 
având peliculă şi dorind să atingă perfecţiunea, trăgeau enorm 
de multe duble. De la atâta plâns şi concentrare m-a durut 

capul. Am cerut o aspirină şi mi s-a dat un fasconal. Am mai 
făcut câteva duble, nu mai ştiu câte, dar fasconalul m-a calmat 
şi am spus (nu mai ştiu la ce dublă ajunseserăm – 30, nu ştiu): 
„Nu mai pot!” Haneke nu a fost prea vesel, deşi avea umor, 
râdeam cu el, eram relaxaţi. M-a întrebat când ne-am cunoscut 
dacă i-am văzut filmele. I-am spus: „Nu, dar nici tu nu le-ai 
văzut pe ale mele.” Eu glumeam. Era totuşi marele Haneke, 
mea culpa că nu-i ştiam filmele. Dar vreau să spun că era o 
relaţie superbă, cu glume etc., dar atunci a fost supărat. Avea 
un „da” şi un „nu”, o figură nu prea comodă pentru un actor. 
Era întâmplător ziua mea de naştere şi ultima zi de filmare. 
Aveam ochii umflaţi de la atâta plâns, mi-au adus un tort, m-au 
aplaudat. Apoi, am venit acasă, eram supărată, nu îmi mai 
ardea nici să mănânc, nici nimic, nu mai conta că era ziua mea 
de naştere – împlineam 50 de ani. Vorbeam cu fostul meu soţ: 
„Nu cred că a plecat fericit!” „Da, dar ai făcut atâtea duble, o să 
aibă de unde alege una bună.” „Da, dar eu am făcut-o perfect la 
probe!” El dădea probe cu şapte-opt actori pentru un personaj 
cu o replică; atât era de perfecţionist. În fine, la un moment 
dat am primit un mail pe care translatoarea lui Haneke mi l-a 
trimis tradus şi în care spunea că a văzut materialul filmat, 
că este foarte bine, că pe toată lumea a impresionat secvenţa 
aceea, că el poate a fost trist din cauză că era ultima zi de 
filmare şi că ultima zi de filmare înseamnă o despărţire a 
regizorului de film şi simte o durere. Eu am citit-o ca pe o 
politeţe, dar nu a fost, pentru că mi s-a părut şi mie bine, dar, 
dacă mă întrebaţi, aceea de la probă a fost perfectă. Când 
m-au invitat la Cannes, erau atât de încântaţi de rolul pe care 
îl făcusem acolo, încât m-am întrebat: „Măi, dar oamenii ăştia 
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nu ştiu că acolo, la sfârşitul Globului, unde e România, există 
şi actori?” Erau în admiraţia mea şi eu mă bucuram, dar mi 
se părea exagerată reacţia lor. Iar Haneke mi-a spus că dacă 
ar fi existat un premiu pentru rol secundar la Cannes, l-aş fi 
câştigat. Nu aveam părerea asta: era bine, dar nu perfect. 
În secvenţa drumului, a întoarcerii Mariei, mi-au pus marcaje 
pe traseu. În clipa în care Haneke a strigat „Motor!”, mi-am 
dat seama că nu ştiu ce caut în secvenţa aceea: „Luminiţa, ce 
faci? Stai puţin, Luminiţa, orice drum înseamnă ceva.” Și când 
vrei să nu ai un gând, gândeşti de fapt. Mi-a zis cineva zilele 
astea: „Am un prieten care, atunci când vrea să se golească, 
se uită cum zboară o muscă.” Dar şi ăla e un gând. Nu faci cu 
privirea traseul insectei respective? „Vai, ce faci, Luminiţa?” 
Mamă, Doamne, nu am luat-o deloc în glumă, m-am speriat. 
Și am început drumul. Dar eu - până acuma m-a ajutat 
Dumnezeu - când mă arunci, acopăr spaţiul. Am început să 
merg şi să mă uit pe unde merg. E foarte frumos momentul 
drumului. Ăsta şi cel cu Juliette Binoche în secvenţa de film 
în film sunt cele mai frumoase. Mare actriţă e Binoche! Face 
nişte lucruri extrem de dificile în filmul ăsta.
f.m.: „Code inconnu” era primul film bazat pe planuri-
secvenţă în care aţi jucat. Această continuitate în timp şi 
spaţiu în cinema are vreo influenţă asupra stilului de joc?
L.G.: Credeţi că mi-e mai simplu sau mai greu dacă e plan-
secvenţă? Nu mă interesează pe mine ca actor astfel de detalii. 
Singura problemă de care îmi aduc aminte să fi apărut la 
un lung plan-secvenţă a fost la „4,3,2”, în scena mesei din 
apartamentul părinţilor băiatului, pentru că eram mulţi actori 

şi ne încurcam pe rând, şi atunci se relua filmarea tot timpul. 
Deci obsesia mea cu învăţarea textului pe dinăuntru şi pe 
dinafară şi, dacă se poate, şi textul partenerului, este foarte 
justificată. 
Apropo de dificultatea cu jocul fără partener, pe mine m-a 
chemat cineva la casa de filme a lui Titi Popescu, mi-au dat 
textul şi eram eu cu camera şi cu operatorul şi fără niciun fel 
de explicaţie din partea nimănui. Nici nu am avut scenariul 
în întregime. Actorul mai are şi el o contribuţie, cum să-i 
dai mură-n gură?! Nu că am eu nevoie să am contribuţia 
mea, dar e o profesie la urma urmelor. După o primă probă 
am fost aleasă şi, ulterior, m-am întâlnit cu Michael Haneke 
(el a venit în România). Am stat apoi pe lângă el şi am dat 
probe cu actorii care urmau să intre în contact cu personajul 
meu. Textul nu era bine tradus în limba română şi i-am spus 
în franceza pe care o ştiam la acea vreme (deşi el prefera 
germana, pentru că era limba lui) că ţăranul român nu 
vorbeşte atât de explicit, că nu mi se pare bine tradus, ci mot-
a-mot. Și el a stat cu mine o zi întreagă, am mers şi am lucrat la 
casa de filme şi la Hotel Lido, să stăm să mâncăm, şi am lucrat 
toată ziua la adaptarea textului în limba română. Am făcut 
toate corecturile şi m-am dus la Paris apoi. 
Eram la secvenţa în care Maria, împreună cu soţul, fetele 
şi nepotul vizitează casa care nu era încă gata. Casa era în 
construcţie, chiar în interior aveam o scară fără balustradă 
şi nu încăpeam de aparat şi eu şi nepotul. Și atunci, i-am 
propus lui Haneke să-l iau pe nepot să vină-n spatele meu. Eu 
aveam mâna la spate, iar el mă ţinea de mână. Și i-am spus: 
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„Michael, e un fel de trenuleţ care cred eu că demonstrează 
legătura caldă dintre bunică şi nepot şi rezolvăm şi problema 
aparatului.” A fost propunerea mea şi el a fost foarte mulţumit, 
a preluat-o, pentru că e foarte bine să preiei o idee bună de la 
regizor, de la un coleg actor, de la actor către regizor, pentru 
că important este produsul finit. Dacă eu joc bine şi filmul 
e bun, nu scrie pe fruntea mea că a fost ideea mea, sau a 
regizorului, sau a colegului actor. Contează dacă a ieşit bine 
filmul. Îmi spunea cineva la un moment dat: „Tu eşti o mană 
cerească pentru un regizor, pentru că eşti ca un preş, te laşi 
modelată.” Nu, eu cred că sunt normală, inteligentă. Dacă cel 
de vizavi are o idee mai bună decât a mea, să nu o preiau? 
Apoi, un alt regizor peste ani mi-a spus: „Dar nu eşti de acord 
cu ce spun!” Totdeauna sunt de acord, dar poate nu pot să 
pricep, să preiau, dar sunt de acord să mă bag dedesubt. 
Haneke e foarte dur, nu ţipă, dar când nu îi place ceva, să nu-i 
vezi faţa. Și este extrem de atent. Apropo de prima secvenţă: 
filmul începe cu drumul lui Binoche, cu întâlnirea dintre 
fratele iubitului ei şi ea, cu aruncatul ghemotocului de hârtie 
în dreptul meu etc. Mă ridică poliţia la un moment dat. Eram 
la distanţă mare de Haneke şi de aparatul de filmat. Mi s-au 
umezit ochii de la emoţia situaţiei în care se afla personajul 
meu şi, de la distanţă, el a zis: „Nicio lacrimă.” Dar eu nu 
aveam nicio intenţie de a exagera. Era o emoţie pe care o 
simţeam din cauză că mă lua poliţia, din pricina situaţiei 
personajului. Eu personal eram foarte relaxată cu Haneke, 
nepermis de relaxată. Puteai să fii marele Haneke, Binoche, 
deţinătoarea Oscarului, şi eu nu aveam nicio problemă, dar mă 
sălta poliţia. Mi s-au umezit ochii. „Nu, te rog nu, nu, nu!”, am 
auzit din direcţia lui. 
V-am vorbit de momentul de la „Moromeţii”, când vin şi 
spun „Ridica-voi ochii spre cer” - de când am citit şi gândit 
replica, am făcut-o prost. Mi-am dat seama de la lectura 
mea cu mine că nu am rezolvat-o şi m-a strepezit când am 
spus-o şi când am văzut-o. Mi-a spus cineva: „Lasă, că este 
citat!” „Poate să fie citatul cui vrei dumneata, că dumneata 
vrei să mă încurajezi, dar să nu aud falsuri, că mi se sparge 
timpanul.” Există replici întortocheate, pe care e greu să le 
topeşti - sunt de acord. Dar în viaţă cum vorbim normal, de ce 
vorbim normal?! Există replici care presupun paranteze după 
paranteze, şi eu de regulă vorbesc cu paranteze. Înseamnă 
că nu vorbesc normal? În „Moromeţii”, replica despre care 
vorbesc era un citat de la biserică, unde personajul meu îl 
văzuse pe preot vorbind cu emfază, dar pot fi în filme sau în 
teatru replici dificil de acoperit, multe sunt întortocheate. Dar 
munceşte dacă ai pretenţia să joci şi vrei să fii bun! Vă dau 
un exemplu de replică grea şi întortocheată, scrisă special de 
scenaristul de la „Moartea domnului Lăzărescu” (n.r.: Răzvan 
Rădulescu) şi spusă de Gabriel Spahiu, când e cu mine în 
ambulanţă: „Vă daţi seama că eu, ca bărbat, dacă aţi fi nevastă.” 
Era scrisă aşa, fără să-nţelegi nimic din ea. Există rezolvare, îţi 
pui picioarele în apă rece. Nu ne interesează dacă un chirurg 
e odihnit, dacă a avut o înmormântare, dacă copilul lui are 
pojar, dacă soţia l-a înşelat. Mă duc să mă opereze bine. Dacă 
chirurgul trebuie să-mi salveze viaţa, de ce trebuie actorul să-
mi strice o seară când mă duc la film sau la teatru? E acelaşi 
tip de obligaţie. A, eu, spre deosebire de chirurg, nu omor. Nu 
e o scuză.
f.m.: Nu chestionaţi, aşadar, neapărat justeţea şi inteligenţa 

replicilor atunci când citiţi un scenariu?
L.G.: Dacă chiar am o problemă, discut cu regizorul. Dar 
toate lucrurile astea le rezolvi dinainte cu regizorul. Eu nu 
am rezolvat-o şi nici nu am discutat-o la „Moromeţii”. La 
„Moromeţii” aveam un control sigur, pentru că mai lucrasem 
cu Victor Rebengiuc şi ştiam că dacă ceva nu-i place, nu tace 
şi nu-i amabil şi foarte bine face. Nu vreau să mă duc la doctor 
să-mi scoată amigdalele şi el să-mi scoată limba. Am pretenţii 
la doctor, am pretenţii şi la actor. Punct. Nimereşti lângă un 
coleg mai puţin talentat sau lângă altul mai talentat. Sau lângă 
un actor foarte exigent, cum e Victor Rebengiuc. Nu e comod. 
Foarte bine. Asumă-ţi! Păi să fii miner e bine? Nu. Știu foarte 
bine ce spun. Nu e vorba de intransigenţă cu mine însămi. 
Vin la film sau la teatru să-mi rezolvi o problemă de suflet, de 
minte. Nu ai voie să nu fii pregătit, ca actor.
Jucasem anterior la studenţi de la regie în timpul facultăţii, 
într-un film de mediu-metraj de protecţia muncii, cum se 
făceau multe pe vremea aceea şi se difuzau prin întreprinderi, 
în „Fapt divers” (n.r.: 1984) al lui Andrei Blaier, în „Labirintul” 
(n.r.: 1980), în regia lui Șerban Creangă. Dar „Moromeţii” 
rămâne filmul care m-a lansat cu adevărat. Țin minte că 
am dat probe la „Moromeţii” la două luni după moartea 
primului meu copil, a Iulianei. Am şi povestit undeva că nu 
am râvnit niciodată la un rol, cel mult mi-am dorit să joc mai 
multă comedie în teatru şi în film. Când am auzit – eram la 
teatru, jucam un spectacol cu Victor Rebengiuc şi Ion Besoiu, 
„Unchiul Vanea” – că se pun „Moromeţii”, mi-am zis în gând 
că ăsta ar fi fost un rol pe care aş fi vrut să-l joc. În facultate 
eram considerată un actor de forţă, deşi făcusem şi comedie, 
şi regizorilor le e mai simplu să te ia în ce te văd mai repede. 
Și pe urmă, nu ştiu la ce spectacol de teatru fusese Stere 
(n.r.: Gulea) şi mă văzuse - cred că „Tartuffe”, în comedie, 
dar mă văzuse şi în cele două spectacole după poeziile lui 
Marin Sorescu puse de Virgil Ogăşanu, şi eu ziceam foarte 
bine Sorescu. M-a chemat la probe şi m-am dus. Grija mea 
principală a fost să nu fac mai mult decât simt, pentru că 
adevărul mi se pare cel mai important lucru. A luat, însă, 
proba Melania Ursu, o actriţă foarte bună. M-am întâlnit 
ulterior cu Stere, care mi-a spus: „Aţi dat nişte probe foarte 
bune, dar totuşi m-am decis s-o iau pe Melania. Dar, dacă 
vreţi, să o jucaţi pe nevasta lui Bălosu!” Nevasta lui Bălosu 
avea o apariţie, dar nu ştiu dacă ştiam eu exact că are doar o 
apariţie. Am zis: „Domnule Stere, mi-a murit fetiţa de două 
luni. Pentru rolul ăsta m-aş fi mobilizat.” „Nu-i nimic, mai e 
timp şi altă dată, colaborăm, nu e pe viaţă şi pe moarte.” Au 
început filmările, Melania Ursu a trebuit să renunţe, şi pe 
urmă m-au chemat şi am făcut eu rolul. Știu că secvenţa cu 
care am dat proba a fost cea cu visul de pe prispă, şi la filmare 
am făcut-o implicată cu adevărat. 
Îmi aduc aminte că Victor (n.r.: Rebengiuc) se consulta foarte 
mult cu Stere, era cu romanul după el la filmare. Secvenţa X 
se filma şi se uita şi în roman, ceea ce mi se părea o chestie 
foarte bună, iar eu, care picasem puţin cam din oală la 
filmările astea, am zis că dacă ceva nu e bine, se supără nenea 
Victoraş şi urlă, şi atunci voi şti că nu e bine. Secvenţa în care 
Moromete îi bate pe băieţi şi îi ciomăgeşte şi îmi dă şi mie un 
pumn în cap şi răstoarnă casa, a repetat-o Victor o dată şi încă 
o dată şi încă o dată, atât de mult încât eu am răguşit, pentru 
că plângeam şi vorbeam în acelaşi timp. Dar era o scenă 
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dificilă. El venea pe un aşa zis calm, ăia vorbeau obraznic, 
veneam şi noi cu guriţa mare de dincolo. Nu era o secvenţă 
simplă şi atunci nu conta că Victor a vrut să tragem secvenţa 
de mai multe ori - foarte bine! Important e finalul. Eu am 
început filmarea când eram însărcinată cu Maria în două luni, 
şi premiera a avut loc când eram însărcinată cu Alexandra în 
două luni. 
f.m.: Care e relaţia unui actor de film cu directorul de 
imagine?
L.G.: Două lucruri ştiu despre operatori. La „Lombarzilor”, un 
cameraman pe care îl cunoşteam dinainte şi pe care l-am rugat 
să fie atent - pentru că poţi să filmezi un actor în avantajul 
lui, şi până la urmă în avantajul filmului, să-i faci un profil 
mai expresiv -, acel cameraman şi cu operatorul îmi spuneau: 
„Luminiţa, hârtia asta în loc s-o ţii aşa, poţi s-o ţii aşa.” Nu 
voiam eu să ies frumuşică pentru a mă mărita după aceea. 
Dar e bine dacă actorul iese mai bine şi joacă şi bine, pentru 
că totul se duce la un bine general. Asta e o parte foarte bună. 
Nu ştiu ce actor american cunoscut a rugat să nu fie luat de la 
spate pentru că avea un început de chelie. Sunt lucruri care 
par cochetării. Dar nu trebuie să văd neapărat un furuncul 
în toată splendoarea lui. Dacă furunculul pot să-l ascund, 
ascunde-l! Există o mie de soluţii. Pe mine, în mod special, 
care am un nas la fel de „frumos” ca al lui Meryl Streep, poţi 
să mă ajuţi dacă vrei. Și apoi - l-am auzit şi pe Cristi Puiu 
spunând asta, dar mi-a venit ideea separat de el – operatorii 
sunt cam teroarea platoului, pentru că eu nu am la dispoziţie 

ore şi ore să mă concentrez pe o secvenţă, după ce mi-o 
desenează regizorul, dar trebuie să stau ore şi ore după un bec. 
f.m.: Dumneavoastră asistaţi uneori la vizionările cu dublele 
de la finalul zilelor de filmare?
L.G.: Nu prea îmi place să mă uit, pentru că e greu imediat 
să te accepţi şi nu vreau să stric ce construisem deja. Dar 
câteodată mă mai uit. Îmi aduc aminte că am filmat de multe 
ori o secvenţă la „Lăzărescu” cu Monica (n.r. Bîrlădeanu) şi 
Cristi a zis: „Nu, totuşi vreau să refilmăm şi a doua zi.” Ne-am 
făcut amândouă probleme, gândindu-ne că ceva om fi greşit 
noi. A doua zi, m-am dus şi m-am uitat la duble. Nu era rău, 
dar foarte bine că am mai filmat-o. Mă speriasem degeaba în 
noaptea precedentă. Când faci un rol eşti pe sârmă. Dacă tot 
timpul te gândeşti: „Aoleu, pot să cad”, vei cădea cu siguranţă. 
Trebuie să mergi pe sârmă cu siguranţă. 
f. m.: Aţi jucat încă de la primul lungmetraj al lui Cristi Puiu, 
„Marfa şi banii” (2001). Vă ştiaţi de dinainte sau v-aţi cunoscut 
la proba de casting?  
L.G.: Îmi permit să spun ceea ce a povestit chiar el: filmul 
de căpătâi al lui Cristi este „Moromeţii”. La „Lăzărescu” 
mi-a spus: „Te-am văzut azi-noapte”, „În ce m-ai văzut?”, 
„În Moromeţii”. Credeam că e o glumă. Pe urmă, mai lua pe 
cineva din echipă pe lângă el. Eu trebuia să mă duc să citesc, 
să dorm... Și venea şeful de producţie şi zicea: „Te-am văzut 
azi-noapte în Moromeţii”. Deci el se uita la „Moromeţii”. Și 
mi-a spus după aceea că n-ar fi îndrăznit să mă cheme după 
„Moromeţii” pentru un rol atât de mic în „Marfa şi banii”. 
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Dar m-a sunat cineva pe care îl cunoşteam de la alte filme şi 
mi-a dat bucata de scenariu de la „Marfa şi banii” şi m-a atras 
profesia asta de buticăreasă a personajului - mi-a părut rău 
că avea un rol mic; mi-ar fi plăcut să stau la chioşc să vând. Și 
m-am dus şi am filmat. Niciodată n-am dat casting la Cristi. 
Aşa s-a întâmplat. Mă ştia din „Moromeţii”. 

cuLori puternice, în LimitA 
nejucAtuLui

f.m.: Și rolul asistentei din „Moartea domnului Lăzărescu” l-a 
scris avându-vă în vedere pentru rol?
L.G.: Aşa am înţeles. Și a mai scris cu gândul la mine rolul pe 
care l-a interpretat Coca Bloos în „Niki Ardelean, colonel în 
rezervă” (n.r.: 2002, regie Lucian Pintilie). Cristi trebuia să şi 
regizeze filmul, dar nu avea bani să termine „Marfa şi banii”, 
şi atunci domnul Pintilie i-a dat bani să-şi termine filmul, iar 
Cristi i-a dat scenariul. Domnul Pintilie m-a chemat, zicându-
mi că vrea să facă filmul cu mine. Au intervenit însă nişte 
nemulţumiri şi nu am mai vrut să joc. Desigur că trebuie să 
dea mai multă lume probe pentru rol - mai erau considerate 
ca variante de interprete ale personajului Mariana Mihuţ şi 
Coca Bloos – dar, dacă cineva vine şi mă cere de nevastă, de 
ce trebuie să-mi spună: „Am mai avut şi alte partide?!” Mă 
ceri de nevastă sau îmi spui de viaţa ta trecută? Îmi place să-l 
citez pe Nikita Mihalkov, care spunea: „Actorul trebuie iubit”; 
dacă-l iubeşti şi îi dai senzaţia că fără el nu se poate, atunci el 

se deschide. Există o teamă de greşeală, de ridicol pe care o 
ai în faţa camerei. Nu spun că regizorul sau ceilalţi membri ai 
echipei de filmare nu au o treabă grea de făcut, dar cred că e 
mai de temut să te afli în faţa camerei. Eu am în general două 
reacţii: ori mă sperii şi-mi zic „Nu-mi da o chestie atât de greu 
de dus”, ori mă deschid văzând câtă încredere are regizorul în 
mine. Ce faci cu un copil care trebuie să înceapă să meargă? 
Îi povesteşti că alţii au învăţat mai repede? Nu. Fiecare are 
timpul lui. Dă-mi încredere că fără mine nu se poate. În 
clipa în care sunt eu cu tine, regizor, lasă-mă să cred că în 
momentul ăsta ai nevoie de mine; altfel, mi-ai pus frână.  
Nu prea am avut timp să ne vedem des cu Cristi în afara 
filmărilor pentru că aşa s-a desfăşurat viaţa. Eu am fost 
întotdeauna foarte ocupată cu familia. De multe ori m-a sunat 
el: „Hai să ne vedem!”, dar nu ajungeam. Ne-am mai văzut prin 
afară cu ocazia lui „Lăzărescu”. Oamenii se pot, însă, iubi şi de 
la distanţă. 
f.m.: Aţi făcut mai multe roluri consistente în ultimii şase ani, 
de la „Moartea domnului Lăzărescu”, decât în cei douăzeci şi 
cinci de ani de dinainte, din ’80, până în 2005. Mai mult decât 
atât, rolurile din perioada de dinainte erau adesea apariţii 
foarte scurte. În „Stare de fapt” (1996, regie Stere Gulea), 
de exemplu, apăreaţi doar în două rânduri, timp de câteva 
secunde. 
L.G.: Da. În „Stare de fapt” nu aveam nimic de făcut. Altădată 
un regizor mi-a spus: „Nu am ce să vă dau să jucaţi, dar vreau 
să fiţi în distribuţie. Poate îmi purtaţi noroc.” De asemenea, 
după ce am jucat în „Trahir” (n.r.: „A trăda”, 1993, regie 
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Radu Mihăileanu) o scurtă secvenţă pentru care am primit 
complimente însufleţite de la partenerul meu de joc, pe 
care mi le-a transmis prin Radu (n.r.: Mihăileanu), în „Train 
de vie” (n.r.: „Trenul vieţii”, 1998, regie Radu Mihăileanu) 
m-a distribuit pentru o jumătate de secundă. Mi-a şi zis: 
„Luminiţa, n-am ce să-ţi dau, dar sunteţi câţiva care mi-aţi 
purtat noroc şi vreau să apăreţi şi aici”.  
f.m.: Aşa au stat lucrurile şi cu „Le temps du loup” („Vremea 
lupilor”, 2003) al lui Michael Haneke, care venea după „Code 
inconnu”? Și acolo apăreaţi foarte puţin.
L.G.: Haneke nu mi-a spus că ar vrea să-i port noroc. M-a 
întrebat dacă pot filma două luni la Viena. 19 zile am filmat 
doar pentru o replică. A durat atât pentru că eram un grup 
imobilizat în gara aia afectată şi acolo erau şi Patrice Chéreau 
şi Maurice Bénichou din „Code inconnu”, prezent în secvenţa 
din metrou. Operatorul de la „Le temps du loup”, acelaşi care 
a filmat şi „Code inconnu”, a spus că nu a văzut niciodată 
atâtea nume mari pe centimetru pătrat – el m-a băgat şi pe 
mine în categoria asta. Patrice Chéreau avea două replici; eu 
aveam una. Pentru replica asta, Haneke îmi ceruse în prealabil 
să mă vadă într-o fotografie – trecuseră doi ani de la „Code 
inconnu”; între timp, poate că devenisem prea frumuşică 
sau prea grasă sau prea tinerică. Când am auzit că o să am 
de filmat două luni, m-am şi speriat că o să am mult text de 
învăţat. O singură replică aveam. Am filmat atât pentru că cei 
care stau în gara aia trebuie să fie toţi; nu se ştie exact din ce 
unghi se filmează. Am luat 20.000 de Euro. Ei consideră că o 
replică este un rol.  

f.m.: Rolurile dumneavoastră din film se remarcă prin 
moderaţie. În munca pe care o faceţi singură, până la 
momentul repetiţiilor cu regizorul, există vreodată tentaţia de 
a face un rol „mare”?
L.G.: La cinsprezece ani, când m-am apucat să iau lecţii cu 
regizoarea Ileana Cârstea ca să dau examenul la Institut, 
îmi făceam în cap tot felul de scenarii despre cum o să iau 
Oscarul. Trebuie să te lupţi pentru locul întâi, indiferent de 
domeniul în care activezi, iar orgoliul are partea lui bună. 
În ultima vreme mă gândesc să nu greşesc. Până atunci, 
voiam să fac ceva care să fie extraordinar. Am să filmez cu 
Călin Netzer în februarie. Rolul acesta oferă posibilitatea 
unor culori puternice şi vreau ca aceste culori să existe în 
limita nejucatului. Mioara din „Lăzărescu” nu presupunea 
atâta culoare. Personajul ăsta are foarte multă culoare pentru 
că e pusă în multe situaţii. E pusă tot timpul într-o culoare 
puternică. Eu vreau să aduc această culoare puternică în 
limita nejucatului. Și asta mi-o doresc şi cu rolurile din 
teatru: să existe aceste culori pe care le oferă scenariul, pe 
care trebuie să le fac, dar în limita nejucatului. Dacă de-a 
lungul acestor ore am vorbit cu voi sotto voce sau cu voce mai 
ridicată - că mai tare, că mai încet, că mai cu pauze -, lucrurile 
au părut fireşti, au avut adevăr. Dacă mă priveşti, pot să par 
lipsită de culoare, dar, de fapt, structura mea interioară este 
foarte colorată. În capul meu sunt colorată. Și de când am 
început să fac profesia asta, mi-am dorit să scot la suprafaţă 
ceea ce am gândit. Felul în care îmi rezolv eliberarea e prin 
profesia aceasta.
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NCR was made 
iN puiulaNd1  

(2)

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

de andrei Gorzo

Cinematograful internaţional al 
anilor 2000 şi 

„The new realness”

Pe de altă parte, în niciun caz nu se poate spune că felul lui Cristi 
Puiu de „a gândi cinematograful” (extrem de influent printre 
colegii săi români) ar fi fost unul izolat sau fără termeni de 
comparaţie în peisajul internaţional al anilor 2000. Ba din contră. 
Într-un eseu speculativ apărut în 2009 în revista „ArtForum”, 
J. Hoberman citează „Moartea domnului Lăzărescu” printre 
titlurile reprezentative pentru ceea ce-i apare lui Hoberman 
ca o tendinţă internaţională constatabilă pe tot parcursul 
deceniului, atât în arta „de nişă” remarcată în festivaluri, cât 
şi în arta „de masă” produsă la Hollywood. Ar fi vorba despre 
o aplecare neconcertată, comună multor cineaşti diferiţi şi, în 
unele cazuri, chiar foarte diferiţi între ei, către o „new realness”. 
Cu alte cuvinte, ar fi vorba despre ambiţia creării unui nou „efect 
de realitate”, de o intensitate fără precedent. La originea acestui 
fenomen, Hoberman detectează „o criză existenţială” care ar fi 
lovit cinematograful la cumpăna dintre milenii: „[d]acă filmele 
secolului XXI ar putea fi supuse unei psihanalize, simptomele 
lor ar putea revela două tipuri de anxietate – una obiectivă şi 
cealaltă nevrotică”. 

Intitulat „Cinematograful secolului XXI: moarte şi înviere în 

Deşertul Realului”, eseul lui Hoberman1 începe cu o invocare 
a lui André Bazin. (Cum altfel putea să înceapă?) În capitolul 
doi din „Qu’est-ce que le cinéma?”, capitol intitulat „Mitul 
cinematografului total”, Bazin afirmase că filmul evoluează 
în direcţia unei re-creeri complete a lumii pe peliculă. Și nu 
pentru că asta ar căuta cineaştii sau pentru că asta ar cere 
spectatorii, nu pentru că asta ar vrea economia sau ideologia 
dominantă, ci pentru că asta vrea filmul însuși: să-şi împlinească 
„natura” – o „natură” definită (după cum formulează Hoberman, 
parafrazându-l pe Bazin) de „privirea obiectivă a camerei” şi 
de „reacţia chimică prin care lumina lasă o urmă autentică pe 
emulsia fotografică”. „Mitul cinematografului total” e aspiraţia 
către împlinire, către desăvârşire, pe care filmul o poartă în el de 
când a fost inventat. Ea e cea care dictează cursul evoluţiei sale. 
Potrivit lui Bazin, fiecare inovaţie tehnologică – sunetul, culoarea, 
3-D-ul – aduce cinematograful mai aproape de desăvârşire. Când 
acea desăvărşire va fi atinsă, cinematograful ar urma să dispară, 
tot aşa cum, potrivit teleologiei marxiste (comparaţia îi aparţine 
lui Hoberman), statul ar fi urmat să dispară după ce construcţia 
comunismului se va fi desăvârşit. Hoberman aminteşte că, într-
un moment de imprudenţă, Bazin a prezis asta pentru anul 2000.

Când colo, ce s-a întîmplat? A apărut imaginea digitală, care „a 
rupt legătura indexică dintre fotografie şi lume”. Photoshop-ul şi 
alte mijloace de manipulare digitală au transformat „fotograficul 
într-o subcategorie a graficului”. Cât despre cinematograf, „istoria 
acestuia a fost [absorbită în] istoria animaţiei”: de-acum se putea 
face cinema „fără a mai pune niciun obiect real în faţa camerei, 
ca să nu mai spunem că se putea face cinema fără cameră”. 
În legătură cu „Jurassic Park” (1993) şi „Războiul stelelor – 
Ameninţarea fantomei” (1999), două indicatoare importante ale 
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noii direcţii, Hoberman notează nu doar complexitatea tehnică 
şi succesul tehnic fără precedent ale amestecului lor de actori 
şi creaturi inexistente, realizate pe computer, ci şi felul în care 
contribuie la „naturalizarea” noii tehnologii, „înscriind-o în 
preistoria umanităţii”, respectiv în „preistoria epopeii „Războiul 
stelelor” („Ameninţarea fantomei” a inaugurat o a doua trilogie 
„Războiul stelelor”, a cărei acţiune o precedă pe cea a trilogiei 
vechi). Un „hibrid încă şi mai complicat” este „The Matrix”, 
apărut în acelaşi an ca „Ameninţarea fantomei”. „Nici un film 
de animaţie de dinaintea lui nu oferise o reprezentare atât de 
verosimilă a lumii fizice”, scrie Hoberman. „Pe lângă faptul că 
reuşea să depăşească (deşi nu chiar să anuleze) aşa-numita 
«uncanny valley»” – concept (împrumutat din robotică) prin care 
animatorii definesc distanţa care continuă să-i separe, în percepţia 
spectatorului (şi într-un mod neplăcut sau descumpănitor pentru 
acesta), „pe umanoizii creaţi pe computer de fiinţele umane 
filmate clasic” –, „The Matrix” mai propunea şi „o metaforă 
irezistibilă” a existenţelor noastre – care s-ar desfăşura „în 
interiorul unei simulări, al unei iluzii generate de computere, 
ascunzând terifiantul Deşert al Realului” –, metaforă a cărei 
putere „era amplificată de iminenţa intrării într-un nou mileniu”. 
Cu alte cuvinte, acest film ne propune o lume în care „visul lui 
Bazin s-a împlinit”, dar „sub forma unei coşmareşti existenţe 
virtuale” – „Cinematograful Total ca disociere totală de realitate”. 
Hoberman mai aminteşte că 1999 a fost şi anul „anticipării 
panicate a «virusului» Y2K”, care ar fi urmat să se activeze în 
noaptea de Revelion: Hoberman îl citează pe teoreticianul D. N. 
Rodowick, care a vorbit despre vara acelui an ca despre o „vară a 
paranoiei digitale”, când exista un sentiment (indus şi de filme ca 
„The Matrix”) cum că „tot ceea ce e chimic şi fotografic dispare 
în ceea ce este electronic şi digital”. Hoberman vede „exhibiţiile 
neo-neorealiste” ale grupului Dogma (care au început să apară în 
1998) ca fiind impulsionate (şi) de această „anxietate obiectivă”. 
Încă din 2003, criticul american scria (în introducerea cărţii sale 
„The Magic Hour: Film at Fin de Siècle”) că, indiferent dacă luăm 
Dogma ca pe „o reacţie bizară la dominaţia economică exercitată 
de Hollywood” sau ca pe o „operaţiune cinică de creare a unui 
brand” , rămâne semnificativ faptul că protestul „dogmaticilor” 
(sau ce-o fi el) implică o reafirmare a „relaţiei indexice [periclitate 
în momentul de faţă] dintre cinema şi ceea-ce-chiar-a-existat-în-
faţa-camerei”.2 De la începutul secolului XXI datează o serie de 
filme de avangardă ce se constituie în elegii mai mult sau mai puţin 
explicite pentru filmul fotografic muribund: de pildă, Jean-Luc 
Godard filmează două treimi din „Éloge de l’amour” pe peliculă 
de 35 de milimetri alb-negru, iar restul pe video digital (acest 
film din 2001 constituind, pentru Hoberman, „produsul artistic 
cheie” al „anxietăţii obiective”); iar Bill Morrison documentează, 
în „Decasia” (2002), procesul de descompunere a peliculei de 
35 de milimetri. „[F]ilmat şi montat ca un film obişnuit, şi apoi 
transformat algoritmic, cadru cu cadru, într-un film de animaţie”, 
„Waking Life” (2001) al lui Richard Linklater e mai degrabă jucăuş 
decât elegiac, deşi, după cum ne aminteşte Hoberman, el conţine 
o secvenţă în care un personaj (varianta animată a regizorului 
Caveh Zahedi) îi explică altuia concepţia lui Bazin despre esenţa 
cinematografului (unealtă de înregistrare a lumii în fluxul ei, în 
transformările prin care trece de la o secundă la alta). 

În paralel cu aceste elegii – continuă Hoberman – se poate însă 
constata, în selecţiile festivalurilor de film, o înflorire de estetici 

ce pot fi considerate baziniene, ba chiar radical-baziniene. 
Hoberman foloseşte această din urmă caracterizare pentru 
„Zece” al lui Abbas Kiarostami şi pentru „Arca rusească” al lui 
Aleksandr Sokurov, două filme (lansate la Cannes în 2002) care 
au fost făcute pe digital, dar care, „prin recursul lor la timp/
durată real/ă, readuc medium-ul la el însuşi”. „Bazinianismul” 
lor ţine de faptul că sunt „aranjamente orchestrale constînd 
dintr-o cameră de filmare şi un eveniment profilmic” – ceva ce 
regizorii „chiar au făcut să se întâmple” în lumea reală. Iar aceste 
observaţii ale lui Hoberman  sunt valabile, în diverse grade, şi 
pentru alte filme prezentate la Cannes în 2002: „Fiul” (de fraţii 
Dardenne), „Sud sanaeha” / „Blissfully Yours” (de Apichatpong 
Weerasethakul), „Ren xiao yao / Unknown Pleasures” (de Jia 
Zhangke, căruia Hoberman, într-un articol-portret scris tot 
pentru „ArtForum”, îi observă „clara apetenţă baziniană pentru 
realitate nemediată”3) sau „Sweet Sixteen” (de Ken Loach, care 
însă, după cum observa tot Hoberman într-o corespondenţă de 
la Cannes, pentru „Village Voice”, nu face decît să aplice un „look 
de tip vérité” peste o construcţie dramaturgică de modă mult mai 
veche, în tradiţia „dramelor de periferie produse de [studioul 
hollywoodian] Warner Bros. la sfârşitul anilor ’30”4). Fără a 
minimaliza diferenţele stilistice (în unele cazuri, imense) dintre 
toţi aceşti regizori, la baza stilurilor lor (oricât ar fi de diferite 
între ele) se pot identifica premise caracterizabile (fie şi doar în 
linii mari) drept baziniene. Într-o conversaţie cu mine, regizorul 
şi profesorul de film Andrei Ujică a susţinut că aceasta a fost 
orientarea stilistică dominantă a festivalurilor de film, în primul 
deceniu al secolului XXI.  

Pentru Hoberman, multe dintre filmele importante ale acestei 
perioade (şi nu doar dintre cele descoperite de marile festivaluri) 
prezintă nu doar simptomele acelei „anxietăţi obiective”, 
consecinţă a posibilei (iminentei?) dispariţii a bazei fotografice 
a medium-ului, ci şi simptome ale unei „anxietăţi nevrotice”, 
care (speculează Hoberman) ar fi originat în evenimentele de 
la 11 septembrie 2001. Astfel, unul dintre titlurile-cheie pentru 
acest trend internaţional (sau ce-o fi el) căruia Hoberman îi dă 
numele de New Realness este blockbuster-ul „Războiul lumilor” 
(2005), „primul film hollywoodian care a alegorizat atacul de la 
11 septembrie”, transformându-l într-un „jihad cosmic” dezlănţuit 
de marţieni, care iniţial lovesc un oraş din New Jersey, situat 
chiar de cealaltă parte a Golfului New York, vizavi de porţiunea 
din Manhattan pe care altădată se înălţau Turnurile. Hoberman îl 
citează pe regizorul Steven Spielberg, care a declarat în repetate 
rânduri că a luat subiectul în serios, tratându-l „cât am putut 
eu de realist în ceea ce priveşte stilul” (care s-a dorit a fi „ca al 
unui documentar”) şi făcând invazia cât mai „experienţială”. 
Hoberman notează că „experienţial” este unul dintre conceptele-
cheie ale acestei New Realness. Prin urmare, încă şi mai 
important decât „Războiul lumilor” este filmul lui Mel Gibson, 
„Patimile lui Hristos”: „Filme foarte diferite între ele, precum 
oda lui Gus Van Sant către [rockerul suicidar] Kurt Cobain, 
„Last Days” (2005), comedia neagră a lui Cristi Puiu, „Moartea 
domnului Lăzărescu” (2006), filmul minimalist de suspans al 
Juliei Loktev, „Day Night Day Night” (2005), docudrama lui Paul 
Greengrass despre 11 septembrie, „United 93” (2006), studiul 
de caz medical al lui Julian Schnabel, „Scafandrul şi fluturele” 
(2007), povestea de închisoare a lui Steve McQueen, „Hunger” 
(2008), sau povestea-bazată-pe-o-crimă-reală a lui Brillante 
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Mendoza, „Kinatay” (2009) – toate acestea sunt exemple de 
anti-entertainment post-gibsonian, «experienţiale» în insistenţa 
lor pe timp real şi aspirând la un efect visceral de realitate.” În 
asemenea filme, ca şi în „Patimile lui Hristos”, noi, spectatorii, 
însoţim pe cineva pe ultimul său drum. Realizatorii acestor filme 
sunt la fel de interesaţi ca Gibson de construirea unui calvar – 
„atât pe ecran, cât şi pentru public”. Acel „cripto-Cobain” (cum îl 
numeşte Hoberman) pe care-l urmărim în filmul lui Van Sant este 
la rândul lui un martir, dar şi despre patimile eroilor din celelalte 
filme citate – „o noentitate alcoolică ce trage să moară pe o targă, 
un terorist kamikaze, pasagerii şi echipajul unui avion deturnat, 
un critic de modă redus [în urma unui atac cerebral] la condiţia 
de mort viu, un revoluţionar irlandez care merge până la capăt 
cu greva foamei, o prostituată filipineză” – se poate spune că ne 
„sunt prezentate ca nişte obiecte de contemplaţie”, în acelaşi 
sens în care Gibson a vrut să ne prezinte „nu [atât] o naraţiune, 
[cât] o icoană”, „un obiect prin intermediul căruia să medităm 
la spectacolul unui om bătut, călcat în picioare şi torturat până 
la moarte”. Hoberman mai adaugă că, „dacă „United 93”, care-i 
propune publicului experienţa mai mult sau mai puţin completă 
de a lua un avion condamnat să se prăbuşească, este [totuşi] cel 
mai terapeutic dintre aceste filme”, atunci „Kinatay” (cuvânt din 
dialectul tagalog, vorbit în Filipine, care se traduce prin „măcel”) 
este cel mai radical. Pelicula lui Brillante Mendoza e intenţionat 
„filmată urât, din perspectiva unui poliţist începător, în vârstă 
de 20 de ani, care, obişnuind să facă diverse munci nocturne 
pentru a-şi suplimenta veniturile, se pomeneşte prins fără ieşire 
(prinzându-l şi pe spectator) într-o lume infernală unde, în 
cursul unei secvenţe de 45 de minute (timp mai mult sau mai 
puţin real), o prostituată e sechestrată, bătută, torturată, violată 
şi dezmembrată cu sânge rece.” Ca şi „Patimile lui Hristos”, 
„Kinatay” „angajează unii dintre cei mai puţini respectabili tropi 
ai filmelor horror într-o reprezentare sumbru-experienţială a 
suferinţei umane şi a indiferenţei depravate”.
    
                        
                               

În chestiunea înaintaşilor locali

Oricât de stimulante intelectual ar fi conexiunile făcute de 
Hoberman în speculaţiile lui despre „anxietăţile obiective” şi 
„anxietăţile nevrotice” ale cinematografului internaţional de la 
începutul acestui secol, asemenea avânturi speculative se cer 
temperate prin repetarea constatării lui David Bordwell cum 
că, până la urmă, oricum ar fi, nu zeitgeist-ul e cel care vine pe 
platoul de filmare şi dă comanda „motor!”. Bordwell recomandă 
ca, în demersul de stabilire a cauzelor unui fenomen stilistic (în 
cazul nostru, emergenţa, în anii 2000, a unui ansamblu de norme 
dramaturgice şi regizorale, care a ajuns să definească, pentru 
critici şi cinefili din întreaga lume, „noul cinema românesc”), „să 
purcedem în paşi mici, pornind de la obiectele însele, continuând 
cu investigarea condiţiilor proxime ale producerii lor (agenţi, 
instituţii, norme şi practici comunale)” şi abia apoi trecând la 
cauzele sociale imediate şi la precondiţiile generale. Pentru noi, 
„obiectele însele” sînt, în primul rând, filmele „Marfa şi banii” şi 
„Moartea domnului Lăzărescu”, regizate de Cristi Puiu, pentru că 

ele au venit înaintea celorlalte şi pentru că există indicii clare cum 
că ele au contribuit la orientarea altor creatori ai fenomenului 
NCR (prescurtarea folosită de criticul Alex. Leo Șerban pentru 
„noul cinema românesc”); de asta putem fi siguri. În ceea ce 
priveşte cauzele proxime, putem fi siguri de importanţa pe care 
au avut-o, pentru Cristi Puiu, descoperirile cinefile şi intelectuale 
din perioada studiilor elveţiene, la capătul căreia a scris lucrarea 
intitulată „Note despre filmul realist” şi, conform propriilor 
declaraţii, a ajuns să fie obsedat de „desfiinţarea frontierei dintre 
documentar şi ficţiune”, de „concilierea poziţiei de observator cu 
aceea de inventator”5. De-aici încolo trebuie însă să ne mişcăm 
prudent. Cum a influenţat instituţia filmului românesc (dacă a 
influenţat în vreun fel) autodefinirea artistică a lui Puiu? Prin 
bugetele ei mici? (Poate, dar în ce măsură l-a influenţat asta?) 
Prin exemplul vreunei tradiţii sau al vreunei figuri locale? (Dar 
care tradiţie? A cui figură?) Sau poate că (după cum mi-a sugerat 
Andrei Ujică într-o conversaţie) tradiţiile şi personalităţile 
cinematografice locale au contat mai puţin decât şocul de a vedea 
Revoluţia Română în direct la televizor, şoc care ar fi funcţionat 
în acelaşi fel în care (speculează J. Hoberman că) au funcţionat 
imaginile de la 11 Septembrie în definirea acelei New Realness a 
anilor 2000? Dar deja ne-am dus prea departe. Hai să rămânem 
în zona verificabilului şi să vedem în ce măsură se poate vorbi 
despre o tradiţie cinematografică locală, care ar fi prefigurat 
NCR-ul.

Însușirea ideii moderniste că „transparenţa” 
e suspectă (e o minciună: ecranul nu e o 

simplă fereastră ce dă spre lume etc.), iar 
„autoreflexivitatea” e benefică (îl învaţă 

pe spectator să întâmpine critic pretinsele 
reprezentări filmice ale lumii)

Ca să se poată vorbi despre aşa ceva, ar fi trebuit ca în istoria filmului 
românesc să fi existat o mişcare neorealistă. Au existat impulsuri 
în direcţia aceea, impulsuri care sunt cel mai clar detectabile în 
unele dintre filmele lui Alexandru Tatos şi ale lui Mircea Daneliuc, 
dar niciodată o mişcare. Normele cinematografului de tip clasic, 
care în ţări ca SUA sau Franţa au atins un grad foarte înalt de 
consolidare şi rafinare până în cel de-Al Doilea Război Mondial, 
n-au ajuns să fie aplicate şi în cinematografia română din perioada 
respectivă într-un mod cât de cât rafinat. După război, aceste 
norme sunt înlocuite, pentru un timp, de cele ale realismului 
socialist de import sovietic – din punct de vedere stilistic, un 
fel de variantă monumentală şi academică a clasicismului de tip 
hollywoodian, variantă care, în forma sa românească, nu cunoaşte 
nici ea o consolidare apreciabilă. Filmele neorealismului italian 
nu ajung să fie văzute la noi decât cu întârziere, în 1956-1957, 
iar omisiunile sunt importante. În cartea sa, „Istoria critică a 
filmului românesc contemporan”, Valerian Sava comentează 
astfel acel moment de deschidere – primul după multă vreme – 
spre alte culturi cinematografice: „Un festival al filmului italian 
şi o manifestare similară a cinematografului britanic încântă şi 
dezamăgesc întrucâtva, prin ponderea producţiilor comerciale, 
respectiv prin înclinaţia disproporţionată a selecţionerilor spre 
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ecranizările din scriitori clasici. Ecoul favorizat e al acestora 
din urmă. Prestigioase, mai mult sau mai puţin academice 
(„Hamlet” şi „Richard al III-lea” de Laurence Olivier, „Marile 
speranţe” de David Lean şi altele), ele intră în repertoriul curent 
al cinematografelor, influenţând mai lesne gusturile regizorilor, 
substituţilor de producători şi scenariştilor virtuali. În schimb, 
lacunele selecţiei italiene, amânarea pentru alte decenii a 
multora dintre vârfurile neorealismului – opere ale unor Visconti, 
Rossellini, Fellini, dar şi un film ca „Miracol la Milano” al lui De 
Sica, suspectat de misticism pentru ironia fantastă din final, cu 
urcarea la cer a măturătorilor de stradă – lasă în eclipsă lecţia mai 
dificilă a curentului cardinal al perioadei imediat postbelice.” (Ce-
i drept, există o compensaţie: după cum aminteşte Valerian Sava, 
scenaristul Cesare Zavattini a vizitat Bucureştiul la începutul 
anului 1957, punându-ne în contact „cu «punctul de vedere» al 
neorealismului ca «fapt moral» [ghilimelele lui V. S.].6 Pe de altă 
parte, importantele scrieri ale lui André Bazin, inspirate, unele 
dintre ele, chiar de descoperirea „curentului cardinal al perioadei 
imediat postbelice”, au fost traduse în limba română, la Editura 
Meridiane, abia în 1968, iar până în trecutul foarte recent nu 
par să fi avut aproape niciun impact asupra felurilor locale de a 
înţelege cinematograful: chiar şi în 2011, Adrian T. Sîrbu, autorul 
unui articol – şi încă al unui articol academic – despre filmul lui 
Andrei Ujică, „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu”, e în stare să 
vorbească, pe deplin senin, despre „natura de montaj, constitutivă 
pentru ceea ce este filmul acesta”, dar „desigur că, în fond, oricare” 
[sublinierea mea]7, ca şi când dogmele kuleşovian-pudovkiniene 
ale anilor ’20, despre rolul preeminent al montajului în orice tip 
de cinema, n-ar fi fost niciodată chestionate.)

Apărut în 1956, „La moara cu noroc” (de Victor Iliu) a fost una 
dintre primele (şi puţinele) opere importante ale unui clasicism 
întârziat (foarte întârziat, având în vedere că tot în 1956, dar în 
Franţa, deja se cocea revoluţia care, trei ani mai târziu, când 
avea să izbucnească, avea să fie desemnată prin sintagma „noul 
val”), clasicism a cărui capodoperă, „Pădurea spânzuraţilor” (de 
Liviu Ciulei), va veni în 1965. Acest clasicism întârziat e urmat 
de un scurt moment de sincronizare cu cinemaul de artă din 
restul Europei (folosesc noţiunea de „cinema de artă” în acelaşi 
sens, străin de orice snobism, în care o foloseşte David Bordwell, 
şi anume pentru a desemna „o branşă distinctă a instituţiei 
cinematice”, „un tip distinct de practică cinematografică 
posedând o certă existenţă istorică, un set de convenţii formale 
şi proceduri implicite de vizionare”8), sincronizare exemplificată 
cel mai glorios de filmul lui Lucian Pintilie, „Reconstituirea” 
(1970). După cum demonstrează „Reconstituirea” (dar şi filme 
ca „Proba de microfon” al lui Mircea Daneliuc sau „Secvenţe” 
al lui Alexandru Tatos), această sincronizare implică, printre 
altele, însuşirea ideii moderniste că „transparenţa” e suspectă 
(e o minciună: ecranul nu e o simplă fereastră ce dă spre lume 
etc.), iar „autoreflexivitatea” e benefică (îl învaţă pe spectator 
să întâmpine critic pretinsele reprezentări filmice ale lumii). 
Filmul e obligat să atragă atenţia asupra propriilor dispozitive 
de fabricare a reprezentărilor. Ideea asta nu e doar una la zi, 
ci şi una realmente curajoasă într-un film românesc din 1970, 
când invitaţia, lansată spectatorului, de a învăţa să recunoască 
drept fabricaţii reprezentările filmice ale realităţii, deci de a 
le întâmpina cu scepticism, e o invitaţie subversivă în cel mai 
deplin şi mai periculos sens al cuvântului.

Ideea că „Reconstituirea” ar anticipa filmele NCR-ului este, în 
prezent, una larg acceptată. De exemplu, criticul american Jay 
Weissberg scrie că „orice discuţie despre noul cinema românesc 
trebuie” să ia în considerare „punţile către trecut” constituite de 
unele dintre filmele lui Pintilie9, iar în volumul colectiv „Cele mai 
bune 10 filme româneşti ale tuturor timpurilor” (coordonat de 
Cristina Corciovescu şi Magda Mihăilescu), Marina Roman scrie 
că atât „Reconstituirea”, cât şi „Moartea domnului Lăzărescu”, 
sunt „reportaje-anchetă sui generis”, „[f]iecare cu o perfect 
justificată contiguitate de spaţiu şi timp”, „[s]tructuri clasice, în 
care elipsa e declarată non grata”10. De asemenea, e binecunoscută 
admiraţia lui Cristi Puiu pentru „Reconstituirea” (ca de altfel şi 
pentru „Secvenţe” al lui Tatos sau pentru „Moromeţii” al lui Stere 
Gulea, dar nu pentru multe alte filme româneşti), după cum se 
ştie că Pintilie l-a ajutat pe Puiu să-şi termine primul film, „Marfa 
şi banii”, după care a regizat un film după un scenariu de Puiu 
şi Răzvan Rădulescu, „Niki Ardelean, colonel în rezervă” (2004). 
Dar, dincolo de sursa de încurajare, de inspiraţie morală, pe care 
ar fi putut-o reprezenta pentru Puiu, este filmul „Reconstituirea” 
şi din punct de vedere stilistic un înaintaş al NCR-ului?  

Acţiunea filmului „Reconstituirea” se desfăşoară pe terasa şi în 
împrejurimile unei cârciumi nelocalizate precis (în apropiere 
există un ştrand, o cale ferată, un stadion şi nişte munţi), de-a 
lungul unei zile în care doi băieţi sunt siliţi să reconstituie 
o încăierare (provocată, la beţie, cu câteva zile în urmă), în 
interesul realizării unui film educativ. Celelalte personaje 
importante sunt un procuror, un caporal, un profesor, o fată 
venită acolo să facă plajă (ea flirtează la un moment dat cu unul 
dintre cei doi băieţi, dar în cea mai mare parte a timpului e doar o 
observatoare), regizorul şi ospătarul. (Mulţi alţi localnici, în afară 
de el, nu vedem – până la sfârşit, când vedem o mulţime întreagă 
întorcându-se de pe stadion.) Atât comportamentul unora dintre 
personaje (muţenia păstrată de fată pe lungi porţiuni din durata 
filmului, excentricităţile, exhibiţiile de paiaţă şi întrebările 
insistente ale băiatului jucat de George Mihăiţă, despre cum o 
fi sus pe munte), cât şi cadrul în care evoluează acestea (prin 
eleganta lui indeterminare) se caracterizează printr-o anumită 
stilizare alegorică; ţin, deci, de o tradiţie, de un mod de a gândi 
„spectacolul cinematografic”, complet diferite de cele de la care 
se revendică „Marfa şi banii” şi „Moartea domnului Lăzărescu”. E 
drept că şi în dramaturgia din „...Lăzărescu” se poate găsi o brumă 
de marcaj alegoric, dar e doar o brumă – concentrată exclusiv în 
decizia lui Puiu şi a co-scenaristului său, Răzvan Rădulescu, de 
a le da unora dintre personaje nume ca Dante, Virgil (cumnatul 
protagonistului, dar şi un infirmier nevăzut, chemat în final ca 
să-l transporte la sala de operaţie) şi Anghel (doctorul nevăzut 
care-l va opera). În rest, fiecare dintre figurile de vecini, asistenţi, 
medici etc. care apar în film e particularizată minuţios. Niciuna 
nu e o concepută ca reprezentare a esenţei vreunui sistem, a 
vreunei categorii sociale sau a vreunui principiu abstract. Pe 
când profesorul din „Reconstituirea” e cu siguranţă o esenţă 
a Intelectualităţii Impotente (am folosit majusculele pentru a 
sublinia că e vorba despre o abstracţiune), care suferă, eventual 
protestează împotriva barbariei ajunse la putere, dar nu poate 
acţiona eficient. La rândul lui, personajul jucat de George 
Mihăiţă e cu siguranţă o esenţă a Inocenţei Tinereşti Victimizate 
(temă extrem de populară în cinematograful internaţional de la 
sfârşitul anilor ’60), precum şi o variantă a figurii Nebunului/
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Măscăriciului Ca Duh Spiritualizat. Pe de altă parte, figura 
procurorului are un coeficient destul de înalt de particularitate, 
care o face ambiguă, iar figura caporalului e rezultatul unui dozaj 
fin de alegoric şi singular. Și, oricum, nu vreau să se înţeleagă 
că aş condamna în vreun fel recursul lui Pintilie la alegorie. Nu 
vreau decât să subliniez faptul că dramaturgia lui şi dramaturgia 
lui Cristi Puiu se înscriu în tradiţii complet diferite. E adevărat că 
şi acolo, şi dincolo, acţiunea se derulează în cursul unei singure 
zile – „unitatea clasică” despre care vorbeşte Marina Roman. Dar 
dacă, în „Reconstituirea”, această concentrare s-ar putea într-
adevăr datora ideii de unitate clasică, e suficient să comparăm 
montajul din „Reconstituirea” şi montajul din „Moartea domnului 
Lăzărescu”, pentru a constata că la Puiu e vorba mai curând de 
o reluctanţă baziniană de a rupe continuum-ul spaţio-temporal; 
adică o idee ţinând de anumite convingeri cu privire la ce este 
cinematograful – spre deosebire de teatrul clasic. Atunci când taie, 
Puiu nu face nimic pentru a păstra, totuşi, o iluzie de continuitate 
temporală. Dimpotrivă, tăietura e adesea scoasă în evidenţă, 
racordul (lipitura) e voit grosolan. Aproape fiecare tăietură din 
„...Lăzărescu” marchează o elipsă (fie şi una de numai câteva 
secunde), asumată ca o violenţă comisă asupra „filmului vieţii”. De 
fiecare dată când se taie e scos în evidenţă faptul că acolo există 
o gaură prin care s-a pierdut ceva. Pe când în „Reconstituirea” 
nu se taie doar atunci când e vorba de elipse, iar atunci când 
nu e vorba de aşa ceva, montajul lucrează cel mai adesea, la fel 
ca în cinematograful de tip clasic, la întreţinerea unei iluzii de 
continuitate temporală între un cadru şi cadrul următor. În aceeaşi 
ordine de idei, Marina Roman vorbeşte despre contiguitatea 
spaţială comună celor două filme, dar libertatea de mişcare în 
spaţiu, cu ajutorul montajului, a naraţiunii din „Reconstituirea” 
(există porţiuni din film în care, de pildă, într-un cadru suntem 
cu procurorul pe ponton, în următorul suntem cu băieţii în 
pădure, în următorul suntem iar pe ponton ş.a.m.d.), este mult 
mai mare decât libertatea de mişcare în spaţiu a naraţiunii din „...
Lăzărescu”, care e riguros restricţionată de posibilităţile fizice ale 
unui observator (ce-i drept, unul invizibil, dar care tot nu poate 
să fie într-un cadru aici, în următorul acolo, în al treilea iar aici 
etc.) Pe scurt, dacă, în „...Lăzărescu”, actul narării e deghizat în 
observaţie, în „Reconstituirea” el se desfăşoară mult mai „pe faţă”.

Spectatorul nu trebuie ghidat 
prin decupaj „analitic”, ci trebuie lăsat 

să repete la cinema situaţia existenţială, 
uneori inconfortabilă, „a fiinţării-în-lume, a 

«alegerii în ambiguitate»

Un alt candidat român la titlul de „părinte” al NCR-ului, cu o 
susţinere la fel de largă ca a lui Pintilie, este Mircea Daneliuc, 
prin filme ca „Proba de mirofon” (1980) şi „Croaziera” (1981). 
De exemplu, eseistul Mircea Mihăieş scrie aşa: „Păstrând, 
desigur, proporţiile, îndrăznesc să spun că, aşa cum, în veacul 
al nouăsprezecelea, Dostoievski lansa faimoasa butadă conform 
căreia întreaga literatură rusă a epocii ieşise din „Mantaua” 
lui Gogol, ei bine, cred că «noul val» cinematografic de enorm 
succes internaţional a ieşit, între altele, din neuitatul film „Proba 
de microfon” al lui Mircea Daneliuc.”11În „Proba de microfon”, 

regizorul însuşi joacă rolul unui cameraman care lucrează pentru 
Televiziunea Naţională. Printre altele, el filmează interviuri cu 
cetăţeni care s-au făcut vinovaţi de mici încălcări ale normelor 
sociale (ca de pildă urcatul în tren fără bilet) – asta într-o orânduire 
în care, conform discursului oficial, aproape toată lumea e perfect 
morală. În această societate, a-i face cuiva morală la televizor 
e un act de violenţă ce poate fi extrem de vătămător pentru 
persoana care „n-a fost cuminte” – neexistând decât o singură 
Televiziune, persoana trasă de urechi în faţa camerei e trasă de 
urechi în faţa întregii ţări. Tora Vasilescu joacă rolul unei femei 
care „nu-i cuminte”: circulă fără bilet, se împrumută din dreapta 
şi din stânga, trăieşte de azi pe mâine – pur şi simplu nu poate fi 
o cetăţeană vrednică a acestei orânduiri. După ce cameramanul 
o salvează de la o urechere televizată, între ei începe o idilă care 
– cameramanul fiind prea conformist pentru ea, iar România 
ceauşistă fiind (ca şi în „Reconstituirea”) no country for young men/
women – nu se poate sfârşi decât prost.

E evidentă ambiţia lui Daneliuc de a „ieşi cu camera pe stradă”, de 
a capta în filmul său mai multă viaţă nesimulată şi necosmetizată 
decât intra în majoritatea filmelor şi a emisiunilor de televiziune 
din epocă. Ca şi „Secvenţe” al lui Alexandru Tatos (ieşit pe 
ecrane cu doi ani mai târziu), filmul e polemic şi autoreflexiv 
– spune că viaţa de toate zilele e prea bogată ca să încapă în 
chingile moralei socialiste slujite de cameramanul-protagonist. 
„Proba de microfon” conţine secvenţe de montaj construite din 
fragmente de interviuri – fragmente vizuale şi sonore care nu se 
potrivesc întotdeauna. Domeniul în care lucrează protagonistul – 
reportajul de televiziune – influenţează stilul filmului şi la nivelul 
tranziţiilor de la o secvenţă la alta, tranziţii însoţite uneori de un 
efect „de purici” – ca atunci când sunt probleme cu televizorul 
sau cu transmisiunea. Un cadru cu eroul şi eroina certându-
se pe stradă pare filmat cu camera ascunsă – lumea care trece 
prin spaţiul dintre ei şi camera de filmare pare a consta chiar din 
pietoni autentici, nu din figuranţi puşi în temă cu filmarea; la un 
moment dat, corpul cuiva chiar îi acoperă pe protagonişti pentru 
două-trei secunde. Preferinţa lui Daneliuc pentru o estetică ce 
poate incorpora „micile incidente” (faimoasele „contingenţe” 
baziniene), în defavoarea uneia în care totul e aranjat „ca să dea 
frumos”, e dramatizată într-o secvenţă în care cameramanul şi 
şefa lui, vrând să filmeze o imagine cu un căţel pe plajă (sursa lor 
de inspiraţie declarată este cinemaul lui Claude Lelouch), sunt 
siliţi să fugărească animalul pe toată plaja ca să-l poată băga în 
cadru.

Cu toate acestea, ideea că „Marfa şi banii” şi „Moartea domnului 
Lăzărescu” ar ieşi, fie şi în parte, din „Proba de microfon”, nu 
se susţine la un examen amănunţit, aşa cum nu se susţine nici 
afirmaţia similară făcută despre „Reconstituirea”. Nici Daneliuc, 
nici Pintilie (şi nici Tatos) nu renunţă la decupajul „analitic”, 
adică la normele modului „clasic” de a povesti în imagini 
cinematografice, pe când Puiu le refuză (mai puţin într-un 
moment de la începutul lui „Marfa şi banii”, unde un cadru cu 
personajul lui Răzvan Vasilescu uitându-se pe fereastră e urmat 
de un cadru, filmat dintr-un unghi care nu poate fi decât unghiul 
lui subiectiv, cu o maşină roşie parcată afară, maşină ce se va 
dovedi importantă mai târziu). Iar în spatele acestui refuz se 
află o cu totul altă concepţie despre naraţiunea cinematografică 
şi – şi mai în spate – cu totul alte presupoziţii despre ceea ce 
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este medium-ul în „esenţa” lui. De exemplu, atunci când taie de la 
îndrăgostiţii care discută într-o încăpere, la părinţii bărbatului, 
care trag cu urechea, dintr-o altă încăpere, prin peretele subţire 
de bloc ceauşist, naraţiunea lui Daneliuc îşi exhibă nişte puteri 
– omniprezenţa şi omniscienţa – pe care naraţiunea lui Puiu, 
riguros camuflată ca observaţie, şi le refuză din principiu. Pentru 
că despre principii e vorba – privind, în ultimă instanţă, accesul 
reprezentării cinematografice la înţelegerea realului. Decupajul 
clasic – analitic, omniprezent, omniscient – prezumă că realul a 
fost deja cucerit, pe când estetica „observaţională” adusă în filmul 
românesc de Puiu (şi neprefigurată nici în filmele lui Pintilie, 
nici în ale lui Daneliuc) e mai circumspectă în a avansa astfel de 
prezumţii. Încă o dată, departe de mine intenţia de a diminua 
reputaţiile unor filme ca „Reconstituirea” şi „Proba de microfon” 
– corect considerate de critica română ca numărîndu-se printre 
cele mai bune filme produse vreodată în această ţară – sau de a 
susţine că realismul NCR-ului ar fi, în vreun fel, mai „real” decât 
al lui Daneliuc. Aşa cum scria David Bordwell despre distincţia 
dintre realismele cinematografelor clasic şi post-clasic, e vorba, 
pur şi simplu, despre introducerea „unui alt canon de motivaţii 
realiste, a unei noi vraisemblance, justificând anumite opţiuni 
şi efecte compoziţionale”12. Tot ce susţin este că, în momentul 
apariţiei ei, specia de vraisemblance reprezentată de „Marfa şi 
banii” era într-adevăr nouă în cinematograful românesc.  

Dintre filmele româneşti de dinainte de 1989, care după unii 
comentatori ar fi inspirat NCR-ul, „Secvenţe” al lui Tatos 
reprezintă, poate, cazul cel mai interesant – inclusiv prin faptul 
că pledează explicit pentru un cinema „mai” realist decât cel care 
se făcea de obicei în România de-atunci. În rezumatul criticului 
Tudor Caranfil, „Secvenţe” prezintă episoade din viaţa unei 
echipe de filmare, episoade „independente epic”, dar „permanent 
subsumate problemei transfigurării faptului real în artă, a 
interrelaţiei artă-realitate”13. De pildă, în episodul final, echipa 
( jucată chiar de echipa reală de la „Secvenţe”, în frunte cu Tatos 
şi cu directorul de imagine Florin Mihăilescu) filmează, într-un 
restaurant, o melodramă (după toate aparenţele) convenţională 
despre activitatea eroică a Partidului Comunist pe vremea când 
acesta acţiona în ilegalitate, în timp ce la una dintre mesele din 
restaurant, ocupate de figuranţi, se joacă o dramă autentică – 
reîntâlnirea unui fost ilegalist cu fostul poliţist care-l anchetase. 
Ceva mai devreme îl vedem pe regizor lucrând la un documentar 
de montaj, şi el tot convenţional-propagandistic, despre 23 august 
1944, după care îl vedem mergând în vizită la o uzină, în căutare 
de locuri de filmare, intrând în cantina uzinei împreună cu restul 
echipei şi nimerind în plină dramă – drama unui ospătar înşelat 
de soţia lui. Deci, de mai multe ori în cursul acestui film admirabil, 
suntem purtaţi, cu un didacticism delicat, de la imaginile oficiale 
(de la modul regulamentar de a vedea lumea prin cinema) la 
„imaginile dintre imagini”. Acolo e adevărul – ne spune filmul – la 
masa unor figuranţi sau în ieşirile necontrolate ale unui ospătar 
prea beat şi prea amărât ca să-şi mai dea seama sau ca să-i mai 
pese că se face de râs în faţa unor străini. Definiţia dată de Ivone 
Margulies impulsului realist – un impuls rectificativ, recuperator, 
un impuls de a face dreptate marginalului şi minorului – 
corespunde perfect mişcării acestui film. Tudor Caranfil se arată 
deranjat de faptul că, în unele momente, „timpul cinematografic 
tinde să se suprapună peste cel real”, dar e corect să fie aşa – 
după cum explică şi Margulies, ambiţia de expansiune morală 

conţinută în acest realism ia, în mod obligatoriu, forma unei 
expansiuni spaţio-temporale. Căderea nervoasă a ospătarului, de 
la alternanţa lui iniţială de slugărnicie şi suspiciune la exhibarea 
totală a propriei intimităţi, trebuie să tindă spre timp real, după 
cum e important să-i avem tot timpul (sau cât mai mult posibil) 
în acelaşi cadru pe ospătar şi pe oaspeţi – exhibiţionismul lui tot 
mai sordid, transparenţa lui tot mai abjectă, şi amuzamentul lor 
tot mai forţat, jena lor tot mai pronunţată. Aşa cum cerea Bazin 
(parafrazat de Annette Michelson), spectatorul nu trebuie ghidat 
prin decupaj „analitic”, ci trebuie lăsat să repete la cinema situaţia 
existenţială, uneori inconfortabilă, „a fiinţării-în-lume, a «alegerii 
în ambiguitate» [ghilimelele ei]”. Din ce moment ar trebui să 
nu ni se mai pară amuzant ce se întâmplă cu acel ospătar? Să 
ne plecăm privirile sau să ne uităm în continuare? We’re on our 
own. Ca să folosesc un termen mult mai recent, e „experienţial”. 
Într-adevăr, se poate spune că această secvenţă din filmul lui 
Tatos anticipează secvenţe din cinematograful românesc de după 
„Marfa şi banii” (deşi construcţia personajului e relativ clasică: 
avem un strip-tease psihologic ca la carte, culminând cu momentul 
când îi aduce cu forţa pe clienţi la el în casă, ca să le arate covorul 
şi colecţia de ascuţitori cu care se mândreşte; personajele NCR-
ului sunt rareori atât de transparente) .

Dar, pînă la urmă, ce-l deosebeşte pe Puiu de Tatos, aşa cum îl 
deosebeşte şi de Daneliuc, e radicalismul parti-pris-ului. Ai optat 
pentru postura de observator – ei bine, din momentul acela te 
ţii de ea: nu poţi, să zicem, să sari prin montaj la imaginea unui 
telefon înainte ca acesta să sune; camera ta nu poate să anticipeze 
mişcarea unui personaj; şi aşa mai departe. Inconsecvenţele 
stilistice sunt abateri morale – sau cel puţin aşa poate să reiasă 
din unele afirmaţii ale lui Puiu. Până la el, lumea cinematografică 
românească nu obişnuia să piardă nopţi dezbătând moralitatea 
sau imoralitatea unei mişcări de cameră sau a unei tăieturi de 
montaj. Genul ăsta de instransigenţă a apărut la noi odată cu 
el şi a contaminat rapid alţi cineaşti (Cristian Mungiu, Radu 
Muntean), precum şi felul în care sunt criticate filmele lor (de 
exemplu, aducând ca probe o unică deplasare a camerei, dinspre 
un personaj spre celălalt, în timpul unei scene de dialog conjugal 
din „Marţi, după Crăciun”, şi încă un scurt moment în care unul 
dintre personaje e în scharf, iar celălalt nu, criticul Lucian Maier 
îl acuză pe regizorul Radu Muntean că în secvenţa respectivă 
abdică de la poziţia de observator neutru menţinută, în rest, pe 
toată durata filmului, pentru a-i „telefona” spectatorului faptul că 
soţul infidel este de condamnat14). După cum ne aminteşte David 
Bordwell, locus classicus al pledoariilor pentru „o etică a tehnicii 
cinematografice” îl constituie atacul criticului (şi viitorului 
regizor) Jacques Rivette (un discipol de-al lui Bazin) împotriva 
filmului lui Gillo Pontecorvo, „Kapo” (unul dintre primele filme 
de ficţiune despre Holocaust, apărute în Europa), atac publicat de 
„Cahiers du cinéma” în 1961. În cadrul calificat de Rivette drept 
imoral, camera avansează spre trupul unei femei care s-a sinucis 
„luând în braţe” un gard electrificat; poziţia braţelor femeii şi 
filmarea trupului ei dintr-un unghi care-l face să se profileze pe 
fundalul cerului sunt de o picturalitate căutată care „merită cel 
mai profund dispreţ”. Realismul filmului e şi până acolo unul 
cosmetizat, diluat de compromisurile cinemaului comercial: 
„obraji făcuţi să pară scobiţi cu ajutorul machiajului, haine 
zdrenţăroase, dar nu foarte, dormitoare moderat-sărăcăcioase” 
– rezumă Bordwell15. Pentru Rivette, plasticitatea facilă a acelui 
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cadru e picătura care umple paharul, dovada că omul care a făcut 
filmul a fost incapabil să mediteze serios la problemele etice care 
minează reprezentarea realităţii Holocaustului. „Un travelling e 
o chestiune de moralitate”, scrie Rivette (atribuindu-i această 
formulare lui Godard)16.

Teoreticieni contemporani ca Noël Carroll 
s-au arătat sceptici în privinţa acestor căutări 
tradiţionale, care toate pornesc de la premisa 

că cinemaul are o esenţă, o natură, 
o funcţie mare și unică 

Revenind la admirabilul „Secvenţe”, ceea ce-l desparte de 
„Moartea domnului Lăzărescu” e faptul că, în acesta din urmă, 
după cum spuneam, toate deciziile stilistice sunt consecvente 
cu o poziţie asumată din start de regizor faţă de ceea ce ne 
arată, poziţie ale cărei baze filozofice sunt radical altele decât 
ale naraţiunii cinematografice clasice, pe când opţiunile lui 
Tatos continuă să ţină parţial de o logică de tip clasic. Atunci 
când unul dintre cei doi bătrâni figuranţi (fostul ilegalist) îşi 
aduce aminte de unde-l ştie pe celălalt (fostul poliţist), şocul lui 
emoţional e exprimat printr-un montaj impresionist de imagini, 
în special planuri-detaliu – ochii unuia, gura altuia... (Pe de altă 
parte, muzica discordantă ce acompaniază montajul e justificată 
diegetic: după cum ni se aminteşte prin intermediul unuia dintre 
cadrele din montaj, ea provine de la grupul de figuranţi puşi să 
facă pe orchestra restaurantului – să se joace, fiecare cum poate, 
cu instrumentele dezacordate care li s-au pus la dispoziţie. O tuşă 
regizorală sclipitoare.) Până şi în întâlnirea echipei de filmare cu 
nefericitul ospătar, întâlnire ce se derulează, în cea mai mare parte, 
în cadre lungi şi largi, sunt intercalate câteva clasice prim-planuri 
„de reacţie” ale membrilor echipei de filmare. Aş spune că Tatos 
şi-a gândit propunerea realistă strict în contextul cinematografiei 
româneşti din epocă, pe cînd Puiu a mers mai departe. El s-a 
întors la vechea întrebare „ce este cinematograful?”, la istoria 
modurilor de „a-l gândi” şi de „a-l vedea”, sau cel puţin la una 
dintre marile tradiţii din interiorul acestei istorii. Ce-i drept, 
teoreticieni contemporani ca Noël Carroll s-au arătat sceptici 
în privinţa acestor căutări tradiţionale, care toate pornesc de 
la premisa că cinemaul are o esenţă, o natură, o funcţie mare 
şi unică, dar, după cum am văzut, Carroll însuşi recunoaşte că 
unui cineast îi poate fi util să se alăture uneia dintre aceste mari 
tradiţii, deoarece asta îl poate face să mediteze temeinic asupra 
unora dintre trăsăturile medium-ului şi să-şi bazeze opţiunile 
stilistice, în mod riguros, pe acele trăsături. Este concluzia mea 
că niciun regizor român de dinainte de Cristi Puiu nu s-a aplecat 
cu atâta rigoare asupra problemelor născute din acea mare 
întrebare (fie ea „fundamentală” sau nu), n-a ajuns la o asemenea 
claritate în privinţa propriilor opţiuni şi nu şi-a sondat atât de 
adânc opţiunile cum a făcut-o el în aceste trei filme („Marfa şi 
banii”, „Moartea domnului Lăzărescu” şi „Aurora”). În „Aurora”, 
el respinge nu doar prezumţiile modului clasic de a spune o 
poveste prin cinema, ci şi prezumţiile modului de a povesti 
adoptat de el însuşi – şi apoi de alţi regizori români, deci la rândul 
lui clasicizat; mai presus de orice, e vorba de prezumţia accesului 
la înţelesul lumii prin reprezentarea ei. Nu cunosc niciun regizor 

român de dinaintea lui, a cărui operă să furnizeze un exemplu 
comparabil de continuitate investigativă. Puiu însuşi a descris 
ca pe o investigaţie întreprinderea artistică în care e angajat şi 
a vorbit despre filmele lui ca despre nişte „ipoteze de cercetare”, 
sugerând că ele sunt mai puţin importante decât procesul însuşi, 
că pentru el ele contează mai mult ca nişte mărturii ale procesului 
respectiv. În orice caz, în cursul acestui proces, el a reinventat 
cinematografia românească. 
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Pentru europenii de la sfârşitul secolului XIX, continentul african 
era departe. În 1899, Joseph Conrad, scriitor britanic de origine 
poloneză, publica „Heart of Darkness” („Inima întunericului”) 
- relatarea călătoriei unui marinar britanic (Marlow) în jungla 
africană, în căutarea unui negustor de fildeş pe nume Kurtz, pe care 
ceilalţi colonişti îl stimează enorm şi despre care se zvoneşte că s-a 
îmbolnăvit. Pentru Marlow, călătoria de-a lungul râului e hipnotică 
şi înfricoşătoare, şi Africa pare încremenită într-un stadiu primitiv 
de dezvoltare pe care, din fericire, lumea civilizată l-a depăşit de 
mult; Marlow aşteaptă întâlnirea cu Kurtz cu o fervoare crescândă, 
lăsându-se copleşit treptat de „frenezia incomprehensibilă” a 
malurilor. Joseph Conrad folosea tehnici narative inovatoare ca 
să integreze în structura romanului meditaţiile metafizice ale lui 
Marlow, şi, de aceea, „Heart of Darkness” ocupă un loc de cinste în 
canonul literaturii occidentale.
Un loc de cinste pe care Chinua Achebe îl contestă. Scriitorul 
nigerian de limbă engleză îl acuză1 pe Joseph Conrad că accentuează 
contrastul dintre Anglia şi Africa prin nişte artificii stilistice 
supărătoare – prin metafore care exprimă misterul locului, prin 
metonimii care îi înfăţişează pe africani ca pe nişte animale exotice, 
prin însăşi organizarea romanului în jurul europenilor, care ocupă 
tot spaţiul moral al romanului, în timp ce indigenii –„suflete 
rudimentare”- par să nu aibă nimic mai bun de făcut decât să-i 
sperie. În mod normal, spune Achebe, unui cititor matur nu i-ar 
fi greu să detecteze tendenţiozitatea – să-şi dea seama că autorul 
notează impresii personale când pretinde că spune adevăruri -, dar 
Conrad scapă ieftin alegându-şi un subiect pe care îşi permite să-l 
trateze cu tendenţiozitate. Cititorii din Occident nu sunt sensibili 
la caricaturizarea africanilor. „Heart of Darkness” le exploatează 
complexele de superioritate, iar Conrad este, în termenii lui Achebe, 
„un furnizor de mituri consolatoare”.
E greu de contestat că „Heart of Darkness” e atins de aroganţa 
imperialismului britanic, care părea firească la vremea publicării lui; 
şi totuşi, Edward Said îl apără pe Conrad în „Culture and Imperialism”2 
– cartea lui Said despre cât de firesc se strecura în literatura secolului 
XIX aroganţa imperialismului britanic. Pentru început, e adevărat că 
Marlow nu distinge nimic omenesc dincolo de limitele propriei rase, 
dar e la fel de adevărat că Joseph Conrad nu e Marlow. Povestirea lui 
Marlow, împărtăşită unor marinari de pe un vas britanic, e povestită 
la rândul ei de un ascultător – naratorul nostru. Urmarea e că, pe de o 

parte, veridicitatea evenimentelor e pusă la îndoială; pe de altă parte, 
impresiile lui Marlow sunt închegate într-o diegeză rotundă, care nu 
ar putea fi rotundă dacă impresiile lui nu ar fi mărginite – şi-ar pierde 
coerenţa dacă, aşa cum pretinde Chinua Achebe, africanii ar fi fost 
observaţi cu mai multă atenţie. Practic, Edward Said argumentează 
că tehnica narativă a lui Joseph Conrad aproximează mecanismele 
ideologice ale imperiului colonial britanic – e o poveste despre un loc 
întunecat şi enigmatic, spusă de un britanic altor britanici pregătiţi 
să-l creadă.
Însă, pentru Chinua Achebe, nu e suficient. Chiar admiţând că 
europenii sunt portretizaţi cu suficient cinism – nu sunt romantizaţi, 
ca în operele altor scriitori, şi pretinsa lor misiune civilizatoare e 
mai puţin presantă decât setea de putere şi interesul comercial -, 
eurocentrismul romanului tot e condamnabil: „Africa transformată 
într-un decor care îl elimină pe african ca factor uman. Continentul 
ca teren metafizic golit de orice umanitate identificabilă, în care 
europeanul hoinar se aventurează asumându-şi riscul.” Achebe spune 
că un roman care dezumanizează o porţiune din rasa umană, oricât 
talent literar ar demonstra, nu poate fi considerat o capodoperă.

africa merge la hollywood
E de la sine înţeles că problemele semnalate de Achebe nu sunt şi nu 
au fost vreodată miezul discuţiei în şedinţele de la Hollywood. Puţine 
dintre filmele studiourilor pretind să spună adevăruri. Scopul lor e 
să distreze şi să vândă. Se poate vedea clar cât de puţin importantă 
e precizia reprezentării şi cât contează drăgălăşenia comercială 
urmărind mutaţiile pe care le suferă adaptările – operele literare 
valoroase sunt transformate în filme cu actori cunoscuţi. Cadrul 
acţiunii se transformă în decor şi personajele sunt modificate să 
devină roluri.
Să luăm ca exemplu un scriitor cvasiinadaptabil – Ernest Hemingway 
- şi două povestiri publicate în 1936. „The Short Happy Life of Francis 
Macomber” şi „The Snows of Kilimanjaro” („Zăpezile din Kilimanjaro”) 
sunt plasate în Africa şi narează ultimele clipe din viaţa unui călător 
american. Hemingway, ca Joseph Conrad, era sensibil la egolatria 
occidentalilor ajunşi pe un teren străin, unde li se pune la încercare 
curajul; protagoniştii lui sunt cuprinşi de îndoieli şi aventurile lor 
nu au alură eroică. În mod ironic, ce îl protejează pe Hemingway de 
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greşelile lui Conrad e tocmai opacitatea protagoniştilor: sunt prea 
absorbiţi de problemele lor ca să îi evalueze (greşit) pe africani. 
(Dacă însă Hemingway e mai demn de laudă decât Conrad -pentru 
că al doilea se avântă în nişte descrieri care pot părea emfatice o sută 
optzeci de ani mai târziu, iar primul se face invulnerabil la acuzaţii de 
rasism evitând să vorbească despre populaţia locală -, asta e cu totul 
altă discuţie.)
„The Macomber Affair” (1947, regie: Zoltan Korda) are meritul de 
a păstra, până aproape de final, structura simplă şi semnificaţiile 
complexe ale povestirii: Francis Macomber (Robert Preston) se duce 
să vâneze în Africa, însoţit de soţia sa, Margot (Joan Bennett), şi 
îl angajează pe Wilson (Gregory Peck) să-i fie ghid; în prima zi de 
vânătoare, se sperie şi fuge când îl atacă un leu, iar soţia se amuză 
tachinându-l pentru laşitate şi se apropie de Wilson, să-i rănească şi 
mai rău orgoliul. Macomber crede că-şi poate spăla ruşinea cu ocazia 
următoare, când el şi Wilson urmăresc un bivol şi Macomber reuşeşte 
să ucidă animalul; numai că Margot, care a urmărit evenimentul din 
maşină, îl împuşcă – printr-un accident nefericit, se dezvinovăţeşte 
mai târziu proaspăta văduvă.
Hemingway nu lăsa să se înţeleagă că e un accident, ci dimpotrivă. 
Când Macomber face primul gest de care e mândru, se dovedeşte că 
lui Margot îi convenea mai mult să-l ştie laş şi vulnerabil. Dar filmul 
are un sfârşit liniştitor de modă veche, în care Wilson o ia în grija 
sa pe Margot după ce femeia îi mărturiseşte cât a suferit în căsnicie 
-  onorând astfel promisiunea de pe afişul filmului, care anunţa că 
între Joan Bennett şi Gregory Peck se înfiripă that Hemingway kind of 
love. Un spectator suficient de sceptic şi de ager s-ar întreba cum s-au 
amplificat într-atât nişte nelinişti personale şi cum au ajuns la mijloc 
mamiferele din stepa africană -şi, judecând după răceala prozei lui 

Hemingway, şi autorul pare să-şi fi pus aceleaşi întrebări-, însă, în 
film, problemele se rezolvă curat şi irevocabil, prin triumful unei 
noţiuni despre fericire pe care spectatorii o ştiu de acasă.
„The Snows of Kilimanjaro” (1952, regie: Henry King) e şi mai rău. 
În povestirea lui Hemingway, protagonistul e un scriitor care îşi 
reanalizează amintirile în timp ce stă întins pe un pat pliant în Africa, 
aşteptând să moară; în mintea lui, nostalgia se împleteşte cu chinurile 
fizice ale agoniei şi cu regretul că nu s-a îngrijit să scrie despre 
oamenii pe care i-a cunoscut şi nici despre întâmplările la care a fost 
martor şi nici despre schimbările subtile pe care le-a observat; şi îşi 
dă seama că acum e prea târziu. Filmul e cu totul altceva: scriitorul 
(Gregory Peck) vede în flashback-uri episoadele relevante din viaţa 
lui (majoritatea incluzând, din fericire pentru spectatori, femei 
frumoase) şi se căieşte că a lăsat să-i scape iubirea vieţii, Cynthia (Ava 
Gardner), din cauza unor ifose de diletant. 
Dincolo de problemele tehnice uşor de înţeles – căci deschiderea 
spre lume e nefilmabilă -, adaptarea după „The Snows of Kilimanjaro” 
e un eşec din motive mult mai grave: personajul lui Hemingway o fi 
regretând că şi-a irosit energia împlinindu-şi interesele de moment, 
dar asta nu se poate face într-un film – motivaţiile imediate sunt 
cheia prin care spectatorii descifrează personajele; apoi, poate că 
scriitorul regretă că sunt atât de multe lucruri pe care nu le-a scris, dar 
un personaj hollywoodian coerent nu poate reacţiona la stimuli aşa, 
de-a valma – interesele lui trebuie să fie clar delimitate; cât despre 
emoţia care îl copleşeşte pe muribund, transformându-l, nu poate fi 
vorba de o conştiinţă de sine care nu e ancorată în nimic, ci despre 
înţelegerea unor evenimente concrete din trecut – relaţia cu Cynthia 
- care-i iluminează prezentul – relaţia cu femeia care-l îngrijeşte. 
Cum spuneam, deci, filmul e cu totul altceva. În ciuda structurii în 
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flashback-uri, logica lui e cât se poate de liniară – nu mai e o călătorie 
prin mintea unui om, ci livrarea unor idei de-a gata, la care spectatorii 
trebuie să răspundă imediat.  
Filmele despre Africa nu trebuie să-i lase prea mult pe spectatori în 
întuneric.

tărâmuri străine
Dacă realizatorii s-au sfiit să lămurească teama publicului de 
necunoscut, e şi din cauză că exploatarea ei tacită e mult mai 
profitabilă. Publicul nu vrea să ştie ce nu ştie - vrea senzaţii tari. 
Următoarea secvenţă din „King Kong” (1933, regie Merian C. Cooper 
& Ernest B. Shoedsack) rezumă perfect o întreagă clasă de filme: 
un regizor neînfricat şi laconic pleacă cu corabia spre (fictiva) Skull 
Island să filmeze acolo, însoţit de echipă şi de blonda platinată care 
va juca în film; la bordul navei, face o repetiţie cu actriţa, indicându-i 
să se uite în sus, să urle, apoi să-şi acopere ochii şi să urle şi mai tare; 
actriţa execută, fără să-l întrebe ce ar trebui să o sperie, şi regizorul 
pare mulţumit de rezultat.
De altfel, teama de necunoscut nu e o proprietate exclusivă a filmelor 
cu monştri – funcţionează la fel de bine în comedii. În „Road to 
Morocco” (1942, regie David Butler), doi americani (Bob Hope şi 
Bing Crosby) naufragiază pe o coastă deşertică şi ajung într-o cetate 
arabă cu legi neştiute, unde nimeresc dintr-un ghinion teribil într-un 
noroc nesperat, şi invers. Scenariştii filmului au putut să inventeze 
complicaţii noi cu uşurinţă, pentru că superstiţiile altei civilizaţii sunt 
întotdeauna un subiect fertil.
În epoca de aur a Hollywood-ului, indiferent de genul unui film, 
fundalul acţiunii era stilizat - şi, când Africa nu era înfăţişată ca un 
tărâm de coşmar, era un tărâm de vis. Exotismul era o virtute căutată. 
Dacă platourile de filmare se puteau metamorfoza în oricare din toate 
crâşmele din toate oraşele din toată lumea, puteau la fel de bine să le 

arate spectatorilor ce n-ar fi văzut dacă n-ar fi existat cinematograful: 
un loc îndepărtat şi pitoresc unde oricărui compatriot trebuie să-i fie 
greu, între atâţia străini. Gândiţi-vă numai cât stoicism îi trebuia lui 
Rick Blaine (Humphrey Bogart) să reziste în Casablanca – egoismul 
lui era perfect scuzabil.
Tipul eroului deschizător de drumuri, care îndură ostilitatea 
mediului şi pune bazele civilizaţiei pentru noi toţi, exista în cinemaul 
american de la primele western-uri şi a trebuit mutat de acolo când 
western-urile au intrat în declin – când Vestul Sălbatic părea deja 
prea domestic pentru spectatorii tineri, care au crescut cu el. Trebuie 
subliniat aici că nu poveştile au început să pară artificiale şi desuete, 
ci decorul. Două filme amplasate în colonii, „Red Dust” (1932, regie 
Victor Fleming) şi „Mogambo” (1953, regie John Ford), respectă 
aceeaşi formulă, potrivită şi pentru western: un bărbat întreprinzător 
şi cinic (Clark Gable, în ambele filme) trăieşte izolat până când o 
femeie îndrăzneaţă (Jean Harlow în „Red Dust”; Ava Gardner în 
„Mogambo”) se rătăceşte pe teritoriul lui; apare mai târziu şi un cuplu 
căsătorit, iar soţia cuviincioasă (Mary Astor în primul film; Grace Kelly 
în cel de-al doilea) reuşeşte fără voia ei să-l scoată pe protagonistul 
nostru din carapace – ea e atrasă de virilitatea lui, el de puritatea ei, 
şi petrec câteva momente magice în mijlocul naturii; însă, la final, 
ordinea se restabileşte şi eroul singuratic rămâne cu prima femeie, 
mai puţin angelică, dar mai matură şi în măsură să-i fie alături la greu. 
„Universalitatea” poveştii face fundalul să fie atât de puţin relevant 
încât, deşi „Red Dust” e localizat în Indochina şi „Mogambo” în Africa, 
n-au trebuit făcute mari modificări după mutarea acţiunii de pe un 
continent pe altul.
E destul de clar că spectatorii s-au dus la „Red Dust” şi „Mogambo” 
ca să-şi vadă actorii preferaţi în situaţii tensionate şi eventual să vadă 
câteva imagini din sălbăticie. Nu ştiu dacă asta-i poate absolvi de vină 
pe realizatori, dar e foarte probabil ca publicul să nu-i fi băgat în seamă 
pe indigeni nici dacă li se acorda mai multă importanţă. Confruntarea 
prejudecăţilor şi îndeplinirea aşteptărilor nu se armonizează prea 
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uşor. Lumea reală o fi fost cum o fi fost, Hollywood-ul trebuia să arate 
numai latura ei spectaculoasă.
Artificialitatea era tolerată în filmele hollywoodiene. „Red Dust” n-a 
fost filmat în Indochina, aşa cum nici „Morocco” (1930, regie Josef von 
Sternberg) n-a fost filmat în Maroc. Singurul relief care îl interesa pe 
Josef von Sternberg era cel creat de lumina reflectoarelor, iar Marlene 
Dietrich era un subiect mult mai interesant pentru eclerajul lui decât 
dunele deşertului. Și artificialitatea nu se limitează la convenţiile 
de decor – convenţiile dramaturgice sunt la fel de radicale. Felul în 
care judecăm personajele în filme - în funcţie de relevanţa lor pentru 
intrigă - e complet diferit de felul în care judecăm oamenii în viaţă. 
Deşi a fost etichetat ca „realism poetic”, „Pépé le Moko” (1937, regie 
Julien Duvivier), un film francez care a inspirat la Hollywood două 
remake-uri3 şi multe imitaţii, nu e descris la fel de bine de ambii 
termeni; e, fără doar şi poate, liric, dar cu realitatea nu are prea multe 
în comun. Dă peste cap toate prejudecăţile şi toate judecăţile valorice 
pe care le folosim în viaţa de zi cu zi. Gândiţi-vă numai că arabii din 
fortăreaţa algeriană ne sunt făcuţi simpatici, dar asta numai pentru că 
sunt de partea protagonistului - care, pe deasupra, e un răufăcător; în 
mod obişnuit nu ne temem de ce ar putea păţi complicii unui hoţ, dar, 
sigur, un personaj al lui Jean Gabin nu e un hoţ obişnuit.

intenţii obscure
Reprezentarea tuturor comunităţilor de pe glob după normele 
hollywoodiene e un semn incontestabil de imperialism cultural şi 
demonstrează aceeaşi limitare pe care Chinua Achebe i-o reproşa lui 
Conrad. Numai că mărcile imperialismului american sunt destul de 
diferite de mărcile imperialismului britanic identificate de Edward 
Said în literatura engleză. Miza acestora din urmă era alta: imperiul 
colonial britanic avea la bază nişte principii umanist-iluministe, o 
credinţă în misiunea Angliei de a civiliza nişte populaţii primitive, 
şi cultura britanică trebuia să răspândească aceste principii. Dacă 
scopul filmelor americane comerciale e evident, efectul literaturii 
colonialiste e insidios.
Cât despre filmele britanice despre Imperiu – o mare parte dintre 
ele, adaptări -, erau, la rândul lor, spectaculoase, dar erau o formă 
de divertisment mai cerebrală decât echivalentele lor americane. 
„North West Frontier” (1959, regie J. Lee Thompson) e plasat în 
India începutului de secol şi relatează călătoria cu un tren şubrezit 
a prinţului moştenitor hindus (un copil de şase ani urmărit de rebeli 
musulmani care vor să-l ucidă), împreună cu adulţii care îl protejează. 
E un film de aventuri – trenul poate oricând să se oprească şi să fie 
prins din urmă şi se dovedeşte că viaţa prinţului e pusă în primejdie 
de prezenţa unui intrus în grupul de protectori -, dar e totodată un 
discurs despre misiunea Angliei; tipologiile personajelor – un căpitan, 
o guvernantă americană, un fabricant de arme, un diplomat, un 
jurnalist olandez, un domn şi o doamnă din înalta societate - sunt alese 
convenabil, încât din schimbul de idei abstracte pe care le articulează 
fiecare să reiasă clar virtuţile puterii coloniale. Un alt exemplu similar 
e „The Four Feathers” (1939, regie Zoltan Korda, după un roman de 
A. E. W. Mason) - un film de război care ironizează blând militarismul 
britanic, dar care, până la urmă, sfârşeşte glorificând curajul în luptă.
(Cariera lui Zoltan Korda merită cercetată atent, fiindcă regizorul e o 
excepţie remarcabilă de la tipologia meseriaşului lipsit de curiozitate, 
care nu vede în Africa decât decoruri. Filmând în Africa la ordinele 
producătorilor, a început să fie interesat de problemele localnicilor şi 
s-a întors acolo în 1952 să facă un film sensibil despre apartheidul din 

Africa de Sud, „Cry, the Beloved Country”.)
Acestea fiind zise, nu se poate tranşa uşor între „filme colonialiste 
engleze” şi „filme americane cu colonii”; nu numai că filmele 
hollywoodiene recente au dialoguri la fel de abstracte ca „North 
West Frontier” (voi reveni la ideea aceasta mai târziu), dar nici 
divertismentul hollywoodian nu e independent de ideologie. Cel mai 
simplu exemplu îl constituie filmele de propagandă din timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial: „Sahara” (1943, regie Zoltan Korda), cu 
Humphrey Bogart într-un rol nespectaculos de cinic, e despre cum 
războiul apropie oamenii din mai multe ţări (reprezentate, fiecare, 
printr-un personaj) care au multe de învăţat unul de la altul. E un film 
bine regizat, cu momente înduioşătoare de camaraderie, dar plin ochi 
de clişee şi artificii narative; nici scopul meta-artistic nu-l salvează: 
văzut acum, când deja ştim bilanţul final al războiului, un film care 
îndeamnă la luptă nu mai poate trece drept un gest patriotic benign. 
(S-ar presupune că formulele se învechesc pe măsură ce acumulăm 
istorie, dar nu trebuie subestimată „universalitatea” umanismului 
ostentativ: „The Way Back” al lui Peter Weir, făcut în 2010, are cam 
aceleaşi calităţi şi aproximativ aceleaşi clişee ca „Sahara”.)

Peripatetism
La polul opus faţă de umanismul ostentativ, există comercialismul 
amoral. În filmele de aventuri, nimic nu e mai important decât ritmul; 
e drept, contează şi ingeniozitatea şi măiestria realizării, şi numele 
de pe afiş, dar cam atât. Nu se poate vorbi despre autenticitate în 
reprezentarea comunităţilor străine; într-un blockbuster care face 
înconjurul lumii cu viteză maximă, orice locşor aşezat trece vâjâind 
prin stânga sau prin dreapta drumului. În „Raiders of the Lost Ark” 
(„Căutătorii arcei pierdute”, 1981, regie Steven Spielberg), Indiana 
Jones (Harrison Ford) călătoreşte prin Peru, Egipt, Nepal (a fost 
filmat în Tunisia, Franţa, Anglia, Hawaii, California) – şi filmul 
are numai două ore, aşa că faceţi singuri calculul. Seria „Indiana 
Jones” e o actualizare a serialelor de aventuri din anii `30 şi `40, şi 
evoluţia genului e sugestivă: eroul, care în filmele vechi trecea prin 
câteva decoruri stilizate, în seria mai nouă face altceva; nu, nu trece 
prin oraşe cu atmosferă şi organizare proprie, trece prin mai multe 
decoruri stilizate.
Se poate spune în apărarea seriei lui Steven Spielberg că exaltarea 
provocată spectatorilor de filmele de aventuri e una dintre funcţiile 
perfect legitime ale cinematografului, şi sunt puţini regizorii care 
pot controla o superproducţie cu mâna sigură a lui Spielberg. Pe de 
altă parte, ca toate filmele de succes, a dat naştere multor imitaţii 
inferioare şi a contaminat filme care se distingeau prin altceva decât 
gag-urile imprevizibile: „King Solomon’s Mines”, de pildă. Romanul 
victorian de aventuri scris de H. Rider Haggard a fost adaptat în 
repetate rânduri, iar versiunea care succedă „Raiders of the Lost 
Ark” – apărută în 1985 şi regizată de J. Lee Thompson, cu Richard 
Chamberlain şi Sharon Stone, hiperexpresivi, în rolurile principale - e 
cea mai haotică dintre ele. Pentru admiratorii versiunii din 1950 (în 
regia lui Compton Bennet şi Andrew Marton, cu Stewart Granger şi 
Deborah Kerr), tot ce a urmat putea la fel de bine să nu fie făcut.

idei noi vs. reţete vechi
În anii `70, imperiile coloniale se destrămaseră, prima generaţie de 
scriitori din fostele colonii câştigau notorietate internaţională, iar în 
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universităţi se puneau bazele unui nou domeniu de cercetare: studiile 
postcoloniale; pe scurt, existau semne certe că percepţia naivă a 
occidentalilor asupra Africii e pe cale de dispariţie. 
Dar să nu uităm că în 1985, la Hollywood, se făcea „Out of Africa” 
(„Departe de Africa”, regie Sidney Pollack) – ecranizarea memoriilor 
baronesei Karen Blixen, publicate în 1937 şi, aparent, neactualizate 
în scenariu cu înţelepciunea ultimelor cinci decenii. Meryl Streep, 
Robert Redford şi cadrele calofile cu natura au fost de ajuns pentru 
un film de succes, şi chiar mai mult de-atât: „Out of Africa” a stimulat 
turismul în Kenya din anii următori. Insensibilitatea la ideile 
progresiste vinde bine.
„Cry Freedom” (1987, regie Richard Attenborough) e despre un 
jurnalist sud-african alb (Kevin Kline) care cunoaşte un activist 
negru, Steve Biko (Denzel Washington), şi devine interesat de cauza 
lui; până aici, pare un film convenţional-dar-echitabil despre cum 
un alb şi un negru percep apartheid-ul şi luptă împotriva lui, însă, 
curând, Biko e arestat şi moare în închisoare în condiţii suspecte; mai 
departe, filmul exploatează impasul jurnalistului, care vrea să fugă din 
Africa de Sud să poată dezvălui ce s-a întâmplat cu adevărat cu Steve 
Biko. Pentru un spectator fără prejudecăţi rasiale, „Cry Freedom” are 
probleme grave de dramaturgie; între un revoluţionar cu o situaţie 
foarte încâlcită şi un martor de o nobleţe moderată, îl preferă pe cel 
din urmă, pentru că e „de-al nostru”. Finalul fericit pare nelalocul lui: 
de ce e aşa o uşurare că protagonistul ajunge la adăpost în Europa, 
atâta vreme cât eroul a murit?

ultimele știri din africa
Într-un sens, filmele despre Africa din ultimul deceniu constituie 
un progres. Arată că Hollywood-ul, măcar sub presiuni externe, are 
o conştiinţă socială şi ridică ştacheta în ce priveşte reprezentarea 
localnicilor; n-o să mai vedem primitivi în fuste de frunze care răpesc 
blonde platinate şi i le sacrifică lui King Kong. Pe de altă parte, orice 
subiect şi-ar alege, îl tămăduiesc cu o doză zdravănă de entertainment, 
care elimină irevocabil orice ar putea să paraziteze plot-ul; sunt filme 
de gen inspirate din fapte reale.
O parte din ele sunt thrillere despre un occidental care îşi pierde 
inocenţa: „The Constant Gardener” (2005, regie Fernando Meirelles) 
şi „The Last King of Scotland” (2006, regie Kevin Macdonald) au 
doi protagonişti britanici rătăciţi în Africa. Primul (Ralph Fiennes) 
cercetează împrejurările în care i-a murit soţia şi descoperă 
maşinaţiile unei companii farmaceutice care foloseşte kenyenii pe 
post de cobai - pentru că poate, pentru că e profitabil, pentru că 
oricum nimănui nu-i pasă. Al doilea (James McAvoy) e un medic 
tânăr care nimereşte sub protecţia dictatorului din Uganda, Idi 
Amin, a cărui excentricitate îl amuză până când îşi dă seama care 
sunt consecinţele iluziilor lui Idi Amin; visele de glorie şi lipsa de 
metodă nu sunt folositoare în administrarea unei ţări sărace, ba 
dimpotrivă, duc la tragedii. Ambele filme se concentrează pe durerea 
omenească a unui singur personaj – un alb -, dar ambele sunt mai 
complexe decât „Cry Freedom”, şi scot la suprafaţă în mod organic o 
problemă mai mare: indiferenţa protagonistului - şi, implicit, a altora 
ca el - la orice nedreptate care nu îl afectează direct – până când îl 
afectează direct.
„Black Hawk Down” (2001, regie Ridley Scott) e un film de război care 
se apropie de gradul de autism din „Heart of Darkness”: nişte soldaţi 
americani cantonaţi în Mogadishu (greu de zis câţi, greu de zis cine) 

pleacă cu elicopterele într-un raid de rutină şi se trezesc în mijlocul 
unui conflict violent. Mult din cele două ore şi jumătate ale filmului 
uită(m) cu toţii de misiunea umanitară a Statelor Unite în Somalia; 
urgenţa e să-şi salveze vieţiile şi să-şi recupereze morţii; şi oricât 
sânge rece ar avea soldaţii, în felul în care îi filmează Ridley Scott, 
par vulnerabili. Coloana sonoră e alcătuită dintr-un amestec haotic 
de voci şi zgomote, cadrele sunt strânse şi nu lasă să se ghicească 
prea mult din ce e în jur, montajul e convulsiv şi imprevizibil; mai 
degrabă decât un film despre război, pare experienţa în sine. „Black 
Hawk Down” reconstituie fidel evenimentele din 3 octombrie 1993, 
ceea ce înseamnă că n-are un scenariu clasic-determinist: la început, 
ni-i arată pe soldaţi, încă tineri şi inconştienţi, cum aşteaptă să 
înceapă acţiunea şi îi ironizează pe somalezi, să treacă timpul; apoi 
soldaţii sunt prinşi în luptă şi fac tot ce pot, în împrejurările date, 
dar împrejurările nu se ameliorează mulţumită iscusinţei lor; la baza 
militară, generalul îi supraveghează prin monitor, dar nu poate face 
prea multe să îi îndrume. „Black Hawk Down” e aşa de îndepărtat 
de filmele care îşi obţin efectul forţându-ne să simţim tristeţea 
personajelor, încât, deşi are în distribuţie actori celebri, îi lasă să se 
piardă în mulţime.
Apărătorii filmului îi laudă veridicitatea; detractorii îi scot în evidenţă 
omisiunile. Poate că e o reprezentare autentică a eroismului, dar e 
un discurs despre eroism decontextualizat. Tocmai pentru că se vrea 
veridic şi nesentimental, filmul poate fi acuzat că e prea indulgent 
cu paternalismul american: nu chestionează prezenţa trupelor în 
Somalia (deşi misiunea lor umanitară n-a fost neapărat prielnică) şi 
nu spune nimic despre consecinţele operaţiunii (deşi nu se termină 
cu bine totul, când soldaţii din film ajung la adăpost). Practic, „Black 
Hawk Down” e ambiţios formal, dar raportarea la război e una 
conformistă: spune că tactica e, în principiu, bună şi n-ar trebui 
revizuită.
„Hotel Rwanda” (2004, regie Terry George) e un thriller atipic. 
Ca în „The Constant Gardener” şi „The Last King of Scotland”, 
protagonistul e implicat într-un conflict sângeros înainte să-şi 
dea seama ce se întâmplă; numai că el, spre deosebire de ceilalţi, 
nu e nici străin, nici alb (pentru că realizatorii n-au vrut cu tot 
dinadinsul să-şi îndepărteze publicul, actorul care îl interpretează 
e afro-americanul Don Cheadle). Îl cheamă Paul Rusesabagina şi e 
managerul unui hotel de lux din Kigali; şi-a făcut studiile în Belgia şi 
a învăţat acolo tot ce trebuie să ştie un profesionist în această lume 
globalizată. Dar, când pacea se încheie şi extremiştii Hutu decimează 
populaţia tribului rival (Tutsi), Rusesabagina cere ajutor din exterior 
şi descoperă că lumea nu-i aşa globalizată cum credea. O bună parte 
din film, pare depăşit de situaţie - îşi controlează cu greu anxietatea 
personală, se încăpăţânează în toiul războiului să păstreze eticheta, 
înfruntă cu timiditate indivizi mult mai fioroşi decât el. Comparat cu 
eroul macho tradiţional, e ridicol. Triumful lui e uluitor. Reuşeşte prin 
forţe proprii - prin subterfugii capitaliste - să adăpostească mai mult 
de o mie de compatrioţi şi să-i salveze de la masacru. 
Problema filmului e că mizează totul pe uluirea noastră şi lasă multe 
lucruri neexplicate. În cronica lui din „The New York Times”, A. 
O. Scott laudă filmul că e credibil şi „lasă impresia incomodă că un 
asemenea conflict ar putea izbucni oriunde”. Într-adevăr, filmul 
nu insistă pe cauzele particulare ale genocidului din Rwanda – dar 
asta nu e nicidecum de laudă. „Hotel Rwanda” reiterează ideea 
vagă că lumea civilizată e indiferentă, ca şi cum indiferenţa altora e 
principala cauză de conflict; despre dominaţia colonială, exploatarea 
neocolonialistă şi sărăcia care a agravat tensiunile sociale abia aflăm 
câte ceva, în treacăt.
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Glamourizarea măcelului
Însă, când pomeneam mai devreme de personaje care conversează 
despre Idei Mari, mă gândeam în primul rând la „Blood Diamond” 
(2006, regie Edward Zwick) - probabil cel mai înapoiat dintre filmele 
care se pretind cronici autentice. O jurnalistă (Jennifer Connelly) 
ajunge în Sierra Leone să investigheze traficul ilegal de diamante; 
cunoaşte un contrabandist (Leonardo DiCaprio) şi încearcă să afle de 
la el tot ce vrea să ştie. În timp ce între ei doi se întâmplă ceea ce e 
totodată improbabil şi previzibil pentru oricine a văzut „Casablanca”, 
un localnic (Djimon Hounsou), care a avut norocul să descopere un 
diamant enorm şi să-l ascundă bine, îşi caută disperat copilul de-a 
lungul ţării măcinate de război civil. Și aici auzim de la un personaj că 
cititorilor de ziare nu le pasă de Africa, dar, la cât de artificial e plot-ul, 
afirmaţia e şi mai sâcâitoare ca în alte filme – eu m-am întrebat dacă 
e un semnal pentru spectatori să se simtă vinovaţi sau dacă e felul în 
care scenaristul se scuză că ţine în prim-plan relaţia dintre staruri. Aş 
accepta ideea că războiul civil din Sierra Leone nu poate fi singura 
atracţie de pe afiş în cazul unui film atât de scump, dar tot mi-e greu 
să cred că spectatorii au ieşit din sală cu conştiinţa civică exacerbată 
după ce au intrat la un film cu tipul din „Titanic” şi tipa din „Requiem 
for a Dream”.
Nathan Lee comentează în „The Village Voice” că „Blood Diamond” 
e aşa pompos şi panicard încât „pare că numai atunci când africanii 
sunt măcelăriţi li se acordă lor toată atenţia”. În eseul despre Conrad, 
Chinua Achebe enunţă o idee similară: „E foarte probabil ca în acest 

stadiu, ce se întâmplă să fie mai degrabă gest reflex decât maliţiozitate 
calculată. Ceea ce face situaţia şi mai disperată.”
E incontestabil că filmele mainstream trebuie să arate cât mai frecvent 
reprezentări cât mai veridice ale „lumii a treia”. Evitarea polarizării 
între „ei” şi „noi” nu e doar o chestiune de gust estetic: influenţează 
percepţia publică asupra ţărilor sărace şi, implicit, reacţia la deciziile 
politice ale marilor puteri economice. Inechitatea nu poate fi 
propagată în continuare din cauză că spectatorii nu pot să empatizeze 
cu negrii din filme. Dacă, totuşi, filmele mainstream sunt obligate să 
modifice convenţiile încetul cu încetul, fie şi aşa.
Pe de altă parte, oricât de bine intenţionate ar fi, astfel de filme au un 
dezavantaj inevitabil: eclipsează alte filme care nu sunt compatibile 
cu star-system-ul. Comparaţi încasările în Statele Unite a trei filme 
despre Africa (în ordinea crescătoare a banalizării): „White Material” 
(2010, regie Claire Denis): 304.000 $; „In a Better World” (2010, regie 
Susanne Bier): 1 mil. $; „Blood Diamond”: 57,4 mil. $. Capitalismul 
are tehnici sclipitoare prin care poate comercializa orice – inclusiv 
discursul anticapitalist. Cel mai bun lucru care se poate spune în 
apărarea filmelor hollywoodiene despre Africa e că, în tradiţia lor 
îndelungată, au etalat cantităţi enorme de talent; cel mai rău lucru 
care se poate spune – talentul se leagă mai strâns de tradiţie, decât 
de Africa. 

1. În eseul “An Image of Africa: Racism in Conrad’s ‘Heart of Darkness’”, 
Massachusetts Review 18 (1977)
2.Ed. Vintage Books, New York, 1994
3. Algiers” (r. John Cromwell, 1938) şi “Casbah” (r. John Berry, 1948)
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„Filmul este singurul mijloc 
pe care îl am pentru a-i arăta 
cuiva cum îl văd. După ce am 
trăit plăcerea cine-transei 
presupuse de momentul 
filmării şi de cel de după 
montaj, primul meu public 
este celălalt, adică cel pe care 
l-am filmat.”1

Aproape întotdeauna lasă 
să se întrevadă premisele 
subiectivităţii camerei. Da, 
este adevărat că cinemaul 
lui Rouch aduce un omagiu 
autenticităţii, în sensul 
că principala coordonată 
este contactul, exprimat 
în absenţa pretenţiilor 
obişnuite pe care le aduce cu 
sine autenticitatea. Camera 
e acolo, în mijlocul vieţii, în lume, înregistrând. Cei filmaţi sunt 
oameni, şi nu actori, conştienţi de prezenţa celor două corpuri străine 
- camera şi omul cu camera. Dacă după momentul înregistrării, ei 
devin sau nu personaje, asta rămâne la latitudinea spectatorului. Ei 
privesc în cameră. Noi vedem că ei privesc în cameră. Raportul vizual 
direct este de cele mai multe ori unul tulburător şi constituie dovada 
nescrisă că pentru Rouch filmul înseamnă, în primul rând, celebrarea 
unui relaţii, a unui dialog. Ceea ce vedem, ceea ce experimentăm în 
sala de cinema, este rezultatul unui demers de antropologie vizuală, 
aflat de cele mai multe ori la limita dintre documentar şi ficţiune. 
Jean Rouch a fost unul dintre pionierii etnoficţiunii şi ai antropologiei 
vizuale. Susţinut de Musée de l’Homme din Paris, a început să facă 
filme în Africa de Vest, în bazinul Nigerului, începând cu anii ’40, 
fără să aibă în prealabil studii de cinema. Subiectele celor mai multe 
filme sunt legate de viaţa unor triburi precum Songhay şi Dogon, 
despre care a şi scris lucrări de antropologie, axându-se mai ales pe 
semnificaţia dansurilor de posedare. Filmele cele mai cunoscute sunt 
docuficţiunile „Moi, un Noir” („Eu, un negru”, 1958), „Jaguar” (1957-
1967) şi „La Pyramide Humaine” („Piramida umană”, 1959), care 
au ca teme generale colonialismul (respectiv anti-colonialismul) şi 
rasismul, şocantul „Les Maîtres Fous” („Maeştrii nebuni”, 1955) şi 
„Chronique d’un été” („Cronica unei veri”), realizat în Parisul anilor 
’60 alături de Edgar Morin.
În ciuda faptului că  este adesea citat pentru influenţa pe care a 
exercitat-o la nivel stilistic asupra Noului Val Francez, Jean Rouch 

este un autor pentru care 
fondul surclasează forma 
şi care a ajuns la nişte 
soluţii tehnice creative în 
mod empiric. Neajunsurile 
tehnice l-au făcut să caute 
în alte părţi, să se descurce 
cu ce avea la dispoziţie 
pentru a putea face ceea ce 
mereu şi-a dorit, şi anume, 
să poată filma orice, oriunde. 
Uneori, aceste neajunsuri 
au devenit mijloacele unor 
exerciţii de stil remarcabile. 
E vorba despre mijloace 
precum priza de sunet 
directă (începând cu 1960), 
folosirea planurilor secvenţă 
sau camera handheld. 
Redactează o serie de eseuri 

de teorie de cinema combinată cu observaţii etnografice, în care, sub 
semnul influenţei lui Flaherty şi Dziga Vertov, explică pe larg o serie 
de concepte specifice, precum antropologia reciprocă (l’anthropologie 
partagée), cine-transa sau camera implicată. 
Unul dintre lucrurile de urmărit în filmografia lui Rouch este felul 
în care tratează raportul dintre lumea reală şi intervenţia aparatului 
de filmat în interiorul ei. Adept al subiectivităţii, pe care o adoptă 
pe criterii de onestitate şi demnitate vis-à-vis de lumea reprezentată, 
Jean Rouch este un cineast care provoacă, care impregnează direcţii 
generale şi care apoi aşteaptă ca ceva magic să se întâmple în faţa 
camerei.
Crezul lui în necesitatea cunoaşterii celuilalt nu se poate să se 
fi născut altfel decât dintr-o veritabilă curiozitate şi poftă de a fi 
printre oameni. A făcut filme cu şi despre prieteni. Printre altele, 
el este cel care l-a descoperit pe Oumarou Ganda. Astfel,  căutările 
sale depăşesc cu mult dimensiunea cercetării sociale sterpe, mereu 
umbrită de pofta de viaţă debordantă pe care „obiectele” sale de 
studiu o afişează, indiferent dacă acea viaţă presupune mai degrabă 
cruzime sau mai degrabă tandreţe.

filmele de început
În centrul filmelor de început ale lui Rouch, cele mai multe de mici 
dimensiuni,  stă în primul rând ritualul, indiferent dacă vorbim despre 

CiNe-eTNoGRafie: 
Jean Rouch
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pregătirea unei vânători de hipopotami – „Au pays des mages noirs” 
(„În ţara magilor negri”, 1947, singurul film turnat în Africa în alb-
negru) şi „Bataille sur le grand fleuve” („Bătălia de pe marele fluviu”, 
1952) - sau despre pregătirea unei vânători de lei – „La chasse au lion 
à l’arc” („Urmărirea leilor cu arcul”, 1964) – , fie despre dansurile de 
posedare şi importanţa vrăjitorilor pentru comunitate – „Initiation 
à la danse des possédés” („Iniţiere în dansul posedaţilor”, 1941), „Les 
magiciens de Wanzerbé” („Magicienii din Wanzerbé, 1948) –, sau pur 
şi simplu despre cutume precum circumcizia – „La Circoncision” 
(„Circumcizia”, 1949) - sau dansurile de fertilitate – „Yenendi, les 
hommes qui font la pluie” („Yenendi, femeile care aduc ploaia”, 
1959). Formal, reţeta este aproape invariabil acceaşi: cameră fixă, 
cadre scurte, comentariul lui Rouch din off şi muzica interpretatată 
la instrumente tradiţionale în post-sincron. În primă fază, avem de-a 
face cu un Rouch destul de neutru şi destul de apropiat de mijloacele 
obervaţionale clasice. Însă, ceea ce vedem este aproape mereu 
şocant – dansurile de posesiune, spre exemplu – sau emoţionant – 
joaca unui vânător cu un pui de hipopotam la sfârşitul zilei. Fie că 
vedem copii aruncându-se să prindă o bucată de carne din capra 
proaspăt sacrificată, fie că un tuareg trecător ne fixează cu privirea, 
în tot cazul, imaginile acestor filme interpelează, ridică întrebări. 
În anii ’20, după ce filmează o vânătoare de morse, Flaherty 
proiectează materialul filmat pe o bucată de pânză pentru Nanook, 
eroul vânătorii, şi pentru mărunta comunitate de eschimoşi prezentă. 
Reacţia este aceea a identificării. Timpul cinematografic înseamnă 
pentru ei timpul prezent. După Rouch, acesta este momentul de 
început al ceea ce el numeşte contredon audiovisuel/feedback, care stă 
la baza antropologiei reciproce (l’anthropologie partagée). În interviuri 
citează frecvent ceea ce a observat când a făcut el însuşi acest 
experiment cu vânătorii de hipopotami din „Bataille sur le grand 
fleuve”, în 1953, la un an de la filmarea propriu-zisă. Sătenii s-au 
recunoscut pe ei înşişi, au început să-i plângă pe cei care muriseră 
între timp şi au cerut să vadă filmul de trei ori la rând. La finalul 
proiecţiei, unul dintre vânători începe să-l certe pe Rouch pentru 
că a folosit muzică pe coloana sonoră a vânătorii. „Când ai auzit 
tu muzică în timpul unei vânători?”2 Rouch încearcă să se apere 
argumentând că muzica avea o temă cinegetică, însă vânătorul 
continuă : „Hipopotamul are un auz excelent sub apă. Dacă tu îi pui 
muzică, el va fugi.” 
Exemplul de mai sus este una dintre întâmplările care l-au făcut 
pe Rouch să înţeleagă că, în momentul în care faci un film despre 
o populaţie fundamental diferită de ceea ce cunoşti, nu are sens să 
încerci să-ţi impui propria tradiţie de gândire sau de reprezentare 
artistică în faţa ei, ci, din contră, gestul onest şi just care trebuie făcut 
este tocmai reversul. Tu eşti cel care trebuie să se adapteze. De aceea, 
ulterior, nu a mai folosit aşa-numita musique à la confiture/syrup muzak 
ca acompaniament sonor, conluzionând că utilizarea muzicii, chiar şi 
în scopul de a susţine gradaţia acţiunii, este, în fond, o predispoziţie/
prejudecată culturală. Prin extensie, vorbind despre cinemaul 
comercial, denunţă folosirea muzicii drept o convenţie teatrală 
demodată, drept mijloc de a acoperi tăieturi de montaj proaste, sau 
de a suplini ritmul inexistent al secvenţelor.
Un alt aspect al feedback-ului este legat de folosirea culorii. Într-un 
interviu din 1980, Rouch povesteşte cum „Au pays des mages noirs”, 
filmat în alb-negru, a fost respins după proiecţie de către locuitorii 
satului Wanzerbé. Ceea ce ei respingeau, era, în fapt, abstractizarea. 
Viaţa înseamnă culoare, spune Rouch, lumea este în culori, astfel 
încât nici unul dintre filmele turnate în Africa ulterior nu este în alb-
negru.

Nu dă niciodată impresia că vrea să prindă exoticul, cu alte cuvinte nu 
se plasează niciodată la distanţă faţă de persoana şi mediul studiate. 
Are o reală oroare faţă de falsificare, faţă de rearticularea realităţii 
care urmează să fie surprinsă pe cameră după regulile mizanscenei. 
În cazul filmului „La chasse au lion à l’arc”, de exemplu, i s-a reproşat 
că a lăsat vânătorii să poarte jeanşi şi tenişi. Însă, Rouch nu a fost 
niciodată interesat de trunchierea lumii reale, cu atât mai mult cu cât 
„obiectul” său de studiu a fost pentru multă vreme viaţa oamenilor 
dintr-o  Africă de Vest aflată în plină schimbare culturală. Vorbim 
- de fapt, el este cel care vorbeşte - despre cum culturi precum cea 
franceză sau cea engleză pot influenţa o alta, despre cum un sistem 
de gândire poate îngloba un altul. Fireşte că schimbarea nu stă în 
tenişi sau în jeanşi şi nici măcar în ochelarii de soare pe care mai toţi 
pseudo-eroii săi îşi doresc să-i poarte. Însă dacă ne gândim la „Les 
Maîtres Fous”, vom vedea că impactul cultural surprins de Rouch 
este imens. 

„les maîtres fous”
Realizat în 1955, filmul prezintă, timp de douăzeci de minute, cea 
mai mare ceremonie anuală dedicată cultului divinităţilor Hauka, 
ţinută undeva la marginea oraşului Accra - la momentul respectiv 
unul dintre oraşele cele mai dezvoltate din Coasta de Aur (Ghana). 
Ar fi important de menţionat că filmul e realizat cu doi ani înainte ca 
ţara să-şi câştige independenţa. 
Înainte de toate, ar trebui spus că în cultul câtorva triburi din 
bazinul Nigerului fenomenul posedării presupune încarnarea unei 
divinităţi (génie) în persoana celui care participă la ritualurile de 
posedare. Poporul Songhay, de pildă, consideră că omul este format 
din carne (ga), forţă vitală (hundi) şi dublu (bia). Bia sau dublul este 
fiinţa noastră, ancorată în lume prin carne. În linii mari, posedarea 
înseamnă substituirea temporară a dublului cu fiinţa zeului. Sunetul 
tobelor, rugăciunile incantatorii şi paşii de dans, executaţi în cercuri, 
sunt mijloacele de chemare a spiritelor. În timpul ceremoniei, 
reacţiile fiziologice ale participanţilor sunt şocante – mă refer mai 
ales la spasmele similare cu cele epileptice, cu menţiunea că cele de 
faţă sunt de natură controlată. Întotdeauna există cel puţin un preot 
care veghează asupra ceremoniei. De regulă, scopul dansurilor este 
acela de a afla soarta recoltelor. O dată terminate, o dată ce sunetul 
de calebasse s-a oprit, oamenii redevin ei înşişi şi nu au nicio amintire 
legată de ce s-a întâmplat în timpul dansului. Rouch a dedicat peste o 
sută de filme (cele mai multe de mici dimensiuni) studiului dansului 
de posedare şi are un eseu extrem de interesant pe marginea acestui  
subiect, „On the Vicissitudes of the Self  : The Possessed Dancer, 
the Magician, the Sorcerer, the Filmmaker and the Ethnographer” 
(1973)3.
Prin translaţie, intervenţia cinemaului, a aparatului care a înregistrat 
în timp real dansul de posedare şi a proiectorului care va reda acel 
moment din trecut pentru participantul-spectator, înseamnă o 
oglindire atât a persoanelor filmate, cât şi a divinităţilor încarnate. 
Altfel spus, şi fără să uităm că ne aflăm pe teritoriul antropologiei 
vizuale, aplicarea teoriei feedback-ului înseamnă exploatarea unei 
noi valenţe a cinemaului, cea mistică.
În ceea ce priveşte divinităţile Hauka, trebuie spus că ele ocupă 
un loc aparte în panteonul african. Sunt divinităţi care „şi-au făcut 
apariţia” la sfârşitul anilor ’30 şi care reprezintă, în fapt, lumea 
tehnicii, lumea colonială. Sunt în directă legătură cu mişcările 
de populaţie nigeriană tânără, angrenate de căutarea unor locuri 
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de muncă  în timpul anotimpului secetos. În fapt, ceremonia din 
„Les Maîtres Fous” presupune posedarea participanţilor de către 
zei cu nume de personalităţi reale, decedate, care făceau parte din 
administraţia engleză şi din cea franceză. Rouch include o filmare de 
la o ceremonie reală de primire în Coasta de Aur a guvernatorului, 
admiţând astfel ideea că ceremonia Hauka are la bază principiul 
imitaţiei. Cei posedaţi vorbesc uneori în franceză, se salută excesiv 
de politicos, după care se înjură, trec ei înşişi prin foc pentru a 
dovedi că sunt mai mult decât simpli oameni şi omoară un câine pe 
care mai apoi îl gătesc şi îl mănâncă. Filmul a stârnit reacţii negative 
în rândul autorităţilor coloniale, din motive evidente, dar şi în rândul 
studenţilor africani, care l-au găsit rasist. Într-un interviu din 1977, 
Rouch descrie atitudinea acestor oameni care se joacă de-a „stăpânii 
nebuni”4, ca fiind în acelaşi timp una de batjocură, dar şi de respect. 
Hauka sunt, de fapt, nişte zei ai puterii, comparabili cu europenii, 
spune Rouch, pentru că nici ei nu se tem de nimic. Încalcă tabuuri, 
fac ce vor [în Africa de Vest], fără să le pese de nimic. 5

„tourrou et Bitti: les tambours 
d’avant” (1971) 
Filmul este un scurtmetraj al cărui obiectiv este să prezinte un 
moment din timpul ritualului de posedare. Ce este remarcabil este 
folosirea exclusivă a timpului real, a sunetului în priză directă şi a 
camerei handheld. Cu alte cuvinte, Rouch a transformat tot ce ţine 
de tehnic într-o „haină personală”. Tourru şi bitti sunt nişte tobe 
arhaice, care ar trebui să declanşeze apariţia spiritelor. Ne plimbăm 
o dată cu Rouch printre participanţi, dar, în ciuda pregătirilor, 

spiritele întârzie să-şi facă apariţia. În eseurile sale, Rouch 
vorbeşte, raportându-se la acest film, despre un tip de etnografie la 
persona I, care presupune scufundarea omului de ştiinţă în lumea 
observată. E de părere că singura manieră onestă de reprezentare 
este conştientizarea reciprocă a prezenţei celuilalt. Îşi propune să 
abandoneze aşa-numitul turn de fildeş al observatorului, respingând 
deci neutralitatea, şi crede că prezenţa sa este elementul care 
a stimulat, într-un final, apariţia spiritelor. Concepţia sa despre 
regizor este una exigentă. Cel puţin în aparenţă, este dificil, dacă nu 
paradoxal, să fii prezent şi invizibil, în acelaşi timp.
Este un regizor care se distanţează de eticheta cinemaului pur 
observaţional, bazat pe principiul non-intervenţiei (fly-on-the-wall). 
Încă o dată, camera purtată în mers este pentru Rouch o metodă utilă 
din punct de vedere etnografic pentru că permite cameramanului să 
se „adapteze acţiunii devenind funcţie a layout-ului spaţial”. Astfel, el 
pătrunde în acea realitate, nu o lasă doar să se arate, să se reveleze 
observatorului.
Compară mersul cu camera cu un balet viu, ca cel interpretat de 
toreador în faţa taurului. „Aici, ca şi acolo, nimic nu este ştiut dinainte; 
supleţea unei faena este comparabilă cu armonia pe care filmarea din 
travelling o presupune în raport cu mişcările celor filmaţi.”6

În acelaşi timp, consideră că transa în care participantul la ritual 
intră este perfect analoagă coregrafiei pe care regizorul-camerman 
o execută. 

„moi, un noir” și „Jaguar” 
„Moi, un Noir” este probabil cel mai frumos film al lui Rouch. 
Singurul fel posibil de a rezuma evenimentele din film ar fi să spun 
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că E.G Robinson, interpretat de Oumarou Ganda, trăieşte la periferia 
oraşului Treichville în Coasta de Fildeş a sfârşitului anilor ’50 şi să 
mă opresc aici.
Spectatorul asistă la câteva momente din existenţa lui şi a prietenilor 
săi, toţi nigerieni veniţi la Treichville în căutare de muncă. Prietenii 
lui sunt toţi nişte „vedete locale”, asumându-şi porecle preluate 
din cinema-ul american şi cel francez precum Tarzan, Eddie 
Constantine, Little Jules, în timp ce fata de care Robinson este 
îndrăgostit se numeşte Dorothy Lamour, fireşte. 
De fapt, toţi o duc extrem de greu, dar ăsta e lucrul cel mai puţin 
important. Cei mai mulţi sunt muncitori necalificaţi şi trăiesc de pe 
o zi pe alta, dar în ciuda acestui fapt, viaţa lor pare mai mult decât 
plină. E.G. Robinson se visează boxeur de talie mondială şi asta e 
mult mai important decât orice.
Filmul este turnat fără sunet, Oumarou Ganda înregistrând a 
posteriori un comentariu elaborat împreună cu Rouch. E pentru 
prima dată când auzim vocea unui african pe o coloană sonoră. 
Citându-l pe Rouch, am putea spune că avem de-a face cu „feedback-
ul unui personaj care îşi povesteşte/narează propria poveste.” 7

Și da, am mai  putea spune că este o inovaţie narativă enormă, că 
vorbim despre auto-reflexivitate pentru că personajul e pus în 
situaţia de se auto-evalua, de a se auto-povesti, de a se auto-defini, în 
fond, şi că foloseşte jump cut-ul în montaj. Dar cred că mai important 
decât asta este de remarcat că e un film spus la propriu à bout de 
souffle, la căpătul suflării. Improvizaţia face tot deliciul filmului. 
Într-unul din cadrele de început, E. G. Robinson traversează strada 
în fugă cu destul de multă nonşalanţă, ca un mic Belmondo în faşă. 
Și în cazul lui „Jaguar”, coloana sonoră este improvizată, umoristică 
şi plină de spontaneitate ca în „Moi, un Noir”. Însă, de această dată 
avem de-a face cu un journal de route a trei tineri nigerieni, Lam, Illo 
şi Damouré, care dau peste bunăstarea materială temporară într-o 
piaţă imensă din Accra, dar care se întorc acasă o dată cu începutul 
sezonului ploios.
Una dintre secvenţele cele mai evocatoare este cea în care Damouré 
îşi exercită funcţia de negustor de lemn. După ce îşi pune la punct 
muncitorii pe care trebuie să-i supravegheze (un clin d’oeil destul 
de politically incorrect, pentru că în momentul ăsta nu e cu nimic 
diferit faţă de „stăpânii colonizatori”, ba, din contră, îşi ceartă 
semenii parcă mai cu zel decât un occidental), îşi aprinde o ţigară 
şi se plimbă pe străzi. Dialogul din off, spus într-o franceză stricată 
absolut prietenoasă, curge în felul următor:
„Mă plimb pe străzi, am devenit un Jaguar. Cum adică un Jaguar? 
Păi… Jaguarul e un dandy cu freza bine pusă la punct care fumează şi 
care se plimbă. Toţi ochii sunt pe el. El priveşte toate fetele frumoase. 
Îşi fumează mai departe ţigara, fără griji. Voilà ! Ăsta e Jaguarul. Un 
gentleman, un adevărat zazouman ! Jaguarul e un zazouman ? Da. În 
franceză se spune zazouman. În franceză, zici… Da. În engleză spui 
Jaguar.”

„Chronique d’un été”
Este un film turnat  în 1960 cu o camera Éclair de 16 mm  uşoară şi 
cu un recorder Nagra. În ceea ce priveşte imaginea, Rouch şi Morin 
au colaborat, printre alţii, cu Michel Brault (de la National Board of 
Canada, a.k.a mama direct cinema-ului, de unde folosirea lavalierei şi a 
urmăririi actorului în mers cu camera handheld) şi cu Raoul Coutard, 
directorul de imagine al lui Godard pentru „À bout de souffle” („La 
capătul suflării”, 1960), şi care va lucra şi cu Truffaut mai târziu.

Structura este cea a unei  investigaţii sociologice menite să ilustreze 
viaţa parizienilor într-o perioadă în care războiul din Algeria era 
în plină desfăşurare. Urmărim evoluţia unor oameni care îşi 
interpretează propriile roluri. Pseudo-personajele sunt Marceline 
– evreică deportată -, Jean-Pierre – student la filozofie -,  italianca 
Marilou, Angélo şi Jacques – lucrători la Renault, Landry – un 
student din Coasta de Fildeş venit să studieze în Paris - , şi alţi 
prieteni de-ai celor doi realizatori. 
Filmul este încadrat de secvenţe meta-cinematografice. În cea de 
debut, Morin şi Rouch îşi dezvăluie intenţiile, iar la final vedem 
cum personajele discută pe marginea filmului pe care tocmai l-au 
văzut proiectat într-o mică sală de cinema.
Întrebarea cea mai interesantă pe care  acest film o ridică este 
una pe care şi cei filmaţi ajung să şi-o pună, de altfel. Cât a fost 
real din ceea ce au făcut în faţa aparatului de filmat? E dificil de 
apreciat dacă viaţa a fost surprinsă „aşa cum e” sau dacă au căzut 
cu toţii în capcana mizanscenei. Spre exemplu, există o secvenţă 
în care Marceline păşeşte prin Les Halles, urmărită de echipa de 
filmare din maşină, şi îşi aminteşte de întâlnirea din lagăr cu tatăl 
ei. Are ataşată o lavalieră şi putem auzi cum rosteşte în şoaptă acest 
monolog. E un om care îşi povesteşte trecutul personal sau e o 
actriţă care e conştientă că ceea ce spune şi felul în care se mişcă va 
stârni emoţie? 
Reinterpretându-l pe Vertov, într-un rând, Rouch spune într-
un interviu că pentru el kinopravda nu înseamnă un cinema al 
adevărului, ci adevărul cinemaului. Mergând pe această logică, vom 
găsi că toate înregistrările conţin adevăr, indiferent de raportul lor 
cu realul. 
De cele mai multe ori, în acest film momentele „cele mai reale” 
sunt  reacţiile sau gesturile necontrolate ale celor aflaţi în planul 
doi, al celor care nu se ştiu direct urmăriţi. De pildă, Marilou e pe 
punctul de a povesti o întâmplare personală dureroasă, este vizibil 
copleşită, dar cumva mâinile ei transmit mult mai puternic decât 
vocea ei teama pe care încearcă să şi-o stăpânească. Cât de departe 
poţi merge cu provocarea  într-o astfel de întreprindere este dificil 
de spus, mai ales când porneşti de pe nişte poziţii cvasi-ştiinţifice. 
De asemenea, e discutabil în ce măsură practica se mulează 
întotdeauna pe teoriile lui Rouch, însă un lucru e sigur. Și anume 
că Jean Rouch este un cineast-antropolog care a impus, în primul 
rând, sinecdoca drept mijloc de investigare etnografică, în sensul 
că a reuşit să exprime realităţi culturale imense prin intermediul 
detaliului şi al particularului. În „Chronique d’un été” putem 
urmări o secvenţă în care un tată îşi presează fiica înspăimântată 
să coboare în rapel de pe o stâncă, în timp ce mama o dădăceşte de 
jos. În secvenţa următoare, familia fredonează cântece de vacanţă. 
Ce vreau să spun este că, cu cât încearcă mai tare să înregistreze 
lucruri specifice, cu atât mai mult transmite adevăruri universale.

1. Jean Rouch, Cinétnography, editată de Steven Feld, University of 
Minnesota Press, 2003,  pg. 43
2. Jean Rouch, interviu luat de Enrico Fulchignoni, apărut în 
Cinétnography, pg. 157
3. care poate fi găsit, de asemenea, în volumul Cinétnography
4. idem,  pg. 189
5. idem
6. idem,  pg. 39
7. idem,  pg. 165
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de roxana Coţovanu

Dacă cinematografia asiatică a intrat în vizorul publicului din Vest 
odată ce „Rashomon”-ul lui Kurosawa a fost prezentat în ’51 la 
Festivalului de Film de la Veneţia, în cazul Africii acest declic s-a 
produs datorită filmului lui Ousmane Sembène, „La noire de...” („Black 
Girl”) – câştigător al premiului „Jean Vigo” în 1966. Cam de-atunci 
încolo, o lume întreagă a putut vedea că cinematografia africană e, 
în mare parte, una angajată, dedicată realităţii sociale, economice şi 
politice din spaţiul său. Sigur, expresia „o lume întreagă” nu este cea 
mai nimerită – pentru că filmul african nu e tocmai atât de accesibil 
precum cel asiatic, de pildă. Se poate ca lipsa sa de popularitate (a se 
citi „absenţă din selecţiile celor mai importante festivaluri din lume”) 
să se datoreze faptului că filmele tind să semene între ele, mai ales în 
privinţa aspectului militantist, iar selecţionerii să se fi săturat de aşa 
ceva; un anumit val de filme provenite din Orientul Mijlociu ar putea 
să întărească această afirmaţie, demonstrând că supra-saturarea se 
produce destul de repede. Sau, se prea poate ca multe dintre filmele 
africane să nu fie atât de populare pentru că, pur şi simplu, nu sunt 

îndeajuns de bune; nimic de condamnat, condiţiile nefiind tocmai 
propice pentru dezoltarea unei industrii cinematografice. Oricum 
ar sta lucrurile, unii cineaşti din istoria Africii negre chiar merită 
toată recunoaşterea internaţională, iar Souleymane Cissé se numără 
printre ei; pe unii din ceilalţi îi găsiţi răsfoind paginile acestui număr 
din revistă.

militantism bine regizat
Începând cu anii ’60, realizatorii africani au văzut în film, în primul 
rând, un important mijloc de a corecta imaginea eronată sub care era 
prezentată Africa de cineaştii de aiurea; în al doilea rând, un mijloc 
de educare a propriilor populaţii şi de a le deschide ochii vizavi de 
problemele cu care se confruntă continentul lor, de a le trezi reacţii, 
de a le face să se revolte. 
Majoritarea filmelor lui Cissé (în special cele de început) se înscriu şi 
ele în sfera realismului focusat pe probleme sociale şi ideologice, dar 
el duce demersul la un alt nivel. Și, deşi el însuşi spune că: „Principala 
sarcină a cineaştilor africani este de a susţine că oamenii de aici sunt 
fiinţe umane şi de a face cunoscute acele valori ale noastre care ar 
putea servi altora. Generaţiile ce vor urma se vor ocupa şi de alte 
aspecte ale cinemaului. Datoria noastră e de a face înţeles faptul 
că albii au minţit prin imaginile lor”, Souleymane Cissé se ocupă, 
fără să mai aştepte viitoarele generaţii, de acele „alte aspecte ale 
cinemaului” de care pomeneşte. Chiar de la primele sale realizări se 
arată preocupat de latura estetică a filmului, nu mai puţin decât se 
preocupă de tematică. El e mult mai atent la limbajul cinematografic 
decât alţi cineaşti africani. Nu că ar face cinema de dragul cinemaului 
– căci, după cum s-a văzut, filmul trebuie să reprezinte neapărat un 
element activ al societăţii – , dar Souleymane Cissé e unul dintre 
puţinii regizori din acei ani interesat şi de felul în care îşi spune 
poveştile. 
Temele preferate de începuturile cinemaului african sunt, inevitabil, 
contradicţiile dintre modernitate şi tradiţie, căutarea identităţii 
culturale într-o lume post-colonială, rasismul, statutul femeilor, 
diferenţele dintre clase şi aşa mai departe; de aceea, de multe ori, 
realizatorii cad în nişte clişee scenaristice, poveştile au finaluri 
moralizatoare sau anumite aspecte sunt grosolan sugerate. Nici Cissé 
nu scapă în totalitate de anumite slăbiciuni scenaristice. În primul 
său lungmetraj realizat în bambara (principala limbă de circulaţie 
în Mali, alături de franceză) şi, totodată, cel de-al doilea lungmetraj 
al său - „Den muso” („Fata”, 1975), o adolescentă provenind  dintr-o 
familie de condiţie bună rămâne însărcinată cu un pierde-vară. În 
ciuda insistenţelor mamei, tatăl o alungă de-acasă şi nici golănaşul 

souleymane Cissé 
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care a lăsat-o însărcinată nu vrea să mai aibă nimic de a face cu ea; 
ceea ce duce la un sfârşit tragic. Problema pusă, se vede limpede, este 
condiţia femeii; dar faptul că tânăra este mută e o modalitate care cam 
bate la ochi de a sugera că sexul feminin nu are niciun cuvânt de spus 
în Africa neagră. În „Baara” („Muncă”, 1980) un tânăr inginer luptă 
pentru statutul muncitorilor din fabrica unde e angajat, organizând 
o întâlnire prin care aceştia să fie informaţi despre drepturile lor; 
aceasta duce la asasinarea sa de către directorul fabricii. Într-un 
sfârşit (foarte moralizator, de altfel) muncitorii, care erau sceptici la 
adresa intenţiilor inginerului, se revoltă împotriva şefului. În „Finyè” 
(„Vântul”, 1982), doi adolescenţi, colegi de şcoală, sunt îndrăgostiţi. 
În timpul unei revolte organizate de tineri, cei doi sunt arestaţi; 
dragostea lor rezistă, chiar şi aşa. Avem prilejul astfel să luăm aminte 
la diferenţele imense între cele două lumi în care trăiesc îndrăgostiţii 
(ea e bogată, el e sărac) şi să constatăm, fără vreun risc de confuzie, 
care e lumea cea bună: tatăl fetei e chiar guvernatorul care a pus ca 
răsculaţii să fie arestaţi. Toate aceste naivităţi/ neajunsuri/ spuneţi-le 
cum vreţi de la nivelul poveştii sunt lesne compensate în cazul lui Cissé 
prin faptul că e un regizor foarte bun. Dacă filmele sale sunt făcute 
să stârnească reacţii, ele stârnesc astăzi reacţii în primul rând la nivel 
epidermic. Cissé filmează frontal, apropiindu-se mult de pielea şi de 
corpul personajelor. Actorii săi (mereu aceiaşi) întruchipează nişte 
personaje aproape palpabile. În „Den muso” şi în „Finyè”, regizorul 
se dovedeşte un mare portretizator al adolescenţilor, insistând pe 
micile jocuri, gesturi, dansuri, momente în care tinerii se droghează 
cu ceaiuri ciudate sau diverse pastile. De fapt, la Cissé, în general, 
frapează atenţia pentu detaliile mici, de multe ori pitoreşti, care îl 
lasă pe spectatorul occidental să se uite cu gura căscată. 

Poetul ambulant
Souleymane Cissé a fost numit istoricul-griot. În cultura Africii 
occidentale, franţuzescul griot denumeşte un poet-cântăreţ ambulant 
care posedă şi comunică miturile ţării transmiţându-le mai departe 
pe cale orală; un fel de trubadur, dacă vreţi, dar înzestrat şi cu nişte 
presupuse puteri supranaturale. În mai multe limbi vest-africane,  
acesta e numit şi djéli, care înseamnă sânge, fiind o „meserie” care 
nu se transmite decât prin legături de sânge. Grioţii sunt cei care au 
umblat mult, au văzut multe şi cunosc multe, cei care deţin cuvântul, 
cei care pot să spună (să cânte) ce gândeşte poporul şi ce trebuie 
să facă conducătorul, de aceea sunt respectaţi şi admiraţi. Un astfel 
de personaj în plină desfăşurare găsiţi în „Baara” –  un performance 
spontan, intens, în mijlocul unei pieţe. Compararea lui Cissé cu un 
griot nu este întâmplătoare, după cum o să vedeţi. 
Regizorul, născut în 1940 în Mali (pe atunci, Sudanul francez), 
şi-a petrecut copilăria în capitala Bamako, în mijlocul unei familii 
modeste de musulmani, fiind încă de pe atunci un mare pasionat de 
cinema - ceea ce i-a afectat performanţele din şcoala elementară, 
ajungând să fie exmatriculat. Și-a continuat studiile în Dakar, unde 
s-a mutat împreună cu familia. A revenit în locul de baştină în 
1960, după câştigarea independeţei Sudanului francez, redenumit 
Mali. De aici, a plecat în scurt timp cu o bursă la Moscova, unde a 
terminat studii de specialitate. La întoarcerea în ţară, Cissé a lucrat 
ca reporter-cameraman la Serviciul Cinematografic din cadrul 
Ministerului Informaţiei, post ce i-a permis să străbată ţara în lung 
şi-n lat cu camera pe umăr, realizând numeroase documentare, 
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jurnale de ştiri şi diverse filme educative. Totodată, e o perioadă 
(înainte să facă primele lungmetraje) care-i îmbogăţeşte experienţa 
şi îi hrăneşte interesul pentru pământurile natale; vă amintiţi – 
griotul e cel care a umblat mult, a văzut multe şi cunoaşte multe. 
Dar, probabil, comparaţia i se trage de la cel mai cunoscut şi cel mai 
apreciat film al său, capodopera „Yeelen” („Lumina”, 1987). Filmul 
reprezintă echivalentul unui mit african oral. La fel ca Africa pe care 
o descrie, filmul este magic, vrăjitoresc, de o frumuseţe fascinantă. 

lumină pentru Cannes 
În timpul Cannes-ului din ’87, în timp ce Maurice Pialat era huiduit 
pentru „Sous le soleil de Satan” („Sub soarele Satanei”), Cissé şi al 
său „Yeelen” erau aplaudaţi şi priviţi ca adevărate revelaţii. Sigur, 
Pialat era cel care câştiga „Palme d’Or-ul”, dar asta e altă discuţie. 
Undeva, pe pământurile Africii, în urmă cu zece secole, un tânăr 
(eroul) ajunge să deţină mai multă înţelepciune decât tatăl său. 
Mânia tatălui se dezlănţuie, căci nu poate să accepte aşa ceva. 
Străbate tărâmuri întregi însoţit de doi sclavi care poartă un 
fetiş ce îl îndrumă în căutarea lui. Mama îşi trimite fiul de-acasă 
pentru a întârzia inevitabilul. Cea mai emoţionantă secvenţă e 
cea din intimitatea unei încăperi unde mama şi fiul – îngheţaţi de 
frică şi conştienţi de dimensiunea lor tragică, nu îndrăznesc să se 
privească. Tânărul pleacă spre unchiul său – fratele tatălui – care 
trebuie să-i spună ce e de făcut. Pe drum, cu ajutorul puterilor sale 
supranaturale, scapă un trib de atacurile altui trib. Îşi găseşte aici 
nevasta care îl va însoţi în drumul său. Fratele tatălui îi confirmă 
ceea ce intuia de fapt, că trebuie să-şi întâlnească părintele, şi îl 
înarmează cu un fetiş. Confruntarea din final dintre tată şi fiu, 
prin intermediul unor animale-simbol (cei doi se transformă în 
bivoli, apoi unul în elefant şi celălalt în leu), alegorizează masacrul 
(războiul), nebunia omului. Dar confruntarea aduce de asemenea şi 
lumină (cea din titlu) şi duce la renaşterea unei noi lumi, pentru că 
lumea nu va putea fi niciodată exterminată (copilul din final, fiul 
eroului, va duce mai departe puterile tatălui). „Yeelen este cel mai 
contemporan film pe care l-am făcut”, spune Cissé. „Este o poveste 

atemporală care se perpetuează în viitor (...) Am putut să spun aici 
ceea ce am vrut. În celelalte filme, am spus-o poate incomplet sau 
prea făţiş”. De asemenea, regizorul consideră că mitul din „Yeelen”, 
în sine, este unul universal: „Subiectul este o saga a bambarilor, dar 
e vorba şi despre cunoaştere şi despre ce face omul cu înţelepciunea 
pe care o dobândeşte”.
Cu toate acestea, nu puţini africani l-au condamnat pe Cissé că ar 
fi renunţat aici la realismul militantist pentru a profita de gusturile 
occidentalilor aplecate spre exotism. Cu tot exotismul şi pitorescul 
care nu-i pot fi negate, nu acestea sunt cele ce fac din „Yeelen” cel 
mai cunoscut (şi bun) film al lui Cissé. Sensibilitatea pentru real 
sau pentru complicitatea dintre om-animale-lucruri, naturaleţea, 
simplitatea şi curăţenia imaginilor fac din el un film unic. În toate 
fotogramele se simte acea graţie răspândită de prezenţa unor astfel 
de personaje pe pământ, de ritmul şi felul în care trăiesc. După cum 
observa şi criticul francez Serge Daney, regizorul nu operează o 
estetizarea a lumii, „ci o imediată înscriere a corpurilor în mediul 
lor. Astfel că trecerea de la natural la supranatural se face fără surle 
şi trâmbiţe, o privire este suficientă pentru a străpunge rivalul sau 
a poseda femeia, frumuseţea actorilor are eleganţa prin care îşi e 
suficientă ei însăşi”. Această graţie e foarte bine descrisă de cuvântul 
damu, pe care Cissé însuşi îl explică, conştient probabil că acesta 
e cel mai frumos har pe care un regizor îl poate deţine: „Oamenii 
bambara numesc damu impresia pozitivă pe care o obţinem privind 
o fiinţă umană sau un lucru, impresie ce rămâne mult timp în inimă 
sau în spirit. Damu înseamnă, poate, graţie. Când vezi fiinţa umană 
trăind, observi tot ceea ce o face să fie, tot ceea ce o înconjoară. 
Când ştii să o înţelegi, trebuie să o arăţi prin damu”. Unul dintre 
cele mai frumoase cadre rezumă incredibil de bine senzaţia pe care 
o lasă întreg filmul, dar totodată este de neexplicat forţa pe care o 
are: chemat de privirea hipnotizantă a vrăjitorului, un câine roşcat, 
săltând uşor, merge încet cu spatele strecurându-se lin printre 
plantele din pădure, într-o perfectă armonie a mişcării cu tot ce-l 
înconjoară; frapant este că o simplă mişcare derulată înapoi, într-un 
uşor ralanti, durând câteva secunde, funcţionează de parcă vrăjitorul 
şi-ar fi folosit puterile asupra spectatorului, nu asupra câinelui. Cam 
aşa lucrează Souleymane Cissé.
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În pofida discriminării şi a intoleranţei cu care ne-a obişnuit media 
ultimilor 10 ani, o mulţime de oameni tineri şi creativi din ţări ca 
Egipt, Liban, Siria, Tunisia, Maroc sau chiar Palestina au insistat să 
rupă vălul de ignoranţă de pe ochii lumii şi aproape că au luat cu 
asalt circuitul cinematografic internaţional. Multe dintre aceste filme 
vorbite în limba arabă sunt surprinzătoare, controversate şi, pentru 
că şi acest aspect contează, prezentate şi premiate la festivaluri 
prestigioase din toată lumea. 
Spre exemplu, cele două filme regizate de palestinieni cu cetăţenie 
israeliană, „Ajami” (Israel 2009, regie Scandar Copti, Yaron Shani) şi 
„Paradise Now” (Israel 2007, regie Hany Abu-Assad), filme ca „Stray 
Bullet” (Liban 2010, regie Georges Hachem), „Under the Bombs”, 
(Liban 2007, regie Philippe Aractingi), „A New Day In Old Sana’a”, 
(Yemen 2005, regie Bader Ben Hirsi), „Le Grand Voyage”, (Maroc 
2004, regie Ismaël Ferroukhi) sau recentul câşigător al Leopardului 
de Aur de la Locarno, „Beirut Hotel” (Liban 2011, regie Danielle 
Arbid), spun poveşti tragicomice, adesea bazate pe experienţe 
personale, despre marea lume arabă contemporană - o lume invadată 
de impulsivitate, teroare, conflicte politice şi război, dar care încă 
dispune de acel caracter vivace, de regăsit doar printre aceşti oameni 
plini de viaţă, tandreţe şi  inventivitate.
Trei sferturi din aşa-zisele „filme arăbeşti” din ultimele două decade 
provin din Egipt. Dintre toate ţările arabe, Egiptul a fost dintotdeauna 
cea mai prolifică din punct de vedere cinematografic, probabil pentru 
că a fost mai deschisă atât la conflicte, cât şi la schimburi (economice, 
culturale) cu vecinii de peste Mediterană, (iniţial datorită Canalului 
Suez, ulterior turismului în masă.) Nici influenţa americană din 
perioada anilor ’70 nu e de neglijat – Statele Unite au investit sume 
enorme în infrastructura militară a Egiptului, cerându-i la schimb 
o alianţă aparent indisolubilă. Judecând după toţi aceşti factori, 
am putea spune că Egiptul a dus-o tot timpul ceva mai bine decât 
ţările vecine, şi probabil şi din acest motiv Youssef Chahine a reuşit 
să regizeze peste 50 de filme de-a lungul carierei sale, un record în 
rândul cineaştilor semiţi.
Youssef Chahine s-a născut în Alexandria, şi aspectul este important 
de reţinut, pentru că oraşul acesta i-a influenţat la modul cel mai 
profund opera cinematografică. La fel cum e New York-ul pentru 
Woody Allen sau cum a fost Roma pentru Fellini, cam aşa s-a raportat 
şi Chahine la Alexandria – ca la o metropolă plină de contraste, de 
prieteni şi de probleme, oraşul natal în care autorul şi-a plasat, cumva 
nostalgic, majoritarea filmelor realizate după vârsta de 50 de ani. 
Întrebat fiind la un moment dat de către biograful lui, Ibrahim Fawal, 
despre publicul pentru care face filme, Chahine a răspuns: „Fac filme 
pentru mine, în primul rând. Apoi pentru familia mea. Apoi pentru 
Alexandria. Apoi pentru Egipt. Dacă lumea arabă le apreciază, ahlan 

wa sahlan (cu plăcere). Dacă le plac şi publicului din străinătate, cu 
şi mai multă plăcere.” Chiar şi când era întrebat dacă e creştin sau 
musulman, Chahine răspundea că el e pur şi simplu egiptean - acest 
devotament patriot se regăseşte foarte des în oricare dintre filmele 
lui.
Filmele lui Chahine au fost adesea criticate atât de către concetăţenii 
săi, cât şi de publicul din Vest – primii pretindeau că sunt mult prea 
vagi şi elitiste, cei din urmă le acuzau că ar fi haotice şi un pic prea 
parohiale. Dacă ar fi să analizăm cele două tipuri de acuze, cu siguranţă 
am constata că şi unii, şi ceilalţi au dreptate, însă acest lucru chiar nu 
contează, pentru că tocmai din acest motiv cinemaul lui Chahine este 
atât de remarcabil. Dar înainte să vă explic pe-ndelete de ce e aşa, 
trebuie să vi-l conturez din câteva linii biografice pe Youssef Chahine. 
Deşi nu e extrem de relevant, cuvântul „chahine” este versiunea 
franceză a arăbescului shahin, care înseamnă atât şoim, cât 
şi înţelepciune. Dacă ar fi să înşir nişte cuvinte referitoare la 
personalitatea acestui regizor, ca într-un joc de asocieri, ele ar 
fi probabil: liberal, versatil, eclectic, bisexual, anti-imperialist, 
antifundamentalist, egoist, îndrăzneţ, optimist, dedicat, prolific, 
cosmopolit, dar o să mă rezum la a vă spune că e mai bine să trageţi 
singuri aceste concluzii despre el. 
Gabriel Youssef Chahine s-a născut pe 25 ianuarie 1922 într-o familie 
de libanezi creştini, într-o Alexandria tolerantă şi deschisă, în care 
evreii, creştinii şi musulmanii convieţuiau în pace şi bună-înţelegere. 
Datorită colonialismului local - ce-i drept, pe cale de dispariţie - 
majoritatea tinerilor egipteni creşteau poligloţi, cunoscând la fel de 
bine engleza (şi adesea franceza) ca şi araba nativă. 
E fascinant de ştiut că din când în când, pe parcursul filmului său, 
„Alexandria… de ce?” („Iskandariyyah lîh”, 1979), Chahine povesteşte 
despre copilăria şi adolescenţa petrecute în Alexandria, despre 
părinţii şi sora sa, despre fratele mai mare care a murit (imaginaţia 
infantilă spunându-i că aparent din vina lui), despre fascinaţia sa 
pentru musicalurile americane. E momentul final al celui de-al 
Doilea Război Mondial, e criză şi foamete în toată lumea şi totuşi 
tânărul Youssef se duce la cinema şi visează să danseze ca Gene Kelly. 
Cu preţul unor sacrificii semnificative, părinţii decid să îl trimită la un 
colegiu britanic prestigios, unde Youssef devine pasionat de dans şi de 
teatru şi îşi distrează colegii şi profesorii cu monologuri din Hamlet. 
Ulterior, tânărul Youssef face tot posibilul să plece la o universitate 
prestigioasă din Pasadena, unde studiază actoria, promiţându-şi că se 
va întoarce să joace în filme egiptene. 
Odată întors, începe să se dedice regiei de film, şi în scurt timp, al 
doilea film din cariera sa, finalizat la 24 de ani, „Fiul Nilului” („Ibn al-
Nîl”, 1951) e selectat în Competiţia Oficială de la Cannes. De-a lungul 
următoarelor 3 decade, Chahine reuşeşte să lanseze circa un film pe 
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an, majoritatea coproducţii franceze, printre care şi probabil cel mai 
frumos film al carierei sale, „Bâb al-Hadîd” („Gara din Cairo”, 1958). 
Chahine experimentează foarte mult cu genurile cinematografice, 
regizând musicaluri, comedii, filme istorice, autoportrete, drame 
neorealiste, thrillere şi chiar şi câteva documentare. Printre accidentele 
fericite din viaţa lui se numără şi descoperirea lui Omar Sharif într-o 
cafenea din Cairo, pe care îl distribuie într-un rol de fermier revoltat 
împotriva sistemului feudal (încă prezent în 1954 în Egiptul rural) 
într-un film care se cheamă „Cerul Iadului” („Sirâ fii-l-hwâdî”). 
„Jamila, algerianca” („Gamîlah”) din 1958 (o ecranizare după romanul 
avocatului Djamilei Bouhired, Jacques Vergès, scris concomitent cu 
eforturile ei pentru eliberarea Algeriei de sub ocupaţie franceză) este 
primul film care atinge subiecte politice controversate. Următorul 
este un documentar despre construcţia barajului Aswan, „Oamenii 
şi Nilul”, („al-Nâs wa-l-Nîl”, 1972), filmarea căruia a fost amânată 
timp de 4 ani de către guvern şi sponsorii săi sovietici, pentru că 
Chahine a refuzat să elogieze măreţia proiectului, concentrându-
se mai degrabă pe impactul negativ asupra vieţilor locuitorilor din 
jur. „Alegerea” („al-Ikhtiyâr”, 1971) este un krimi care documentează 
schisma naţională care se produsese în Egipt cu puţin timp înaintea 
binecunoscutului conflict cu israelienii din peninsula Sinai. 
„Sperietoarea de ciori” („al-Ousfour”, 1974), un alt film absolut 
superb, vine în completarea lui „al-Ikhtiyâr” („Alegerea”), arătând 
cu degetul corupţia grosolană din sistemul politic (profund pro-
sovietic) al vremii. Filmul a fost interzis o lungă perioadă, la fel cum 
a fost şi prima parte a seriei sale autobiografice, „Alexandria… de 
ce?”, în care Chahine şi-a propus să ilustreze două tipuri de poveşti 

romantice complet tabu pentru lumea islamică: cea dintre un soldat 
britanic şi un tânăr paşa local şi relaţia dintre un musulman comunist 
şi o evreică.
Lista filmelor controversate se întrerupe pentru câţiva ani (decizie 
luată ca urmare a unei operaţii pe cord deschis, în întâmpinarea unor 
ani sabatici pe care Chahine simţea că şi-i datorează), însă în 1994 
regizorul decide din nou să sfideze cenzura religioasă din Egipt. În 
„Emigrantul” („al-Moughâguir”), Omar Sharif joacă rolul unui profet 
musulman cu idei liberale, ceva absolut interzis in fundamentalismul 
islamic, în urma căruia Chahine e acuzat de idolatrie. Ca răspuns la 
această acuză, regizorul decide să îndulcească mânia publicului cu 
musicalul istoric „Destin” („al-Massir”, 1997), care spune povestea 
filozofului medieval Averroes, un om care, la fel ca Chahine, a crezut 
în şi a luptat pentru libertatea ideilor. 
Cel din urmă film al său, „Haos” („Heya fawda”) din 2007 - co-
regizat de Khaled Youssef - este o critică pertinentă adusă sistemului 
politic dictatorial din Egipt, anticipând foametea iminentă şi chiar şi 
revoluţia de la începutul anului acesta. În timpul finalizării acestui 
film, Chahine a început să aibă probleme cu sănătatea, care au dus 
ulterior la un atac cerebral fatal în vara lui 2008. Ediţia din 2009 
a Festivalului Internaţional de Film din Cairo i-a fost dedicată, iar 
printre omagiile primite de-a lungul vieţii se mai numără şi un 
premiu la Cannes pentru întreaga carieră. 
„Toate proiectele mele sunt riscante şi lupt ca un nebun”, spunea 
Chahine într-un interviu din 1997 pentru „The International Herald 
Tribune”. „Îmi petrec 80% din timp urmărind evenimente politice 
şi 20% făcând film. Câştigurile din filme sunt şi ele politice, fiecare 
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ban pe care-l fac se duce înapoi în cinema, nu pot să-mi permit să 
mă opresc.” Într-un alt interviu pentru un ziar german, Chahine a 
declarat: „Nu poţi să fii un artist dacă nu cunoşti contextul politic, 
social şi economic, chiar la nivel internaţional. Și trebuie să cunoşti 
toate problemele poporului egiptean, dacă vrei să faci film în Egipt. 
Sau eşti la curent cu modernul, sau habar n-ai ce faci. Din păcate, 
nu văd cum ar putea egiptenii să fie mai liberi în viitor, nici în cel 
apropiat, nici în cel îndepărtat.” Din păcate această predicţie s-a 
dovedit a fi extrem de pertinentă, precum ştim cu toţii.
Cele trei filme pe care am ales să le comentez formează, după părerea 
mea, un triunghi în care se încadrează toate cele trei teme care l-au 
interesat în mod special pe Chahine de-a lungul carierei sale: natura 
duală şi imprevizibilă a personalităţii umane, revolta unor oameni 
integri împotriva sistemelor politice (evident, oprimante şi corupte) 
şi, nu în ultimul rând, investigarea propriului său trecut. 

„Bâb al-hadîd” („Gara din 
Cairo”), 1953
„Gara din Cairo” (cu varianta de traducere „Poarta din oţel”) este 
o poveste simplă – o crimă pasională în rândurile celor săraci şi 
indezirabili – despre cum principiile moralităţii se schimbă total când 
un om nu-şi poate asigura împlinirea celor mai elementare dorinţe 
fiziologice şi de supravieţuire. Filmul începe ca o comedie lejeră, 
însă recunoaştem imediat clişee luate direct din neorealismul italian, 
în paralel cu cadre hollywoodiene specifice filmului noir, care ne 

avertizează din când în când că s-ar putea să urmeze ceva îngrozitor. 
Gara din Cairo din anii ’50 e un loc murdar, plin de oameni care trăiesc 
nişte vieţi dezolante chiar în mijlocul ei – în trenuri, pe platforme, în 
depozitele de marfă. Călătorii din gară apar sporadic, într-o tranziţie 
rapidă prin problemele de zi cu zi cu care trebuie să se confrunte 
marginalizaţii societăţii: comercianţii de ziare, vânzătoarele ilegale 
de băuturi răcoritoare şi hamalii obosiţi, toţi muncind împreună şi 
din greu pentru strictul necesar vieţii umane.
Filmul se petrece pe parcursul unei zile foarte lungi şi fierbinţi 
de vară, iar fanii logicii vor observa probabil că de multe ori apar 
secvenţe care se suprapun haotic şi complet anti-cronologic; acesta 
este unul dintre acele lucruri specifice lui Chahine, fracturarea 
timpului în bucăţele subiective, care nu se leagă în context, dar se 
unesc perfect în şirul imaginar trecut-viitor-prezent – cam ca într-un 
vis. Probabil acest lucru se întâmplă şi pentru că una dintre temele 
preferate ale regizorului (în general vorbind) este natura duală a 
realităţii: cum ceva care pare cumva e de fapt altceva. În filmul acesta, 
un ceva complet inofensiv se poate transforma brusc într-o tragedie, 
ceea ce se şi întâmplă în mod repetitiv, dar aproape că nici nu ne dăm 
seama. Acest pattern se aplică atât la poveştile, cât şi la personajele lui 
Chahine, iar cel mai ilustrativ exemplu este chiar Qinawi, personajul 
jucat de el în „Bâb el-hadîd”. Qinawi e un băiat fără trecut şi viitor, 
şchiop şi introvertit, care ajunge accidental în acest muşuroi poluat 
de oameni cu vise mici - gara centrală din Cairo. 
Respins de societate, vag psihotic şi dând dovadă de un libido 
extraordinar, Qinawi se refugiază într-o iubire închipuită. Aleasa lui 
este o vânzătoare de sucuri la găleată, isteaţă, voluptuoasă şi pusă 
tot timpul pe flirt, care, în joacă, îl face pe Qinawi să creadă că ce 
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simte el ar fi reciproc. Bineînţeles că nu e, şi adevărata intenţie din 
spatele filmului se evidenţiază încetul cu încetul, într-un ritm demn 
de Hitchcock – dar nu aş vrea să vă spun ce se întâmplă, pentru că 
n-ar mai fi la fel de captivant.
Chahine este uimitor în rolul de paria cu căciula găurită, cu ticurile 
lui nervoase, cu membrele care i se schimonosesc de plăcere/durere, 
cu ochii lui mari şi sclipitori şi goi. Deşi am vrea să simpatizăm 
cu personajul lui (de fapt, cu oricare dintre ele), nu ni se permite 
niciodată. Contrastele personalităţilor lor sunt atât de puternice, încât 
într-o clipă o adorăm pe încântătoarea Hanuma (Hind Rostom), ca 
s-o acuzăm pe urmă de egoism şi îngâmfare. Chahine se joacă foarte 
ingenios cu percepţia spectatorului şi, evident, nu spune niciodată 
ce crede el cu adevărat despre situaţie (însă noi ne dăm seama cât 
de mult îşi iubeşte, de fapt, acest narator detaşat personajele.) Nu ne 
punem nicio clipă probleme de moralitate – nu, din contră, ne lăsăm 
duşi fără voia noastră într-o lume care funcţionează după un alt set 
de reguli; e o lume cruntă şi violentă, dar absolut încântătoare. 
Spuneam mai devreme că Chahine este eclectic – filmul acesta este 
definiţia eclectismului său. Deşi adesea arată ca un thriller made in 
Hollywood (treceri rapide de la prim-planuri la planuri americane, 
ritmul ascendent, rock’n’roll-ul omniprezent, cadrele specifice 
filmului noir), în acelaşi timp seamană izbitor cu un film neorealist 
italian, dar care are loc undeva într-un microscosmos dintr-o 
capitală africană. Cele două stiluri funcţionează perfect împreună, 
îndulcind şi înăsprind concomitent sentimentul de nedreptate 
socială, de sărăcie generală şi de disperare. Pe lângă linia principală 
a scenariului regăsim câteva poveşti secundare, fără vreo legătură 
reală cu subiectul, un alt trademark al lui Chahine: un adulter naiv, o 
familie fundamentalistă, nişte feministe musulmane în costum, toate 
subiecte tabu în Egiptul postcolonial. 

Însă nimic nu este mai tabu pentru un islamic decât sexul. Încărcătura 
erotică funcţionează în acord perfect cu suspansul scenariului, şi 
este la fel de binevenită ca o înghiţitură dintr-o sticlă de Coca-Cola 
din mâinile Hanumei; filmul acesta e plin de senzualitate şi chiar de 
câteva secvenţe erotice, lucruri complet interzise într-o mentalitate 
atât de conservatoare precum cea islamică. „Bâb Al- Hadîd” a trebuit 
să aştepte aproape 20 de ani ca să poată fi proiectat în Egipt.
Deşi avea doar 26 de ani când l-a regizat, „Gara din Cairo” e probabil 
cel mai frumos şi mai emoţionant dintre filmele lui Chahine şi este 
atât de universal valabil şi de uşor de înţeles încât nu-mi pot imagina 
pe nimeni căruia să nu-i placă mai puţin de foarte mult.

„iskandariyyah lîh” 
(„alexandra... de ce?”), 1979
Deşi nu par, punctele de suspensie sunt extrem de bine plasate după 
Alexandria (şi nu după acel de ce), pentru că de ce-ul tânărului Yehia 
nu este unul disperat, ci unul mirat, interogativ, rostit cu dezamăgire. 
Ba e chiar şi-un suspin acolo. De fapt, titlul filmului se justifică pe 
parcursul său, când îl auzim chiar pe Yehia, tânărul Youssef din 
amintirile lui Chahine, întrebându-se de ce a avut ghinionul de a se 
naşte în Alexandria. Sfârşitul filmului şi schimbarea de atitudine a 
avatarului lui Chahine ne lasă să credem că întrebarea dispare cu 
totul, la fel ca şi fascinaţia lui pentru America sau Marea Britanie, 
înlocuite brusc de cel mai intens devotament faţă de un loc iubit. 
Filmul acesta este extrem de greu de văzut, în principiu pentru că 
nu are niciun fel de logică aparentă – chiar arată ca un caleidoscop -, 
şi nu exagerez deloc. Intercalarea materialului real filmat în timpul 
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celui de-al Doilea Război Mondial (invazia lui Rommel şi contraatacul 
lui Churchill) cu recreerea scenelor din timpul conflictului pe scena 
colegiului lui Yehia e doar unul dintre exemple. Regizorul amestecă, 
încercând să comprime câţiva ani din propria tinereţe, bucăţele 
decontextualizate de trecut, adesea de-a dreptul suprarealiste, 
amintiri reinterpretate care i-au marcat viitorul într-un fel sau altul. 
Filmul n-ar fi fost atât de haotic dacă Chahine s-ar fi limitat la o 
simplă autobiografie, însă nici n-ar fi fost la fel de splendid. Regizorul 
a ales sa ilustreze şi alte câteva poveşti din timpul războiului, toate 
legate de probleme sociale şi morale, toate explodând pasional sub 
presiunea fricii de moarte. Pe lângă povestea lui Yehia, mai avem şi 
dragostea dintre un musulman comunist (care, opus colonialismului, 
îl preferă pe Hitler pentru Egipt) şi o evreică aristocrată care e 
nevoită să părăsească Alexandria cu familia ei. Idila unchiului lui 
Yehia, un paşa (fermecător şi singuratic) cu Tommy, un soldat 
britanic (blond şi carismatic) este cel de-al doilea fir narativ paralel 
cu povestea autobiografică; ultimul este chiar războiul şi felul în care 
reacţionează Alexandria, ca entitate de sinestătătoare, la ororile lui. 
Chiar dacă firele narative secundare sunt realiste, imaginaţia lui 
Chahine transformă întregul film într-o degringoladă felliniană plină 
de muzică şi dans, monologuri teatrale şi circ, Bollywood şi Hollywood 
în acelaşi cadru; Yehia trăieşte egoist pentru cinema şi ideea de 
libertate, în ele îşi găseşte scopul şi îşi caută scăparea. Creativitatea 
lui de la 18 ani acoperă complet teroarea războiului, şi noi rămânem 
cu o imagine adolescentină, colorată şi plină de optimism despre ceva 
cumplit şi îngrozitor.
O altă caracteristică a povestitorului Chahine este nevoia lui de 
a arăta tot timpul adevărata natură a lucrurilor, de a-şi exprima 
sincer poziţia în legătură cu un subiect controversat şi de a-şi păstra 
personajele la fel de oneste în acţiunile lor. 
Toate personajele lui Chahine, inclusiv el însuşi (prin corpul 
tânărului actor Mohsen Mohieddin), sunt nişte inocenţi, integri şi 
corecţi, care luptă sincer pentru varianta lor de adevăr. De exemplu, 
tatăl lui Yehia, un avocat care a refuzat să ia cazuri (pe care ştia că 
le-ar fi pierdut) doar pentru bani, este acum sărac şi nu ştie cum să 
îşi întreţină familia, însă nu cedează nicio clipă tentaţiei înşelăciunii. 
La fel este şi tânărul paşa, de altfel primul personaj homosexual din 
orice film arăbesc: patriotismul lui este doar o scuză pentru nevoia 
sfâşietoare de afecţiune, şi din acest motiv răpeşte/cumpără pe bani 
serioşi soldaţi din armata invadatorilor englezi. Patriotismul lui îi 
permite să se prefacă în ochii celorlalţi, dar îl şi ajută să fie fericit 
pentru un timp foarte scurt. 
Ca o paranteză, e clar că modul în care relaţionează un cuplu 
heterosexual în orice film al lui Chahine este mult mai puţin 
pasional şi real, comparativ cu instanţele în care avem de-a face 
cu o pereche de bărbaţi. În celelate două filme despre Alexandria, 
„O poveste egipteană” („Haddouta Misriyya”, 1982) şi „Alexandria, 
din nou şi întotdeauna” („Iskandariyya, kaman wa kaman”, 1989), 
Chahine revine obsesiv la cuplul homosexual şi la imposibilitatea 
existenţei lui (deja pe fondul unor experienţe personale), şi de fiecare 
dată tandreţea dintre cei doi amanţi este copleşitoare şi extrem de 
autentică.
Ca o paranteză la paranteză, pe de altă parte şi femeile lui Chahine 
sunt tot timpul nişte creaturi senzuale, puternice, înţelepte şi pline 
de pasiune, mai ales la vârsta a doua. În acest film, mama lui Yehia 
este una dintre aceste femei, dispusă să-şi sacrifice cele mai de preţ 
posesiuni ca fiul ei să aibă o şansă la ceva mai bun. Însă ea păleşte pe 
lângă personajul Bahiyei din „Vrabia” şi al fiicei ei, Fatma. Acest cuplu 
feminin este magic, iar Bahiya este chiar sufletul Egiptului: muză şi 

adăpost, protector şi protestatar împotriva nedreptăţii. Niciuna dintre 
aceste femei nu trădează, nu părăseşte, nu cedează sub presiune.  
Dar să revenim la „Alexandria… de ce”?; adunând toate elementele 
disparate din el şi încercând să-i dau un sens, am constatat că, de fapt, 
filmul acesta are o claritate uimitoare ca naraţiune, dar doar privit 
de la distanţă. Este un film despre sacrificiu şi despre cum totul se 
leagă, simbolic, în retrospectivă. Sacrificiul familiei pentru visele lui 
Yehia, sacrificarea Egiptului ca loc de bătălie între două superputeri, 
ba chiar şi cadavrul tânărului soldat britanic de pe plaja curată a 
Alexandriei reprezintă instanţe diferite de renunţare şi tranziţie.
Visul lui Yehia e să plece la Pasadena Playhouse, în State. După o 
serie de mici reuşite şi mari dezamăgiri, tânărul reuşeşte să urce pe 
vaporul care-l va duce spre visul lui. Filmul se termină cu o Statuie 
a Libertăţii care îi face cu ochiul, moment în care ne dăm seama că 
visul lui e mult mai simplu: să se întoarcă în Egipt la oamenii pe care 
îi iubeşte şi să facă filme despre ei.

„al-massir” („destinul”), 1997
Aici avem de-a face cu încă una dintre marile pasiuni ale lui Chahine, 
şi anume dăruirea sa completă faţă de membrii mai puţin privilegiaţi 
ai poporului egiptean. Ca să înţelegem exact mesajul din spatele 
acestui film plin de muzică, dans, conflict istoric şi multiculturalism, 
ne trebuie un pic de istorie recentă egipteană. Imediat după sfârşitul 
perioadei coloniale, Statele Unite au decis să intervină în viaţa 
politică din întreaga lume arabă, căutând bineînţeles noi resurse 
de petrol şi provocând câteva războaie ca să obţină acest petrol pe 
căi cât mai neortodoxe - o invazie abilă şi manipulativă, care a dus 
la măsuri extreme luate de statul egiptean şi nu numai, şi anume 
reimplementarea Shariei, legea neinterpretabilă a Qur’anului; pe 
scurt, fundamentalism islamic. 
„Destinul”, deşi plasat în Andaluzia secolului 15, se referă la acelaşi tip 
de situaţie: o societate emancipată, dezvoltată intelectual şi plină de 
oameni dispuşi să gândească pentru binele celorlalţi, se transformă 
brusc într-una guvernată de intrigi şi de legi inventate de interlopi 
musulmani şi prozeliţii lor; şi care, bineînţeles, decade. Averroes, 
personajul principal, bazat chiar pe polimatul medieval Ibn Rushd, 
este un om care consideră că Allah i-a insuflat inteligenţă omului 
tocmai ca el să se întrebe încontinuu care e adevărul şi să cerceteze 
ce înseamnă legile Qur’an-ului pentru el, ca individ. Complicat, 
dar Chahine a transpus acest gând (şi multe altele legate de acelaşi 
subiect, unul foarte complex, de altfel) într-o formă ludică şi lejeră, 
fără să piardă însă - nici măcar pentru o clipă - ideea principală. 
Personajele lui cântă şi mor, se îndrăgostesc şi se îndoctrinează, 
dansează şi conspiră. Dar ceea ce contează, până la urmă, e că binele 
învinge chiar şi în realitate, şi avem dovezi istorice care atestă acest 
lucru. (Mă refer aici la manuscrisele lui Aristotel şi la interpretările 
lui Averroes pe baza lor, cărţi fundamentale în evoluţia societăţilor 
europene.)
Acest film vine ca o încheiere magnifică la o carieră atât de plină de 
controverse şi aventuri şi, sincer, nu cred că m-aş putea gândi la un 
sfârşit mai bun pentru acest articol decât ultimul citat din „Destinul”, 
chiar cuvintele lui Averroes: „Ideile au aripi şi nimeni nu poate să le 
împiedice să zboare.” Și dacă ar fi să mă gândesc la un ultim apelativ 
pentru acest regizor, ca să completez lista de mai sus, aş spune că 
Chahine a fost un revoluţionar care, în loc să lupte cu violenţă şi 
disperare, şi-a petrecut mai tot timpul în culise, unde e mult mai uşor 
să ai idei bune.
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„Africa is a bitch!”, spune Mercenaire în „Moolaadé” (2004), ultimul 
film al lui Ousmane Sembène, iar regizorul dă din cap aprobator: 
„Poate că sunt eu cel care vorbeşte”, recunoaşte el într-un interviu. 
O mustrare cam dură din partea celui supranumit în mod obsesiv 
„părintele cinemaului african”, dar totodată uşor de înţeles din 
partea unui om care şi-a dedicat viaţa trezirii conştiinţei acestui 
animal gigantic şi îndărătnic care este Africa.  
Ousmane Sembène se naşte în 1923 în Senegal, într-o familie 
de pescari. La 13-14 ani intră într-un conflict cu un profesor şi 
abandonează şcoala. Se mută apoi la Dakar, unde va câştiga bani 
muncind ca zidar sau ca mecanic. În timpul liber citeşte şi merge la 

cinema, furişându-se adesea în sală fără să plătească. Se înrolează în 
armata Franţei, pentru care va lupta în al Doilea Război Mondial. 
După încheierea conflictului, se întoarce în Senegal şi începe lupta 
pentru drepturile muncitorilor, alăturându-se mai multor grupuri 
sindicale şi participând la greva istorică a muncitorilor căilor ferate 
de pe ruta Dakar-Niger, care se întinde din octombrie 1947 până în 
martie 1948. Apoi pleacă în Franţa, unde lucrează ca docher în portul 
Marsilia, se înscrie în Partidul Comunist Francez şi în 1956 publică 
primul său roman, „Le docker noir („Docherul negru”). Romanul 
are suficient succes încât să îi ofere lui Sembène suportul financiar 
pentru a continua să scrie. Anii următori sunt dedicaţi romanelor 

de Cristina Bîlea
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„O pays, mon beau peuple!” („O, ţară, poporul meu frumos!”, 1957) şi 
„Les Bouts de Bois de Dieu” („Capetele de lemn ale lui Dumnezeu”, 
1960). Cărţile sale sunt inspirate în mare parte din experienţe 
personale şi explorează teme sociale şi politice, strâns legate de 
problemele cu care se confruntă poporul african: discriminare, 
colonialism. Sembène îşi dorea ca această imagine reflectată a 
Africii să gâdile conştiinţele şi să incite la schimbare. Numai că 
Africa era în majoritate analfabetă, numai 20% din populaţie putea 
citi, iar dintre aceştia o mare parte o constituia burghezia, care nu 
era tocmai bine dispusă de atacurile permanente care răzbăteau 
dintre paginile lui Sembène. Cărţile lui erau rareori citite în Africa 
şi atingeau foarte puţini oameni, în schimb erau foarte agreate în 
ţările comuniste din Asia, unde era invitat adeseori. 
Căutând o cale de a mişca masele, Sembène realizează că cinemaul 
este cea mai potrivită soluţie pentru a pătrunde în cultura 
preponderent orală a Africii: „Dacă există ceva ce nu-i poţi lua 
unui african, aceasta este amintirea a ceea ce a văzut. În Africa, 
şi în special în Senegal, chiar şi un orb va plăti un loc în plus la 
cinema unui tânăr care să îi povestească ceea ce se întâmplă pe 
ecran.” (Ousmane Sembène, intervievat de Gerald Peary şi Patrick 
McGilligan, 1972)
Sembène solicită burse de studiu mai multor şcoli de film şi primeşte 
un răspuns favorabil doar de la Moscova. Rămâne în URSS timp 
de un an, studiind filmul la Școala de Cinema „Maxim Gorki”. El 
recunoaşte că a frecventat doar cursurile practice, nefiind interesat 
de teorie, dar nelipsind de la nicio zi de filmare, chiar şi pe viscolul 
greu de suportat pentru un african. Întors acasă, cineastul începe 
să lucreze la primele sale filme, fără să neglijeze nici vocaţia sa 
de scriitor. Multe dintre poveştile care îi vor atrage atenţia se vor 
concretiza atât pe hârtie, cât şi pe peliculă, uneori purtând acelaşi 
titlu („La noire de…”, „Mandabi”, „Xala”).
Filmele lui Sembène se adresează exclusiv publicului african, 
el însuşi afirmând în repetate rânduri că: „Africa este audienţa, 
celelalte sunt pieţe de distribuţie”. Ironia face că, la fel cum s-a 
întâmplat cu romanele sale, unele dintre filme ajung cu greu la ţintă, 
fiind cenzurate sau întârziindu-se distribuţia lor în cinematografele 
din Africa.
Originalitatea operei sale ţine în special de crearea unui cinema 
specific african, refuzând modelele narative consacrate europene 
sau americane. Ousmane Sembène îşi structurează discursul 
cinematografic inspirându-se din modul de a povesti al grioţilor 
(muzicieni ambulanţi din Africa de Vest care istorisesc întâmplări 
şi legende ale triburilor), facilitând astfel receptarea mesajelor de 
către publicul indigen. Filmele au un tempo neobişnuit, foarte lent, 
ideile se repetă până la epuizarea spectatorului neiniţiat, iar finalul 
este foarte abrupt. „În zilele noastre, nu mai există povestitori 
tradiţionali şi cred că cineaştii îi pot înlocui. Cineastul este cel care 
îi priveşte pe cei din jur, meditează la situaţiile pe care le observă 
şi le redă poporului. Adesea, muncitorul şi ţăranul nu au timp să 
analizeze detaliile vieţii lor.” spune Sembène, fără să insinueze că 
cinema vérité-ul ar fi o soluţie în acest sens. De fapt, el se poziţionează 
împotriva oricărei forme de cinema direct, căruia nu îi dă nicio 
speranţă de viaţă, considerând că este doar un gen pentru distracţia 
cinefililor suprasaturaţi de naraţiune, ce urmăresc „masturbarea cu 
noţiunea de adevăr”.
Voi părăsi acum firul cronologic pentru că opera cinematografică 
a lui Sembène nu evoluează într-o ordine logică: el pendulează de 
la o temă la alta sau de la o tehnică la alta pentru a le relua câteva 
filme mai târziu. 

filme la persoana întâi
„Borom Sarret” (1963) este primul scurtmetraj de ficţiune al 
lui Sembène, iar „La noire de…” („Negresa din...”, 1966) primul 
lungmetraj. Cele două filme au în comun folosirea voice over-ului, 
o tehnică uşor prăfuită în zilele noastre, dar care la Ousmane 
Sembène are o prospeţime neobişnuită, emoţionantă. Probabil că 
aici se pune în valoare talentul literar al cineastului, care reuşeşte 
să construiască pentru personajele sale monologuri interioare foarte 
bine temperate, care se ţin perfect în echilibru pe graniţa fină dintre 
banal şi declamativ. În ambele cazuri, personajele sunt extrem de 
tăcute, nu vorbesc aproape deloc, iar gândurile lor curg uşor, ca o 
respiraţie.
 „Borom Sarret” este povestea unui căruţaş-taximetrist din Dakar, 
care îşi câştigă existenţa zilnică străbătând străzile oraşului şi 
transportând persoane, mărfuri şi tot ce este necesar. Un client 
îmbrăcat la costum îi cere să îl transporte în partea oraşului în care îi 
este interzis să pătrundă cu şareta şi el se lasă convins. La scurt timp 
după ce ajunge în cartierul bogat, este oprit de un poliţist. Clientul 
său dispare într-o maşină fără să îi plătească cursa, iar poliţistul îi 
confiscă şareta. Căruţaşul se întoarce acasă doar cu calul slăbănog, 
mai sărac chiar decât plecase de dimineaţă. În ciuda monologului 
interior, filmul aduce mult cu un documentar, aventura căruţaşului 
fiind totodată un pretext pentru a înregistra realităţile sociale ale 
Dakarului: oamenii care nu îşi găsesc un loc de muncă, pieţele 
supraaglomerate, linia clară de demarcaţie între cartierele bogate şi 
cele sărace. 
„La noire de…” este Diouana, o tânără senegaleză adusă în Franţa de 
patronii ei pentru a lucra ca doică pe perioada vacanţei. Călătoria pe 
care Diouana o aştepta cu sufletul la gură nu este deloc o experienţă 
înălţătoare, ci o alunecare într-o formă de sclavie. Patronii o umilesc 
cu tot felul de corvezi casnice la care ea nu se angajase si se folosesc 
de exotismul ei pentru a-şi impresiona prietenii. Simţindu-se prinsă 
în cuşcă, într-o ţară în care nu cunoaşte pe nimeni şi fără posibilitatea 
de a cere ajutor, necunoscând foarte bine limba şi neştiind să scrie 
sau să citească, Diouana se sinucide. Finalul este unul dintre cele 
mai puternice din toată creaţia lui Sembène: patronul Diouanei se 
întoarce în cartierul fetei pentru a-i preda mamei valiza cu lucrurile 
personale ale fiicei sale, împreună cu o mască africană pe care 
Diouana le-a făcut-o cadou şi care a constituit singura legătură a 
ei cu spaţiul african pe perioada petrecută în Franţa. Un băieţel, 
fratele Diouanei, îşi pune masca pe faţă şi îl urmăreşte pe patronul 
francez până când acesta depăşeşte limitele cartierului. O face încet, 
fără vreun scop anume, dar gestul său promite să îi bântuie somnul 
francezului, care începe să conştientizeze răul pe care l-a făcut. „La 
noire de…” reprezintă o denunţare a neocolonialismului şi îi aduce 
lui Sembène premiul „Jean Vigo” la ediţia din 1966 a Festivalului de 
Film de la Cartagina.

filme antiburgheze
Cineastul african identifică burghezia cu unul din obstacolele 
principale în dezvoltarea Africii. Această burghezie „de tranziţie”, 
alcătuită în special din intelectuali şi administraţie, îşi foloseşte 
cunoaşterea şi poziţia pentru a subjuga oamenii de jos şi a-şi spori 
averea. Ei copiază modelul european fără a avea în spate cultura 
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necesară, ajungând la situaţii ridicole, cum ar fi adresarea în limba 
franceză către ţăranii care nu înţeleg limba.
Asemănat adeseori cu „Hoţii de biciclete”, al lui Vittorio De Sica, 
dar aş adăuga că nu e foarte departe nici de umorul lui Caragiale, 
„Mandabi” („Mandatul”, 1968) relatează povestea unui om 
needucat, Ibrahim, care îşi pierde speranţa în confruntarea fără 
sfârşit cu birocraţia şi ajunge la disperare atunci când este jefuit 
de generaţia tânără, crescută într-o lume fără valori. Ibrahim 
exclamă: „Decenţa a ajuns un păcat în ţara asta!” şi filmul se 
termină cu o serie de flashback-uri ale bărbatului aflat în pragul 
nebuniei. Sembène filmează în dialectul wolof şi foloseşte actori 
neprofesionişti, considerând că numai aceştia pot juca cu adevărat 
rolul unor oameni fără slujbă. Cu acest film, el îşi atinge pe deplin 
scopul de a mişca ceva în societatea africană: după vizionarea lui, 
oamenii încep să protesteze la piaţă şi la poştă atunci când li se 
fac nedreptăţi. Filmul a devenit atât de important, încât a intrat în 
limbajul comun: „Nu încerca cu mine trucurile din Mandabi!” li se 
spunea lucrătorilor de la poştă.

filme de război
Atât „Emitaï” („Zeul tunetului”, 1971) cât şi „Camp de Thiaroye” 
(„Tabăra de la Thiaroye”, 1988) sunt plasate în perioada celui de-
al Doilea Război Mondial şi explorează înrolarea „voluntară” a 
tinerilor senegalezi în armata franceză şi lupta într-un război care 
nu este al lor şi care nu le aduce niciun beneficiu.
În „Emitaï”, armata franceză obligă tinerii unui trib senegalez, 
Diola, să se înroleze. La scurt timp se întorc să confişte recolta de 
orez a satului. Femeile ascund orezul şi pornesc astfel războiul cu 
soldaţii francezi. Filmul porneşte de la o poveste reală care o avea 
ca eroină pe An Sitoe, o femeie senegaleză, dar Sembène preferă să 
estompeze caracterul protagonistei şi să spună povestea rezistenţei 
unei comunităţi. Povestea se desfăşoară lent, ajutând publicul să 
se familiarizeze cu ritualurile şi limbajul Diola şi, în acelaşi timp, 
comentând lentoarea cu care se iau deciziile într-o societate în care 
trebuie cerută permisiunea zeilor la fiecare pas. Este un război 
inegal, al armelor de foc împotriva fetişurilor.
„Camp de Thiaroye” se opreşte asupra sfârşitului războiului şi 
întoarcerii acasă a soldaţilor senegalezi. În loc să fie plătiţi şi 
trimişi înapoi la familiile lor, aceştia sunt ţinuţi prizonieri într-o 

închisoare aproape de Dakar. Atunci când se răzvrătesc împotriva 
propunerii armatei franceze de a le plăti doar jumătate din salariile 
promise, sunt masacraţi fără milă. Muzica joacă în acest film un rol 
mai important decât în toate filmele precedente ale lui Sembène. 
Trompeta guvernează coloana sonoră, în jurul ei organizându-se 
activităţile zilnice ale soldaţilor. 
Sembène încearcă de mai multe ori să-şi proiecteze filmul în 
Franţa, dar este refuzat pe motiv că se comemorează moartea lui 
Charles De Gaulle. „De Gaulle moare în fiecare zi pentru filmul 
meu”, glumeşte Sembène.

filme antireligioase
Ousmane Sembène se declară ateu şi afirmă: „Omul este Dumnezeu 
pentru mine”. Ceea ce cineastul impută credinţelor de orice fel 
este faptul că îi fac pasivi pe credincioşi. Aceştia renunţă să mai 
acţioneze, aşteptând dreptatea divină. 
Într-unul din cele mai apreciate filme ale sale, „Ceddo” (1977), 
Sembène distorsionează istoria în beneficiul simbolisticii, 
comasând câteva ere într-o singură anecdotă. Plasat într-un loc 
şi un timp neprecizat, „Ceddo” relatează pătrunderea islamului 
şi a creştinismului într-un trib african. Cei care nu doresc să fie 
convertiţi la islam (ceddo – cei ce conservă tradiţia, cei ce refuză) 
se aliază şi o răpesc pe prinţesa Dior, fiica regelui.
„Ceddo” este un film demagogic, cu un ritm foarte lent de 
desfăşurare a acţiunii. I se reproşează adesea că se aseamănă cu 
o piesă de teatru filmată, dar Sembène susţine că aşa se desfăşura 
viaţa publică înainte de instaurarea islamului - oamenii se adresau 
regelui în prezenţa acestuia, vorbeau cu el printr-un intermediar şi 
elaborau discursuri lungi, argumentative. Personajele iau pe rând 
cuvântul şi îşi susţin poziţia. Filmul este, de fapt, o confruntare  
între tradiţia africană şi ideologia islamică, care se încheie cu 
moartea regelui si a câtorva viteji care încearcă să o salveze 
pe prinţesă. „Ceddo” sunt convertiţi şi primesc nume islamice. 
Prinţesa, pasivă şi tăcută până la sfârşit, îl ucide cu sânge rece pe 
Imam, răzbunându-şi tatăl şi restabilind într-o oarecare măsură 
dreptatea. Acesta este unul dintre puţinele filme în care Sembène 
îi permite în final unui personaj să facă un gest atât de categoric, el 
preferând să lase deznodământul uşor suspendat, acumulând astfel 
multă tensiune în public, pentru ca acesta, impulsionat, să simtă 
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festivaluri

nevoia de a acţiona în viaţa reală.
„Guelwaar” (1993) ridică încă o dată problema religiei, dar de data 
aceasta ca pretext pentru a sugera o rană mai adâncă a societăţii 
africane. Atunci când Guelwaar moare, iar corpul lui dispare de la 
morgă, fiul său pleacă în căutarea cadavrului. Descoperă curând că 
acesta a fost înmormântat din greşeală de o familie de musulmani, 
care nu vor în niciun chip să îşi recunoască greşeala şi să profaneze 
mormântul celui care susţin că este ruda lor. De aici începe un 
conflict extins între creştini şi musulmani, cu poliţia şi administraţia 
pe post de mediatori şi uneori catalizatori. Frumuseţea construcţiei 
filmului constă în conflictul secundar care se conturează subtil, 
dar care este mult mai important. De ce a murit Guelwaar? Sau, 
mai curând, cine l-a omorât pe Guelwaar? Adunând frânturi de 
informaţie presărate de-a lungul filmului, culminând cu marele 
discurs al lui Guelwaar, prezentat prin flashback, se poate schiţa 
portretul lui Guelwaar: un luptător ideologic care susţine că nu 
se poate construi o societate din cerşit, că Africa trebuie să lupte 
cu condiţiile geografice dure şi să-şi câştige singură pâinea, nu să 
aştepte ajutoare din afară. Guelwaar denunţă totodată conducerea 
politică care aşteaptă şi ea mila străinilor, prezentând această milă 
ca pe rezultatul eforturilor ei de a-şi hrăni poporul.
Finalul prezintă convoiul funerar întorcându-se de la cimitirul 
musulman cu corpul lui Guelwaar şi vandalizând o maşină cu 
ajutoare întâlnită pe drum. Poate că Guelwaar nu a murit în zadar.

„africa is a woman!”
… afirmă categoric Ousmane Sembène într-un interviu. Africa este 
matriarhală, femeile sunt educate să fie umile şi supuse, dar de fapt 
ele doar creează iluzia că bărbaţii sunt la putere. Femeile africane 
sunt mai libere decât cele europene, spune Sembène, adăugând că, 
dacă ar fi femeie, nu s-ar căsători niciodată cu un bărbat african: 
„Femeile africane ar trebui să se mărite cu bărbaţi adevăraţi, nu 
cu bărbaţi cu deficienţe mentale!” (intervievat de Firrine Ni 
Chreachain, 1992)
Admiraţia lui Ousmane Sembène pentru femei se face simţită în 
toate filmele sale, în delicateţea şi atenţia cu care îşi construieşte 
personajele. Femeile lui sunt mândre (de la prinţesa Dior în 
„Ceddo” până la cerşetoarea cu rol episodic din „Faat Kiné”), sunt 
elegante şi au o putere de sorginte miraculoasă. Sembène pare să 

fie fascinat de ele şi să nu le înţeleagă întru totul. Ultimele două 
filme ale sale, „Faat Kiné” şi „Moolaadé”, sunt dedicate femeilor şi 
micilor lor victorii, care au schimbat cursul istoriei Africii.
Faat Kiné deţine o benzinărie profitabilă în Dakar şi îşi creşte 
singură cei doi copii adolescenţi. Kiné a rămas însărcinată prima 
dată când încă mai era la şcoală, dar iubitul ei, profesor la acelaşi 
liceu, nu a vrut să recunoască copilul. Kiné supravieţuieşte furiei 
crunte a tatălui său, care vrea să o ardă de vie pentru că l-a dezonorat. 
Câţiva ani mai târziu, cunoaşte un alt bărbat care o dezamăgeşte, 
părăsind-o în ultimele luni de sarcină. Acum, copiii au crescut şi au 
luat bac-ul, iar Kiné le organizează o petrecere de absolvire. Ambii 
taţi ai copiilor vin la petrecere, cerându-şi drepturile.
Filmul este senin şi uşor de vizionat. Sembène face o incursiune 
în viaţa femeilor emancipate din Dakar, urmărind discuţiile lor 
despre afaceri, căsătorie şi sex. Generaţia lui Kiné face tranziţia 
de la tradiţie la modernitate. Iar copiii ei, refuzând să îşi asculte 
orbeşte taţii care apar ca prin minune când ei au crescut deja, pun 
la îndoială validitatea tradiţiei într-o lume în care respectul în 
familie se câştigă, nu se moşteneşte.
„Moolaadé” încheie filmografia lui Ousmane Sembène şi câştigă 
în 2004 „Un Certain regard” la Cannes, fiind probabil cel mai 
european dintre filmele lui. Filmul este o coproducţie a mai multor 
ţări africane, printre care Senegal, Burkina Faso, Camerun, Maroc, 
Tunisia, şi prezintă o Africă foarte viu colorată şi veselă, în ciuda 
violenţei subiectului ales: tradiţia mutilării genitale a fetiţelor. 
Mutilarea genitală (purificarea) este un obicei foarte vechi care s-a 
păstrat în special în Africa, dar şi în unele ţări arabe, deşi nu se 
ştie cu precizie scopul unei astfel de practici. În urma procedurii, 
un procent important dintre fetiţe mor din cauza infectării rănii. 
Personajul principal din „Moolaadé”, Colle, se opune purificării 
fetei ei şi adăposteşte de asemenea alte patru fetiţe, care fug în ziua 
ritualului. Colle rezistă cu stoicism presiunilor soţului, comunităţii 
şi chiar flagelării şi reuşeşte într-un final să le câştige de partea ei şi 
pe celelalte mame, împreună punând capăt acestui obicei.
„Faat Kiné” şi „Moolaadé” sunt primele două filme dintr-o trilogie 
pe care Sembène intenţiona să o dedice eroilor vieţii cotidiene: „Vor 
să ne convingă că „vegetăm”. Dar această luptă ascunsă a poporului, 
la fel cu cea a altor popoare, este ceea ce numesc eu eroism. Aceştia 
sunt eroii cărora nicio ţară nu le oferă medalii…” (interviu de Samba 
Gadjigo, 2004). Ousmane Sembène se stinge înainte de a reuşi să 
arunce o ultimă săgeată către guvernanţi prin ultimul proiect al 
trilogiei, „The Brotherhood of Rats” („Frăţia Șobolanilor”).

Xa
la
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75

 cinema în africa | dosar



70                                                                 octombrie 2011 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

blockbuster 
NollYwood

de andra Petrescu

Nollywood s-a născut în 1992 pentru că un comerciant voia să vândă 
casete video. Ken Nnabue şi-a dat seama că o casetă fără conţinut e 
lipsită de valoare pentru clientela lui; prin urmare, pentru a-şi mări 
vânzările, a făcut un film direct pe casetă – „Living in Bondage” 
(„Trăind în robie”, regie Chris Obi Rapu, 1992) –, l-a multiplicat şi 
distribuit. Filmul, o melodramă cu origini în telenovelă, urmăreşte 
soarta tragică a unui bărbat ce îşi omoară soţia în cadrul unui ritual 
de îmbogăţire. Publicul a rezonat cu tema sacrificiului uman, subiect 
mai apropiat de cultura africană decât musicalurile bollywoodiene 
sau filmele de acţiune ameriane. Datorită reacţiei neaşteptat de 
pozitive a publicului, alţi comercianţi au început să investească în 
filme, „Living in Bondage” provocând revoluţia video în Nigeria, 
numită Nollywood.

factori economici și sociali
Cinematografia nigeriană nu a fost una dintre priorităţile statului. 
Cinematograful a fost adus în Nigeria de către coloniştii britanici, 
la începutul secolului XX. Filmele erau educative, informaţionale 
(reportaje) şi politice; pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
se prezentau filme de război prin care nigerienii să vadă în Germania 
inamicul lor şi al Marii Britanii. Se comandau reportaje despre 
sănătate, agricultură (menite să popularizeze noi tehnologii) şi 
educaţie. Odată cu plecarea coloniştilor, a dispărut şi interesul 
statului pentru finanţare sau importul producţiilor străine.1

În anii ’70, un grup de tineri regizori au încercat să pună bazele 
unui cinema naţional, dar eforturile lor artistice nu au fost susţinute 
financiar de stat. La începutul anilor ’90, cultura cinematografică a 
publicului nigerian era formată de televiziune, care difuza câteva 
seriale autohtone ale anilor trecuţi, filme indiene, telenovele 
mexicane şi westernuri americane. Puţinele săli de cinema falimentau 
din cauza numărului mic de spectatori. Nigeria nu producea filme, 
iar costurile distribuţiei filmelor străine erau prea mari. Aşadar, 
„Living in Bondage” s-a vândut în aproximativ 500.000 de copii 
VHS doar în primele săptămâni.2

Succesul financiar al lui Ken Nnabue i-a entuziasmat şi pe alţi 
comercianţi, care au investit în producţia filmelor video. Investiţia e 
minimă, costurile reduse, iar profitul mare. Bugetul obişnuit al unui 
film era de 10$ – 15.000$. Odată finalizat, filmul ajungea pe piaţă, 
direct pe suport digital, într-un procent de 300.000 de copii. Acesta 
ar fi venitul doar unui producător, căci proprietarii de magazine pun 
în circulaţie un alt număr de copii necontrolate de legile drepturilor 

de autor. Din cauza pirateriei, procentul real al veniturilor naţionale 
din film nu poate fi estimat corect. 
Filmele produse în acest sistem nu au lansări în cinema, ele sunt 
concepute special vizionării la televizor, în familie. Fără existenţa 
video-ului, mai apoi a DVD-ului şi a filmării digitale, Nollywood 
nu ar fi fost posibil. În Nigeria, datorită costurilor mici cerute de 
o filmare digitală, noua tehnică reprezintă, din punct de vedere 
financiar, singura posibilitate de a face film. Noua lor industrie 
video e estimată la o valoare totală de 200 de miliarde de dolari şi o 
producţie constantă de film.3

Nigeria nu are o tradiţie cinematografică, oamenii implicaţi în 
film provin din teatru, din televiziune sau de pe stradă – Lancelot 
Imasuen declară în documentarul „Nollywood Babylon” (regie 
Ben Addelman & Samir Mallal, 2008) că a învăţat filmul pe stradă. 
Cantitatea e mai importantă decât calitatea, subiectele autohtone 
au o structură simplă, răsturnările de situaţie se bazează pe intrigi 
conjugale, iar mizanscena e primitivă. Însă Nollywood e într-o 
continuă expansiune, îmbunătăţindu-şi calitatea în propriul ritm. În 
19 ani a reuşit să devină, conform raportului realizat de Institutul 
de Statistică UNESCO, cel de-al doilea producător mondial de film 
– în 2006, Bollywood a produs 1091 de filme, Nollywood 872, iar 
Hollywood 485.4

sistemul de producţie și 
distribuţie
Am aflat despre Nollywood acum cinci ani; un prieten văzuse un 
documentar pe tema asta. Nu-şi amintea nume, detalii, ţara de 
origine - povestirea comunica doar un farmec al fabulosului. Undeva 
în Africa, într-o piaţă, la umbra unui copac, oamenii se adună în jurul 
unei mese, dau o probă de actorie şi aşteaptă rezultatele. Filmele se 
vând în piaţă, la magazinul de filme exclusiv nigeriene. Imaginea 
descrisă am găsit-o, de curând, într-un documentar realizat de Nick 
Moran pentru BBC World în 20055, în care regizorul încearcă să 
realizeze un film nigerian (cel puţin cu mijloace specifice Nollywood-
ului) în 5 zile, cu un buget de 10.000£. 
În prezent, la Nollywood, bugetul unui film variază între 10.000$ şi 
maxim 200.000$, dacă există co-finanţatori – investiţii din Statele 
Unite sau Marea Britanie. Fondurile depind de profesionalismul 
casei de producţie şi a realizatorilor implicaţi în proiect. Jeta 
Amata a pus bazele unui sistem de producţie profitabil, astfel încât 
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producţiile lui recente au beneficiat de finanţatori generoşi: „The 
Amazing Grace” (2007, coproducţie Marea Britanie-Nigeria) cu un 
buget de 400.000$, „Inale” (2010, Nigeria) cu 1.000.000$, iar „Black 
Gold” (2011, Nigeria) peste 1.000.000$. Totuşi, principalii investitori 
rămân comercianţii (the marketeers), tot ei fiind şi responsabili de 
distribuirea filmelor. 
Regia, actoria, producţia pot fi asigurate, de multe ori, de aceeaşi 
persoană. Actorii sunt staruri deja consacrate (Rida Dominic, Ini 
Edo, Desmond Elliot, Fred Amata) sau noi talente descoperite în 
rândul oamenilor obişnuiţi. A fi actor de film e una dintre cele mai 
bine plătite profesii în Nigeria, o sursă de venit rapid şi facil. Se fac 
şedinţe de casting în diferite locaţii, unde oamenii vin să dea probă 
şi aşteaptă, cu emoţii, să afle dacă au fost aleşi sau nu. Casting-ul 
durează una-două zile, iar filmările până la două săptămâni. Nick 
Moran şi-a realizat filmul în cinci zile. La Nollywood se produc 
aproximativ 200 de filme pe lună, cam 2000 pe an.6 Filmul e o 
investiţie sigură, pe termen foarte scurt.
Platourile de filmare cu străzi şi cartiere reconstruite nu există la 
Nollywood. Filmările au loc în spaţii libere, în decoruri naturale şi în 
casele oamenilor, prin bunăvoinţa lor. Aici nu se filmează în studio, 
totul e real, dar nu realist. Când Imasuen a spus că a învăţat regie 
pe stradă nu vorbea metaforic. Echipele de filmare îşi desfăşoară 
activitatea pe stradă, în pădure sau în case private, sub ochii curioşi 
ai trecătorilor. 
Odată terminată şi etapa de postproducţie, filmele ajung la primii 
investitori, la comercianţi, în magazine şi apoi la televiziunile 
nigeriene – Africa Magic TV difuzează exclusiv filme nollywoodiene. 
Cinematografele nu intră în procesul de distribuire pentru că cele 

care mai există, sunt închise. „De ce să vin seara la film, când risc să 
fiu atacat sau să mi se fure maşina?” spunea un intervievat pentru 
„Nollywood Babylon” (2008). Situaţia politică a provocat haos pe 
străzile oraşelor nigeriane, unde violenţa e tot mai răspândită.
Vraja filmelor nollywoodiene are putere şi mai departe de continentul 
african, unde se deschid magazine specializate, asemănătoare celor 
din pieţele nigeriene, prin care diaspora are acces la producţiile de 
acasă.

Blockbusterul nollywoodian
Blockbusterul, ca tip de cinema, e o invenţie hollywoodiană, 
contramăsură la scăderea alarmantă a numărului de spectatori în 
sălile de cinema. Cu un ritm alert, explozii şi lupte concepute să 
fie spectaculoase pe ecranul mare şi un nou tip de protagonist – 
eroul naţional –, blockbusterul a readus oamenii la cinematograf şi a 
promovat cultura americană. 
Se poate spune că blockbusterul nigerian a readus oamenilor 
filmele autohtone, inspirate din cultura africană. Ambele reprezintă 
portrete, mai naturale sau mai cosmetizate, ale societăţii africane, 
respectiv americane. În timp ce Hollywood ilustrează, la un alt 
nivel înalt de rafinament al meseriei, o ţară a democraţiei, onoarei 
şi curajului, Nollywood, cu o cunoaştere elementară a limbajului 
cinematografic, dezvăluie o Africă sinceră, preocupată doar de 
adevărurile sale. Tocmai onestitatea regizorilor dă subiectelor 
autenticitate, farmec şi simpatie. 
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Limbajul cinematografic al regizorilor nigerieni e limitat la 
noţiuni primitive, cu singurul scop de a ilustra scenariul. Mesajul – 
întotdeauna educativ – e redat prin dialog, la fel ca toate celelalte 
informaţii importante din film. Intenţia regizorului e să redea 
informaţia, să aibă actorii poziţionaţi în faţa camerei şi, eventual, 
să schimbe planul american cu prim-planul sau detaliul, subliniind 
intensitatea dramatică a momentului. Profunzimea în cadru sau 
acţiunile în planuri mai îndepărtate ale imaginii sunt necunoscute. 
Mizanscena înseamnă poziţionarea actorilor în faţa unei camere fixe 
şi filmarea efectivă a replicilor actorilor. Mişcările de aparat apar 
doar în secvenţe de coregrafie, cu dansuri tradiţionale. Actorii, deşi 
fac eforturi vizibile să-şi intre în rol, ascund o urmă de ingenuitate şi 
prospeţime în mişcările trupurilor şi în intonaţie, ca şi cum dialogul 
în dialectele africane e mereu firesc. Momentan, filmul nigerian 
se obişnuieşte cu tehnologia, învaţă să folosească lumina pentru o 
imagine clară şi în culori frumoase.
Majoritatea celor interesaţi de filmul nigerian remarcă naraţiunea 
bogată, în ciuda regiei slabe. Însă subiectele nu sunt bogate, ci 
exotice. Temele şi intrigile scenariilor se inspiră din cultura africană, 
din ritualuri sau probleme sociale caracteristice. Poveştile sunt 
moraliste - fie că încurajează la fidelitate sau la comportament 
tolerant faţă de persoanele infectate cu HIV, filmul trebuie să aibă 
mesaj.
Nu storytelling-ul scenariştilor nollywoodieni îi atrage pe spectatori. 
Structura e lineară, personajele nu evoluează, situaţiile sunt casnice 
şi banale. Protagoniştii, oameni inocenţi, sunt afectaţi de lucruri 
exterioare lor – puterea zeilor sau conspiraţiile antagoniştilor 
schimbă situaţia iniţială, însă divinitatea dezleagă iţele şi pedepseşte 
vinovaţii. Intriga reprezintă, întotdeauna, încălcarea unui principiu 
moral preţuit în cultura africană. Sinceritatea e cea la care rezonează 
spectatorii când spun că poveştile sunt bune. Simplitatea limbajului 
cinematografic, a naraţiunii, falsitatea şi candoarea actorilor, 
decorurile reale, superstiţiile nigerienilor, toate conferă filmului 
o atmosferă ceţoasă, de basm. În plus, deşi singurele metode de 
manipulare folosite sunt muzica şi ralantiul în momentele dramatice, 
umanitatea insuficienţelor inspiră la simpatie. 
O clasificare a filmelor se face în funcţie de dialect: filme nigeriene 
(engleză), filme yoruba, filme hausa. Genurile derivă din mitologia 
africană, comediile şi melodramele americane: horror, comedie, 
legende urbane, parabole mitice, dragoste, juju, vrăjitorie, 
melodrame, epopee istorică. 
Jeta Amata, unul dintre cei mai constanţi realizatori nigerieni, se 
inspiră din filmele americane. „Black Mumba” (2002) e filmul lui cu 
mafioţi, „Queen” (2002) e o variantă de film istoric, „Inale” (2010) 
e primul musical nigerian. Amata aspiră la un stil hollywoodian, la 
glamour şi la subiecte măreţe. „Ultimate Crisis” („Criză extremă”, 
2005) e drama unei tinere văduve, Eno (interpretată de Rita 
Dominic), care după ce află că are virusul HIV, e izgonită din 
cartier şi violată de o gaşcă de huligani. Dezamăgită, hotărăşte să 
se răzbune pe oameni: se va prostitua şi va transmite boala şi altora. 
Ajunsă pe stradă, găseşte un mentor (Ini Edo) care o învaţă trucurile 
meseriei – să-şi asume o personalitate fictivă pentru stradă. Acum o 
cheamă Francesca, munceşte pentru fraţii ei mai mici şi, între timp, 
studiază lingvistica la universitate şi niciodată nu acceptă un client 
care nu foloseşte prezervativ. Tocmai în prima seară, Eno întâlneşte 
un bărbat bun. E văduv, mai în vârstă, şi vrea să aibă grijă de ea. În 
cele din urmă, el află secretul ei, o susţine să vorbească în public, să 
explice oamenilor ce înseamnă virusul HIV şi cum se pot proteja. E 
una dintre cele mai bune melodrame de la Nollywood. 

Jeta Amata manipulează spectatorul prin muzică şi ralanti. El 
îngroaşă emoţiile personajului şi gravitatea situaţiei: apropie camera 
de personaj până la prim-plan, foloseşte ralanti-ul, suprapune muzica 
americană romantică, recognoscibilă. Spre exemplu, când Eno iese 
din casă şi observă că oamenii fug de ea, mişcările celor din cadru 
devin treptat tot mai lente, reflectând şocul şi umilinţa ei. Mai târziu, 
când Eno iese din casa în care a fost violată, Amata reia acelaşi efect. 
Trecerea ei de la statutul de femeie casnică la cel de prostituată e 
arătată printr-o serie de cadre ilustrative, ce o înfăţişează în faţa 
oglinzii, aşteptând bărbaţi pe stradă sau ieşind cu ei din casă, unite 
printr-o melodie R&B. La fel e sugerată şi evoluţia relaţiei sale cu 
bătrânul. În filmele nigeriene relaţiile dintre personaje nu sunt 
aprofundate, ci redate prin succesiuni de secvenţe ilustrative, din 
care spectatorul înţelege că, între timp, cei doi s-au îndrăgostit. 
„Rattle Snake” („Șarpe cu clopoţei”, regie Amaka Igwe, 1995) e 
povestea unor copii orfani de tată şi asupriţi de unchi. Filmul se 
desfăşoară lent, cu un ritm monoton şi o atmosferă tristă; chiar 
dacă patetismul caracteristic melodramei nollywoodiene e prezent, 
el devine firesc. „Rattle Snake” are răbdare cu fiecare moment din 
viaţa familiei, de când tatăl trăieşte până când fiul cel mare, alungat 
de unchi, devine hoţ de buzunare. Amaka Igwe nu-şi structurează 
perfect naraţiunea, transmite informaţiile prin dialog, le repetă, 
şi nici imaginea nu e tocmai clară. Totuşi, prefer filmul ei celui 
regizat de Amata, pentru că reuşeşte să redea un timp interior al 
personajelor, o atmosferă umană şi, chiar dacă mesajul e moralist, 
nu e doar educativ. Igwe încearcă o analiză a societăţii, o critică a 
principiilor ei rigide. 
Regizorii şi producătorii nigerieni se autoproclamă singurii cineaşti 
care fac filme despre adevărurile oamenilor negri şi despre viaţa în 
Africa; ei îşi asumă rolul de a promova cultura africană în lume şi pe 
cel de a educa. Sunt conştienţi că le lipsesc resursele financiare ale 
Hollywood-ului, dar până la urmă nu e vorba de o concurenţă, căci 
ei se adresează unui alt public, unul ce are nevoie să vadă poveşti 
despre propria cultură, societate şi istorie. 

spectatorul nigerian
Mi se pare esenţial, pentru înţelegerea fenomenului Nollywood, 
că toată cultura cinematografică a publicului nigerian s-a datorat, 
pentru mult timp, Bollywood-ului, telenovelelor mexicane şi  
filmelor americane de televiziune. Noua industrie de film speculează 
nevoia spectatorilor de a rezona cu probleme cunoscute societăţii 
lor. Aceşti regizori, cu şcoala de film făcută pe străzi, trebuie să-şi 
formeze publicul treptat. 

i Onuzulike, Uchenna, “Nollywood: The emergence of the Nigerian 
Videofilm Industry and its Representation of Nigerian Culture” , 
Clark University, 2007 ProQuest Information and Learning 
Company
ii Idem i
iii Ogbor, John O., „Entrepreneurship in SubSaharan Africa – A 
Strategic Management Perspective”, 2009, ArtHouse
iv http://www.un.org/apps//news/story.asp?NewsID=30707&Cr=nig
eria&Cr1=
v “Nollywood, Filmaking in Nigeria”
vi Idem ii
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Anim’est 2011
Festivalul Internațional de Film de animație

ediția a 6-a 

București 7-16 octombrie

festivaluri

an abstract day
Olanda 2010
regie Oerd van cuijlenborg

„An Abstract Day” este, de fapt, un film experimental semi-abstract care 
relatează o zi din viaţa unui cuplu, sau cel puţin aşa îl descrie regizorul 
şi e greu să contrazici textul de prezentare al unui film abstract. Banda 
sonoră este reală, înregistrată şi constituie scheletul pe care se potrivesc 
imaginile fanteziste ale animatorului. Aceasta nu este prima încercare 
de acest fel, precedentul constituindu-l un film intitulat sugestiv “More 
Than Meets the Eye” (regie John Hubley). Cuplul nevăzut din „An 
Abstract Day” face dragoste, se ceartă şi evadează departe de nebunia 
oraşului, undeva într-un loc sălbatic, unde-şi petrece noaptea. Filmul 
este surprinzător de captivant, atrăgând spectatorul într-o atmosferă 
păstoasă, subconştientă, a culorilor şi formelor care se întrepătrund. Din 
când în când, acestea se ordonează în forme care trimit spre imagini 
binecunoscute (fire de iarbă, fulgere, uşi care se deschid lăsând să intre 
lumina etc.), care, în perfectă concordonţă cu fondul sonor (sunet de 
greieri, tunete, scârţâit de uşă etc.), sunt ca nişte cârlige care te afundă şi 
mai mult în poveste. (Cristina Bîlea)

Crulic – drumul spre dincolo
România 2011
regie, scenariu: anca Damian
narațiune: Vlad Ivanov, Jamie Sives
echipă animație: Dan Panaitescu, Raluca Popa, Dragoș Ștefan, 
Roxana Bentu, tuliu Oltean 
 
Documentarul animat „Crulic” a avut premiera românească la Cinema 
Patria, în deschiderea Festivalului „Anim’est”. Filmul relatează povestea 
reală a cetăţeanului român Caludiu Crulic, arestat în Polonia pentru 
furtul unui portofel. De câţiva ani, Crulic mergea în Polonia, de unde 
cumpăra diverse produse la preţ mai mic şi le vindea apoi în România. În 
2007 este acuzat că a furat portofelul unui judecător şi, în ciuda dovezilor 
pe care le aduce şi prin care demonstrează că la data furtului era în Italia, 
autorităţile poloneze răspund cu superficialitate şi nepăsare. Crulic intră 
în greva foamei, însă timp de patru luni de zile i se răspunde cu aceeaşi 
nepăsare şi condescendenţă din partea Consulatului Român din Polonia 
şi chiar şi din partea surorii sale. Doctorii din închisoare ignoră starea tot 

mai rea a sănătăţii deţinutului şi, în cele din urmă, Crulic moare pe 18 
ianuarie 2008. Pe genericul de final al filmului apar fragmente de ştiri şi 
interviuri în care autorităţile încearcă să se sustragă acuzaţiilor.  
Un prim succes al acestei coproducţii româno-poloneze este o menţiune 
specială primită în cadrul prestigiosului Festival de Film de la Locarno, 
iar filmul este în continuare selectat şi proiectat peste tot în lume. Presa 
internaţională apreciază multitudinea tehnicilor de animaţie folosite, 
poezia şi sensibilitatea poveştii, farmecul vizual al filmului. „Crulic” este 
o rară performanţă în animaţia românească, singura de 20 de ani încoace 
– după cum s-a spus chiar în deschiderea festivalului - şi se înscrie într-o 
mişcare mai amplă de „reanimare” a filmului de animaţie românesc, 
stabilind un punct de referinţă din multe puncte de vedere.
Foarte bine documentat, scenariul se leagă şi prin secvenţe de ficţiune 
care îi conferă coerenţă şi ritm. Filmul urmează calea deja clasicelor 
„Waltz im Bashir” („Vals cu Bashir”, 2009, regie Ari Folman) sau 
„Persepolis” (2008, regie Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud) – filme 
de animaţie dedicate adulţilor, pe teme grave sociale şi politice. 
Stilul vizual este uneori copleşitor şi urmăreşte demonstrativ şi  
tautologic monologul lui Crulic (în interpretarea lui Vlad Ivanov), care 
îşi povesteşte viaţa din off, de dincolo de mormânt. Acest tip de montaj 
aminteşte de prezentările comerciale animate – acelaşi ritm alert al 
discursului informativ dublat de imaginea cu rol ilustrativ. Stilul general 
al filmului este de colaj, îmbinând mai multe genuri de reprezentare 
grafică, mai multe tehnici de animaţie (clasică, stop-motion, fotocolaj, 2D 
digitală, 3D etc.) şi două voci (a lui Crulic, din mormânt, şi a încă unui 
personaj care ne informează retrospectiv asupra stării de degradare a 
lui Crulic). Recurenţele stilistice sunt, în general, aleatorii şi nemotivate, 
nu se articulează într-o dimensiune semantică diferită. Efectul final al 
acestor opţiuni stilistice foarte diverse e că personajul şi povestea nu 
devin ataşante.  „Firimiturile” sunt adunate într-o ordine temporală 
liniară cu câteva bucle minore, iar firul evenimenţial este reconstituit pe 
un ton obiectiv şi detaşat. Însăşi vocea naratorului-personaj este calmă, 
detaşată şi rece. 
Această aspiraţie împlinită de obiectivitate nu e deloc rea, dimpotrivă: 
filmul ar fi putut uşor să alunece pe panta senzaţionalului trivial. Situaţia 
unui român care face greva foamei într-o închisoare din Polonia e, în sine, 
foarte generoasă în acest sens. Din fericire, degradarea fizică treptată a 
lui Crulic este redată, cumva, de la distanţă, respectuos: contururile 
corpului său devin tot mai neclare, iar silueta lui devine tot mai mult o 
umbră. Ca poveste, „Crulic” curge lent, tensiunea dramatică nu atinge 



74                                                                 octombrie 2011 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

festivaluri

culmi prea înalte. Regizoarea Anca Damian reuşeşte, cu ajutorul echipei 
sale, ceea ce îşi propune: să surprindă demnitatea unui om care moare 
sub ochii semenilor săi. (Cristiana Stroea)

millhaven
Polonia 2010
regie Bartek Kulas

„Millhaven” a luat menţiunea specială a juriului „Anim’est” de anul 
acesta şi face parte din categoria filmelor memorabile şi „fredonabile”, 
fără să fie un videoclip. Bazat pe o baladă întunecată a lui Nick Cave, 
filmul spune povestea sadică a Lorettei, chiar din unghiul ei subiectiv. 
Cu o voce gravă care aduce foarte bine cu cea a Adei Milea, Loretta ne 
povesteşte toate grozăviile care se petrec de ceva vreme în orăşelul ei 
„friguros” şi „răutăcios”: se moare pe capete, de la bătrâni la căţei, şi 
nimeni nu înţelege de ce. Dar Loretta nu e îngrijorată, mama ei i-a spus 
odată că „toate creaturile lui Dumnezeu mor”. Până când una dintre 
victime are timp să mărturisească cine a ucis-o, înainte de a-şi da sufletul.
Animaţia lui Kulas nu este spectaculoasă, lăsând astfel balada în prim-
plan. Filmul este schematic; se creează atmosfera straniu-melancolică a 
oraşului şi silueta sincopată a Lorettei, care pare decupată din carton, 
plus un număr de gângănii şi păianjeni care îşi întind relaxaţi plasele 
prin cadru. Muzica este, la fel, foarte simplă, rezumându-se la un ticăit 
continuu. Toate aceste elemente, împreună cu vocea minunată, se 
cumulează într-un filmuleţ-cântecel-poem bizar, dar nu lipsit de umor. 
(Cristina Bîlea)

filme de ladislas starevich

Anul acesta, Anim’est şi-a canalizat eforturile în aducerea pe marele ecran 
a unei selecţii vaste de filme de animaţie cu păpuşi. Atât de vastă, încât 
cele cinci calupuri, denumite sugestiv „Masters of Puppets”, au cuprins 
cele mai reprezentative animaţii realizate între 1911 şi 2008. Dintre toate, 
primul calup i-a fost dedicat integral pionierului animaţiei cu păpuşi, 
Ladislas Starevich. Graţie nepoatei lui, care a fost prezentă la festival, 
organizatorii au putut proiecta de pe peliculă cele mai importante 
filme ale acestuia: scurtmetrajele care au fost proiectate iniţial în 
variantă originală, mută, au fost reluate în cadrul galei de premiere, sub 
acompaniamentul orchestrei Vlasov’s Best Friend din Slovenia, alături 
de mediu-metrajul arhicunoscut „Mascota” („Fétiche-mascotte”, 1933) şi 
singurul său lungmetraj, „Povestea vulpii” („Le roman de renard”, 1930), 
care a putut fi vizionat tot de pe peliculă, în varianta oficială în limba 
franceză. Sperăm că nu aţi ratat, deci, şansa rară de a vedea aceste filme 
în cinematograf.
Un alt eveniment a fost constituit de proiecţia documentarului „Dresorul 
de insecte” („The Bug Trainer”, 2008), coprodus de Polonia şi Lituania, 
şi regizat de Donatas Ulvydas, Linas Augustis, Marek Skrobecki şi Rasa 
Miskinyte. Scurtul documentar (53 de minute) nu  străluceşte prin 
modul de abordare sau ca structură, ci prin faptul că spectatorul are 
şansa să cunoască viaţa animatorului de origine poloneză: aflăm câteva 
detalii biografice despre acesta, deloc uşor de găsit în altă parte, cum ar fi 
detalii despre personalitatea şi comportamentul lui şi, cel mai important, 
vedem multe documente interesante despre el şi opera sa: fotografii, 
afişe, articole de ziar şi bucăţi din filmele lui care nu sunt distribuite azi 
pe piaţă. Aşadar, spectatorul se lămureşte asupra originii complicate 
a operei lui Starevich: născut din părinţi polonezi la Moscova în 1882, 
acesta a crescut pe teritoriul Lituaniei, nutrind două mari pasiuni – 

entomologia şi desenul grafic. Primul său contact cu filmul de animaţie 
a constat în încercarea de a documenta lupta dintre doi cărăbuşi. Din 
cauza luminii şi a căldurii generate de echipamentul de filmare, unul 
din cele două personaje a murit, aşa că Starevich i-a confecţionat nişte 
picioare din sârmă pe care i le-a ataşat de torace şi, astfel, a realizat 
primul film de ficţiune cu păpuşi în 1910 (Emile Cohl realizase deja o 
reclamă cu beţe de chibrit în Franţa în 1908). Începând cu „Frumoasa 
Lukanida” („Prekrasnya Lukanida”, 1911), prima animaţie de ficţiune 
elaborată, parodie cu insecte după legenda Elenei din Troia, Starevich a 
intrat în „perioada rusă” a carierei sale (1911-1918), realizând numeroase 
filme în cadrul studioului lui Aleksandr Khanzhonkov (primul investitor 
în cinema al Rusiei). Documentarul conţine numeroase clipuri din 
filmele cu actori ale lui Starevich, majoritatea melodrame sau parodii, 
în care acesta a inovat şi experimentat enorm cu efectele vizuale, 
scenografia, costumaţia şi machiajul personajelor. Una dintre cele trei 
persoane care vorbesc în acest documentar despre Starevich dezvăluie 
câteva date despre familia lui, care l-a ajutat la toate filmele sale. Ni se 
spune doar faptul că soţia, Anna, care deţinea un magazin de pălării, i-a 
confecţionat toate costumele pentru păpuşi, că Nina a fost starleta-copil 
a filmelor lui şi că Irene, cealaltă fiică, a fost mâna lui dreaptă în procesul 
de animaţie. Nu se ştie exact în ce măsură a contribuit fiecare la animaţii, 
doar că „familia era echipa lui şi că Starevich nu ar fi putut să lucreze 
într-o echipă mai mare” (a refuzat şansa de a face filme la Hollywood). 
Aceeaşi persoană ne mai povesteşte şi despre cât de frumoase sunt 
filmele din „perioada franceză” (1920-1965), fără să intre, însă, în detalii 
tehnice, ceea ce ar fi fost mai interesant. Apoi fraţii Quay, care apar de 
două-trei ori, întăresc această sigilare a buzelor susţinând că „dacă l-am 
fi întâlnit pe Starevich, nu l-am fi bătut pe umăr să îl întrebăm <<Cum 
aţi făcut asta?>>” Aşadar, documentarul este realizat mai mult pentru un 
public care nu îl cunoaşte pe Starevich şi mai puţin pentru amatori sau 
profesionişti ai animaţiei care speră să afle picanterii tehnice.
Ducând mai departe moştenirea lăsată de Meliès, Starevich a încercat 
să exploateze la maxim mediul cinematografic prin lumile lui pline de 
fantezie, populate atât de personaje groteşti (diavoli, scheleţi şi fel de 
fel alte creaturi), cât şi foarte drăguţe (căţeluşul din „Mascota”, şoricei, 
iepuraşi etc). Animatorul a combinat deseori filmarea decorurilor şi 
a personajelor umane (cum ar fi fiica sa, Nina) cu tehnica animaţiei 
stop-motion, reuşind să creeze nişte efecte absolut uimitoare, rareori 
nenaturale. Filmele lui se adresau mai degrabă publicului foarte tânăr (deşi 
astazi pot părea groteşti), mesajele adresate adulţilor trecând oarecum 
peste atenţia copiilor. Spre exemplu, în „Răzbunarea cameramanului” 
(„Mest’ kinematograficheskogo operatora”, 1912) cei doi parteneri dintr-
un cuplu de cărăbuşi se înşeală reciproc, el cu o libelulă-dansatoare la 
clubul „Libelula veselă”, ea cu o insectă artistă, un pictor. „Broaştele cer 
un monarh” („Les grenouilles qui demandait un roi”, 1922) este o satiră 
politică despre nişte broaşte care îi cer zeului lor, Jupiter, un rege ce le 
poate guverna viaţa de pe lac. Nemulţumite de prima variantă, prea 
bună, un buştean care nu face nimic, ele primesc apoi un rege-cocor care 
începe să le mănânce. Jupiter le demonstrază astfel că ar fi trebuit să fie 
mulţumite mai înainte. În „Șoarecele de oraş şi şoarecele de câmp” („Le 
rat des villes et le rat des champs”, 1926), Starevich realizează comedie 
slapstick: un şoarece de la ţară merge în vizită la un şoarece de la oraş, 
care găzduieşte o petrecere fastuoasă, cu mulţi invitaţi. Șoarecii sunt 
îmbrăcaţi elegant, ciocnesc pahare şi socializează, în timp ce urmăresc 
un spectacol grandios de cabaret. Coregrafia şoricuţelor este întreruptă, 
însă, în momentul apariţiei unui pisoi care, trezit din somn, începe să 
se joace cu ei, semănând panică şi frică în cozile acestora. Șoarecii se 
împiedică unii de alţii, se îmbrâncesc şi ajung să se rănească reciproc, 
principala victimă fiind chiar şoarecele de la ţară care conchide: „Viaţa la 
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oraş e prea periculoasă pentru mine.”
Însă cel mai impresionant film, şi opera de referinţă a lui Starevich, 
rămâne „Romanul vulpii” („Le roman de renard”, 1930), primul 
lungmetraj în care se utilizează integral animaţia cu păpuşi. Bazat pe 
colecţia de legende medievale scrise de francezul La Fontaine, filmul 
relatează întâmplări episodice în care vulpoiul Reynard păcăleşte cu 
viclenie mai multe animale din regat pentru a le fura mâncarea. Primind 
prea multe plângeri, regele leu îl cheamă la curte pentru a-şi justifica 
acţiunile. „Romanul vulpii” a fost terminat în 1930, însă introducerea 
sunetului i-a întârziat lansarea, o variantă în limba germană apărând 
iniţial în 1937, urmată de una în limba franceză, cea oficială, în 1941. 
Producţia a durat numai optsprezece luni, foarte puţin timp, având în 
vedere faptul că Starevich a lucrat în cea mai mare parte doar cu fiica 
sa, Irene. Aceştia au folosit 75 de păpuşi de mărimi diferite (de la cinci 
centimetri la un metru) pe care le-au mişcat de milioane de ori (pentru 
scena finală a atacului castelului lui Reynard, de exemplu, păpuşile au 
fost mişcate de 273.000 de ori pentru 3 minute de film).
Starevich a creat păpuşi de o expresivitate subtilă, regatul fiind populat 
de animale antropomorfizate ce trăiesc într-o lume civilizată fără să-şi 
piardă, însă, instinctele lor naturale. Deşi regele decretă printr-un ordin 
că toate fiinţele trebuie să trăiască în pace şi iubire, fără să se mănânce 
între ele, acestea nu se pot abţine să nu acţioneze conform pornirilor 
lor animalice. Inteligentul vulpoi cunoaşte toate slăbiciunile acestora şi, 
în consecinţă, profită de ele pentru a le face să cadă în propria capcană: 
lupul îşi pierde coada încercând să prindă cu ea peşte pe un lac îngheţat, 
ursul rămâne blocat cu botul într-un buştean despre care credea că e 
plin cu miere, pisica este prinsă într-o capcană în timp ce caută „tărâmul 
şoarecilor” ş.a.m.d. Reynard profită de slăbiciunea găinii pentru dans, o 
răpeşte şi o mânâncă, sau cel puţin aşa susţine soţul ei, cocoşul, în faţa 
regelui. Însă bursucul este întotdeauna prezent pentru a explica faptele 
vărului său, vulpoiul, confruntându-ne astfel cu două variante plauzibile 
pentru fiecare faptă a acestuia. Lumea ilustrată în film este plină de 
violenţă, aceasta fiind, de obicei, pedeapsa dată de oameni animalelor, 

care le perturbă traiul. Însă lumea oamenilor pare o extensie a lumii 
animalelor: Reynard cheamă oamenii pentru a fi martori la inteligenţa 
lui superioară faţă de animalele pe care le păcăleşte, iar reacţia lor este 
întotdeauna bătaia.
Înfăţişarea animalelor este extrem de apropiată de realitate şi, cu toate 
acestea, feţele lor exprimă emoţii umane. Decorurile sunt construite 
cu măiestrie, şi filmul conţinte imagini filmate ca fundal, sincronizate 
perfect cu mişcarea personajelor (când Reynard îl păcăleşte pe lup 
să intre în fântână sau în scena dansului şi răpirii găinii). Starevich 
captează reacţiile păpuşilor lui în fiecare secundă, mai ales când acestea 
sunt invadate de sentimente de frică, dragoste, durere sau furie. Lucrul 
cu materiale ce imită blana sau părul presupune o delicateţe şi o grijă 
sporită în manevrarea păpuşilor, însă efectul obţinut de acest animator 
este cu atât mai puternic în acest caz. Animalele sunt îmbrăcate în 
haine medievale ajustate perfect dimensiunii şi conformaţiei fiecăruia. 
Starevich aplică anatomia umană fiecărei păpuşi fără o neglija, însă, pe 
cea animală. Regizorul nu ezită să ne arate că aceste animale au totuşi 
blană sub hainele lor, de exemplu în scena în care soţia lui Reynard îşi 
alăptează puiul (înfololit ca un bebeluş), ţinându-l la piept asemenea 
unei femei. Limita dintre animal şi uman devine astfel una fină.
Filmul este alb-negru, un mare păcat, deoarece nu ne putem decât 
imagina cum ar fi arătat în culori. Puţine din filmele lui Starevich sunt 
în culori: „Vocea privighetoarei” („La voix du rossignol”, 1923), pictat 
de mână, sau „Carusel boreal” („Carrousel boreal”, 1958), care este şi 
ultimul film finalizat de regizor. Animaţiile realizate de Starevich au 
fost inovatoare în toate planurile – tehnic, vizual, narativ, contextual. A 
fost printre primii care a reuşit să creeze efectul de estompare, dificil de 
obţinut chiar şi astăzi în animaţia stop-motion şi a lăsat o operă bogată 
în bijuterii animate, sursă de inspiraţie pentru viitorii animatori care 
îşi doresc să atingă acelaşi nivel de performanţă. Un exemplu recent 
este primul film animat al lui Wes Anderson, „Fantasticul domn Fox” 
(„Fantastic Mr. Fox”, 2009), unde se văd clar asemănările în ceea ce 
priveşte designul păpuşilor. (Ela Duca)
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de anna florea
fotografii de adi marineci

Steven Woloshen este un animator canadian care realizează de 
peste douăzeci de an filme făcute direct pe peliculă. Fie că pictează, 
zgârie, decolorează sau îngroapă pelicula în pământ pentru a o 
lăsa să fermenteze, Woloshen obţine de fiecare dată nişte rezultate 
deosebit de incitante. Alăturarea unor piese muzicale atrăgătoare 
acestor imagini şi proiectarea pe un ecran care măreşte fiecare 
tremur al mâinii de zeci de ori, conferă filmelor sale o putere de 
atracţie greu de descris, pentru că, pe parcursul celor trei - cinci 
minute, cât durează ele, iei parte ca spectator la o experienţă audio-
vizuală care te absoarbe şi te solicită în totalitate. Woloshen a fost 
unul din invitaţii speciali ai ediţiei de anul acesta ai Festivalului 
Internaţional de Film de Animaţie „Anim’est”, în cadrul căruia am 
avut oportunitatea rară de a-i vedea filmele proiectate pe peliculă 
şi de a-l asculta descriindu-şi tehnicile şi procesul. Steven este o 
persoană care te inspiră prin abordarea pe care o are faţă de film, 
faţă de peliculă ca mediu, pentru importanţa pe care o dă drumului, 
mai degrabă decât rezultatului final şi plăcerii primite de la 
experiment şi joacă. 

interviu cu
steven woloshen
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Anna florea: În primul rând, voiam sa vă întreb cum aţi ajuns 
să faceţi acest gen de filme? A existat un moment specific care v-a 
îndreptat în această direcţie sau interesul dumneavoastră. A fost unul 
gradual?
steven Woloshen: Aş zice că a fost un interes gradual. Când aveam 
doisprezece ani, părinţii m-au înscris la un workshop unde vedeam 
filme realizate pe peliculă de 16 mm şi unde ni se ofereau mici benzi 
de peliculă pe care puteam să desenăm imagini. Mai târziu, peste vreo 
cinci ani, când eram în liceu, părinţii mi-au cumpărat echipament 
pentru peliculă Super-8 şi, fiind un copil foarte curios, în loc să filmez, 
am deschis cutiile în care se afla pelicula şi am început să o zgârii. 
Având şi proiector, zgâriam pelicula, iar apoi aveam posibilitatea să şi 
văd ce făcusem. Pe atunci aveam vreo şaisprezece ani. Am mai lăsat 
deoparte pelicula pentru încă vreo doi-trei ani. La facultate, am avut 
posibilitatea să mă joc cu peliculă Super-8 din nou, aşa că am început 
să o perforez. La universitate, făceam filme documentare, însă multe 
din filmările pe care le făceam nu ieşeau aşa cum mi le-aş fi dorit. Aşa 
că, în loc să arunc pelicula, am început să pun în aplicare pe aceste 
materiale nereuşite lucrurile pe care le ţineam minte de când aveam 
doisprezece sau şaisprezece ani. Și cu cât trecea timpul, cu atât mă 
gândeam mai mult la aceste filme, care erau de fapt nişte greşeli. Și am 
devenit curios să văd dacă pot desena pe peliculă, pot să o şi zgârii. Și 
dacă pot să o zgârii, pot să pun alte materiale pe ea? Aşa că totul s-a 
transformat într-un mare laborator. Eram pur şi simplu curios cum 
ar arăta lucrurile pe peliculă şi având echipamentul necesar acasă, 
puteam să îmi satisfac uşor această curiozitate. În acelaşi timp, am 
început să îmi dezvolt un interes pentru pictură şi caligrafie şi mi-
am zis: „Uite, că acum învăţ cum să îmi controlez mâna şi pensula 
şi peniţa, hai să văd cum arată toate lucrurile acestea şi pe peliculă.” 
Aşa că totul a fost ca o cascadă constantă - construind şi construind şi 
construind tehnici. Și asta fac şi în ziua de azi. 
A.f.: Aţi putea să descrieţi procesul pe care vi l-aţi dezvoltat când 
lucraţi la un film?
s.W.: Păi încep în două feluri diferite. Unul din acestea începe cu o 
piesă muzicală căreia însă nu îi ştiu încă locul. Aşa că păstrez în minte 
această piesă pentru un timp îndelungat. Iar pe de altă parte, păstrez 
în minte o anumită tehnică despre care sunt curios sau pe care poate 
nu am mai folosit-o până acum. Iar apoi încep să potrivesc în cap 
muzica cu tehnicile. De exemplu, dacă mă gândesc să încerc culori 
pe bază de ulei, îmi imaginez toate muzicile diferite pe care le am în 
minte şi în final, poate peste câţiva ani, ajung la o decizie. Și îmi zic: 
„Bun, aceasta este muzica care s-ar potrivi cu această tehnică.” 
A.f.: Deci întregul proces poate dura mai mulţi ani de zile?
s.W.: Da, pentru că totul va fi mereu în schimbare. Îmi zic: „Poate că 
acest sunet arată în felul acesta sau în felul acela.” Aşa că e o problemă 
de a încerca să îmi răspund cum ar arăta un sunet. De exemplu, dacă 
este vorba de un saxofon - ar arăta ca o pată sau ca o linie? De fapt, 
încerc pur şi simplu să îmi satisfac curiozitatea faţă de sunet. 
A.f.: Când vă proiectaţi filmele în faţa unui public obişnuit cu un 
cinema convenţional, cu forme narative, de ce fel de reacţii aveţi 
parte?
s.W.: De diferite reacţii. Unii oameni sunt derutaţi. Însă eu cred 
ferm că oamenilor le place muzica. Și cred că pentru că filmele sunt 
muzicale, publicul le acceptă cu mult mai multă uşurinţă decât dacă 
filmele ar fi avut o coloană sonoră mai sintetică sau nu ar fi avut sunet 
deloc. 
A.f.: Credeţi că acest gen de filme îşi au un loc la muzee ca o formă de 
artă plastică?
s.W.: Încep să cred în acest lucru. Cred că atunci când mergem să 

vedem un film într-o sală de cinema ştim cu toţii că, de fapt, nu e 
nimic acolo, totul este o iluzie. Sunt doar lumină şi umbră proiectate 
pe un ecran. Iar pentru că zgârii şi pictez pelicula, îmi place deosebit 
de mult materialitatea acesteia. Îmi place să o ţin în mână. Și m-am 
gândit că poate ar fi o idee foarte interesantă să se fixeze pelicula pe 
un perete într-un muzeu, ca oamenii să vadă imaginea, dar să o şi 
atingă. Deci cred că poate cândva în viitor experienţa muzeului va face 
parte din viaţa mea. 
A.f.: Sunt foarte curioasă să ştiu ce v-a influenţat în ceea ce faceţi - 
influenţe care nu sunt neapărat din animaţie, ci din orice alt domeniu.
s.W.: Când eram adolescent, mergeam adesea la concerte live, iar 
muzica live însemna şi un spectacol de lumini. Și fiind vorba de 
concerte rock pe mari stadioane, să văd sunete sincronizate cu lumini 
era de fiecare dată o experienţă senzaţională. Un alt gen de experienţă 
care îmi plăcea foarte mult erau focurile de artificii care parcă absorb 
întreg cerul. Nu sunt experienţe cinematografice, dar cred că au jucat 
un rol important în viaţa mea. Iar din domeniul cinematic, îmi plăcea 
tot ce vedeam, în special animaţia colorată şi de mari dimensiuni. 
Mi-a plăcut „Fantasia” (1940, de Walt Disney) pentru o perioadă 
îndelungată. Și filme ca acesta - colorate şi muzicale.
A.f.: Improvizaţia şi experimentul joacă un rol important în ceea 
ce faceţi, însă pe de altă parte, există, în mod evident, o planificare 
şi o structură internă a filmelor dumneavoastră. Aţi putea să ne 
vorbiţi un pic despre relaţia între acestea? Planificaţi dinainte şi apoi 
experimentaţi în cadrul structurii planificate sau experimentaţi şi din 
experiment se naşte structura?
s.W.: Aş zice că din experiment se naşte structura. Dar trebuie să 
spun că atunci când vedeam filme de mână realizate de alţi oameni, 
în afară de McLaren şi Len Lye, toate păreau realizate după un tipar. 
Era ca şi cum realizatorii puneau pelicula pe masă şi încercau ceva, 
apoi se opreau şi încercau altceva şi altceva. Și ceea ce rezulta era 
un fel de zăpăceală. Sau o colecţie foarte ciudată de diferite tehnici 
care nu părea să aibă nicio legătură între început şi sfârşit. Însă eu, 
având un interes pentru muzică, urmam structura acesteia. Muzica 
are o structură - e de o anumită lungime în timp, revine la un refren 
sau un vers. E ca o poezie. Aşa că având tot timpul în minte structura 
muzicală, îmi era uşor de fiecare dată să păstrez o structură cinematică 
consistentă de la început la sfârşit. De asemenea, în multe cazuri, cum 
am zis şi mai devreme, pentru că mi-am construit un întreg ansamblu 
de tehnici, îmi era uşor să îmi stabilesc una care îmi plăcea şi să mă 
joc în limitele sale. În loc să renunţ după trei metri şi să încerc altceva, 
rămân cu un singur lucru cu care mă joc până nu mai am ce să fac cu 
el. Și de obicei, când ajung la acest moment, piesa muzicală pe care am 
ales-o, care are de obicei în jur de trei minute, se termină. 
A.f.: Vorbeaţi despre iluzia din sala de cinema. Filmele narative 
creează, de obicei, iluzia realităţii. Însă filmele dumneavoastră îşi 
asumă mediul - pelicula - şi cadrul, care este de fapt un dreptunghi 
minuscul. Ce credeţi că le conferă acest aspect filmelor pe care le 
realizaţi? Pentru că din punctul meu de vedere conţin un nivel de 
sinceritate pe care alt gen de filme nu îl au. 
s.W.: Cred că publicul şi realizatorul trebuie să trăiască amândoi cu 
un anumit nivel de compromis. Publicul ştie sau sper că ştie că totul 
e realizat la o scară foarte mică; ceea ce mă forţează pe mine ca 
realizator să fiu cât mai simplu şi direct cu publicul. Acest lucru este 
valabil şi la alegerea coloanei sonore. Pentru că dacă totul este prea 
complicat sau lung, toată lumea ajunge să fie derutată. Cred că natura 
mediului forţează natura compromisului - ceea ce este un lucru bun, 
pe care toată lumea implicată îl apreciază. 
A.f.: Când a fost prima oară când aţi simţit nevoia de a transmite, de a 
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împărtăşi tehnicile dumneavoastră cu alte persoane?
s.W.: Cred că acest lucru s-a întâmplat când am ţinut pentru prima 
dată un workshop şi am văzut cât de multe persoane s-au bucurat în 
cadrul acestuia. Iar fiecare persoană care a participat s-a simţit de 
parcă nu exista o departajare între profesor şi studenţi, contribuţia 
fiecăruia fiind la fel de importantă. Cred cu sinceritate că este un 
mod foarte democratic de lucru, în care participarea fiecăruia este 
validă pentru efectul final. Cam astfel a fost prima oară. De asemenea, 
văzând-o pe fiica mea încercând să lucreze cu pelicula, a fost un 
imbold. Și cred că tot acest proces nu are nevoie de o ierarhie de 
tip maestru - student, pentru că fiecare vine cu contribuţia sa adusă 
mediului.
A.f.: De cât timp ţineţi aceste workshop-uri? 
s.W.: Cred că primele workshop-uri pe care le-am ţinut au fost pe la 
începutul anilor ’90. Înainte de acea perioadă, eram încă prea timid ca 
să pot spune că aş cunoaşte atâtea sau atâtea tehnici, dar cu trecerea 
timpului, cu cât asimilam anumite tehnici mă bucuram să le arăt altor 
persoane cum se poate încerca una sau alta. Am simţit că am mai mult 
de oferit.
A.f.: Legat de aceeaşi dorinţă de a împărtăşi, ne puteţi spune câte ceva 
despre cartea dvs., „Recipes for Reconstruction. The Cookbook for the 
Frugal Filmmaker”?
s.W.: Cartea este prima pe care am scris-o dintr-o serie de cărţi pe 
care îmi doresc să le scriu în viitor. În această primă carte descriu o 
varietate de efecte pe care am început să le învăţ de curând. Ceea ce 
face cartea este să îţi pună cunoştinţele la îndemână. Uite ce am făcut, 
uite cum arată, ce puteţi face şi voi. Și acesta nu este un capăt de drum, 
este doar un început. Pentru că dacă pelicula dispare, nu există niciun 

beneficiu în a ţine secret acest fapt. Însă cartea nu discută problema 
dispariţiei peliculei, pentru că filmele descrise în carte se folosesc de 
peliculă deteriorată. E despre revitalizarea lucrurilor pe care oamenii 
le-ar putea arunca la gunoi într-o bună zi - copii vechi de filme sau 
peliculă deteriorată. În esenţă, ceea ce spun în carte este: „Uitaţi, o a 
doua viaţă pe care am putea-o da unui lucru, o şansă pentru noi toţi 
de a duce filmul la un alt nivel.” Toată lumea spune că pelicula va muri 
şi va fi înlocuită. Iar în cartea aceasta se  afirmă că acest lucru nu are 
importanţă pentru că vei găsi şi vei putea asuma descompunerea 
peliculei. Și chiar dacă este descompunere, ea este frumoasă. 
A.f.: La Anim’est v-aţi prezentat filmele, aţi ţinut un masterclass, un 
workshop. Sunteţi obosit? Care sunt impresiile dumneavoastră generale 
legate de aceste zile?
s.W.: Sunt fericit şi obosit. Iar ceea ce mă face să merg mai departe este 
faptul că ştiu că oamenii ascultă. Pentru că nu e nimic mai rău decât 
să mergi de la festival la festival, să câştigi poate nişte premii, dar să 
ştii că nimeni nu ascultă. Pentru mine e suficient să ştiu că nu premiile 
sunt importante, ci împărtăşirea unei tehnici. Și de asemenea, faptul 
că aduc ceva din Canada, ceva la care poate că aici nimeni nu s-a 
gândit, sau poate s-a gândit, dar nu a avut şansa să pună în practică. 
Sunt sigur că multe persoane care lucrează în filme, sau în şcoli de 
filme văd pelicula care urmează să fie aruncată, dar poate că au prea 
mult respect pentru material ca să îi dea foc şi să vadă ce se poate 
întâmpla. Dar eu asta vreau să fac - să le dau oamenilor oportunitatea 
de a utiliza materialitatea peliculei pentru a o duce la următorul nivel.
A.f.: Vă mulţumesc mult pentru răspunsuri şi pentru timpul acordat.
s.W.: Îţi mulţumesc şi mulţumesc Bucureştiului şi României. E un loc 
minunat. Mai ales pentru discuţii legate de film.
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Now Showing 
(r. R. Martin) 

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

The Ditch (r. Wang Bing) 

Boxing Gym (r. F. Wiseman)

Melancholia (r. Lars von Trier)

Mildred Pierce (r. T. Haynes)

Midnight in Paris (r. W. Allen)

Meek’s Cutoff (r. K. Reichardt)

Contagion (r. S. Soderbergh)

Drive (r. N. W. Refn)

Di Renjie (r. Tsui Hark)

I’m Still Here (r. C. Affleck)

Drei (r. Tom Tykwer) 

Tsumetai nettaigyo  (r. Shion Sono)

La Mosquitera (r. A. Vila)

Somos lo que hai (r. J. M. Grau)

The Tree of  Life (r. T. Malick)

Route Irish (r. K. Loach)

Loverboy (r. C. Mitulescu)

Road to Nowhere (r. M. Hellman)

Incendies  (r. D. Villeneuve)

Principii de viaţă (r. C. Popescu jr.)

Crazy, Stupid, Love (r. J. Requa, G. 
Ficarra)

Andreea
Mihalcea

Roxana 
Coţovanu

Gabriela 
Filippi

Andrei 
Dobrescu

Andrei 
Gorzo

Tudor 
Jurgiu

Andra 
Petrescu

Andrei
Rus

Emi 
Vasiliu

Olivia 
Căciuleanu

Anca
Buja

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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FILMELE
REDACTORII

capodoperă

trebuie văzut

merită văzut

poate fi văzut

pierdere de vreme

★ ★ ★★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★

★

Irina 
Trocan

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
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