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review

The Master

SUA 2012
regie și scenariu: Paul Thomas Anderson
imagine: Mihai Mălaimare Jr.
montaj: Leslie Jones, Peter McNulty
muzică: Jonny Greenwood
distribuţie: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy
Adams, Laura Dern
de Irina Trocan
Curând după ce a avut premiera la Festivalul de Film de la
Veneția în 2012, „The Master” de Paul Thomas Anderson și-a
creat reputația între critici ca fiind acel film cu distribuție largă al
anului 2012 despre care nu se poate, pur și simplu, scrie cronică, ci
critică de film. Da, ar putea să fie mai tensionat sau mai convingător,
ar putea să urmeze mai îndeaproape structura de biopic, ar putea
să fie mult mai clar despre ce e vorba; dar, dacă e altfel decât ar
putea să fie, se pot spune totuși lucruri despre cum anume e.
Câțiva comentatori și-au pus problema de câte ori ar trebui să-l
vadă pentru a putea vorbi despre el cu autoritate sau cât de etic ar
fi să nu-l revadă dacă nu mai simt nevoia.
Pentru că Paul Thomas Anderson și-a făcut un nume – deși
reputația lui s-a construit din filme foarte diferite –, „The Master”
4
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a fost imediat încadrat în contextul filmografiei lui. Deși nici așa nu
s-au putut spune lucruri precise: seamănă cel mai mult cu „There
Will Be Blood” (2007) și, prin subțirimea plot-ului şi opacitatea sa
emoţională, e radical opus faţă de „Magnolia” (1999), film compus
din povești cât se poate de emoționale care se întretaie; în schimb,
în „The Master”, abia se întretaie poveştile celor doi protagonişti.
Alt unghi de atac, încurajat de zvonurile din perioada de producție,
a fost analizarea lui „The Master” (a cărui acțiune începe la
sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial) ca pe un film despre
nașterea Bisericii Scientologice. Există similarități între Lancaster
Dodd (Philip Seymour Hoffman) și L. Ron Hubbard, fondatorul
mișcării scientologice; printre altele, momentul istoric în care
apare cartea lui Dodd, „The Split Sabre”, coincide cu cel în care a
apărut „Dianetics” a lui Hubbard. Doar că expozițiunea filmului e
atât de eliptică și, de altfel, scientologia e o doctrină așa pestriță,
încât e greu de demonstrat că asta e „Cauza” controversată pe care
o servesc discipolii din jurul lui Lancaster Dodd.
Un punct de plecare propice în discutarea filmului e mai degrabă
relația instabilă de mentorat între cei doi protagoniști, Dodd și
Freddie Quell (Joaquin Phoenix) – un veteran de război care
tocmai a debarcat după victoria Statelor Unite asupra Japoniei
și care, o dată eliberat, pare incapabil să se pună pe picioare în
viața civilă. Cum observă Richard Brody, filmul e și o bătaie între
două stiluri actoricești diferite. Dacă prietenia lor e lipsită de
transparență, deși e miezul emoțional (și chiar narativ) al filmului,
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e pentru că ambii sunt inflexibili; când Hoffman și Phoenix sunt
împreună, par să consume mai multă energie reglându-și raportul
de putere: Dodd îl provoacă pe Freddie să iasă din carapacea
lui, iar Freddie îi rezistă. Sunt într-un echilibru negativ perfect:
învățătura lui Lancaster e chestionabilă și situația lui Freddie
e disperată. Dacă „The Master” e reticent în dramatizarea codependenței lor – refuză s-o facă să înflorească sau să-i crească
spini—, s-ar putea să fie un merit al filmului, nu numai o limitare.
În primele secvențe în care îl vedem pe Freddie Quell, e filmat de
la distanță – să nu ne putem apropia de el prea tare – și înconjurat
de alți marinari care compromit prin purtarea lor măreția ieșirii
victorioase din război construită de alte filme. În rolul lui Quell,
Phoenix e mai închis și mai fragil ca niciodată; e emaciat, încruntat,
vorbește puțin și din colțul gurii și pare sub influența băuturii
după rețetă proprie care îl face pe Quell irascibil și agresiv.
Regia lui Paul Thomas Anderson accentuează trăsăturile lui Quell:
adesea, e filmat în prim-plan, în timp ce din spatele camerei se
aude vocea cuiva adresându-i-se fără să provoace nicio reacție;
sau altcândva, după ce-i provoacă pe ceilalți muncitori de la o
fermă cât stă acolo încercând să-și câștige traiul, e filmat când
fuge de ei și, după puțin timp, urmăritorii lui dispar din cadru și îl
vedem doar pe el, alergând singur peste o câmpie întinsă. Când e
în preajma unei femei de care e atras, de obicei rămâne în centrul
atenției.
În prietenia cu Lancaster e la fel de bine individualizat. În
sesiunile lor (ceea ce Dodd numește „processing”), e mai viu ca
aproape oricând. Pe de altă parte, uneori rămâne la distanță (când
Dodd vorbește în fața unui public, Quell se pierde în mulțime)
sau arată de-a dreptul ca un animal de circ în mâinile dresorului:
într-o secvență, e pus să meargă dintr-o parte în alta a camerei,
de la perete la fereastră, și să descrie ce simte când le atinge; pe
Freddie începe să-l irite repetiția, dar discipolii lui Dodd asistă la
scenă solemn.
La polul opus, Maestrul însuși e o prezență impunătoare. Dacă
personajul lui Joaquin Phoenix a fost comparat cu Alex din „A
Clockwork Orange”, prestația lui Philip Seymour Hoffman i-a adus
comparații cu Orson Welles. E întotdeauna elocvent și controlat
în exprimare: poate să-și facă ascultătorii să râdă la jumătatea
frazei doar prin felul în care accentuează, sau poate să-i slăbească
defensiva lui Freddie doar prin faptul că repetă aceeași întrebare
zâmbind. Când îl întâlnește pe Freddie, ia inițiativa – deși Freddie
îi zice doar că vrea ceva de lucru, el își face un mini-CV și îi spune
că e „un bărbat imposibil de iscoditor”, la fel ca el. Măiestria
lui stă în imaginea pe care o proiectează. De mai multe ori pe
parcursul filmului, Dodd îi ia apărarea lui Freddie și dă semne că
ar face sacrificii să-l ţină aproape, dar depinde cu adevărat de el o
singură dată – când Dodd pozează pentru Freddie și stă aşezat în
faţa camerei într-un unghi favorabil, aşteptând tăcut ca Freddie
să aranjeze luminile, fără să poată protesta dacă îl arde căldura
lămpii.
Probabil că dintr-un efort al lui Paul Thomas Anderson de a
evita clasicismul, personajele secundare din film sunt mult mai
puţin vizibile (şi lizibile) decât protagoniştii. Soţia lui Dodd
(Amy Adams), care pare să-l conducă din umbră, îşi face apariţia
imprevizibil în toate secvenţele în care e în prim-plan. Fiul lui are
un rost minor în poveste – îl provoacă pe Freddie prin ireverenţa
cu care vorbeşte despre afacerea tatălui său. O susţinătoare bogată
(Laura Dern), care îi primeşte în casa ei pe Maestru şi pe adepţii
lui, pare că îl venerează şi în acelaşi timp îl plictiseşte, tocmai

pentru că e atât de serviabilă. În jurul lui Freddie nu rămâne
nimeni prea multă vreme – singura persoană marcantă din viaţa
lui e o prietenă din adolescenţă, pe care o vedem în flashback-uri
–, ca să aibă mai multă rezonanţă replica lui Lancaster Dodd:
„Nimeni în afară de mine nu te place.”
După ce am văzut filmul de două ori, aș spune că valoarea lui
nu vine din multitudinea interpretărilor pe care le oferă. Deși
Anderson evită efectele puternice (și, astfel, surprinde multe
nuanțe), sensurile din „The Master” sunt destul de evidente.
La prima vedere, e un film impunător, cu pretenții de frescă a
societății americane postbelice care își ascunde traumele de sine
însăși şi le deschide calea celor care le scot la iveală, dar soliditatea
lui e ușor de atacat. Freddie e totuși un caz izolat – soarta lui e
mai degrabă spectaculară decât reprezentativă –, iar informațiile
laconice despre familia alternativă pe care o întemeiază Lancaster
Dodd nu ne permit să judecăm mai mult decât firea patriarhului;
Paul Thomas Anderson nu arată precis cum funcționează.
Nu încerc să sugerez că apărătorii acestui film sunt orbi – aș zice
că, din contră, au un simţ vizual dezvoltat, pe care „The Master”
îl solicită deplin. De altfel, Anderson a ținut neapărat să filmeze
pe peliculă de 70mm, așa că ar fi nedemn să evaluăm imaginile
doar pentru ce reprezintă. Chiar o secvență banală, în mizanscena
lui Anderson, se îndepărtează de clișeu înspre o anumită valoare
documentară: la apariția cărții lui Dodd, Quell intră în vorbă
cu un bărbat îmbrăcat într-un costum șic, care pare mai puțin
interesat de eveniment decât de farfuria din care se servește; în
mod previzibil, când bărbatul critică învățăturile mentorului său,
Quell îl atacă. Însă cadrul larg în care sunt filmați și timpul scurs
până atunci ne permit să absorbim detaliile la care Anderson e
întotdeauna foarte atent. Cei doi sunt într-un colț al clădirii în care
Dodd tocmai și-a ținut discursul și lângă ei e o masă cu teancuri
de manuscrise; cu un pic de efort de a ne proiecta în situația lor,
înțelegem că e un moment important pentru Dodd (și, implicit,
pentru Quell), iar celălalt bărbat e un intrus care nu vibrează la
măreția momentului. Fără să facă nimic scandalos și, de altfel,
fără să-l respectăm nici noi, neapărat, pe Maestru, deducem ușor
că e ca un om care se poartă necuviincios în biserică și că va fi
pedepsit pentru păcat.
Ce e deosebit în „The Master” e textura, şi cred că filmul merită
revăzut ca să poată fi urmărit fluent, fără să fiţi distraşi (ca mine
sau ca alţii) de elanul interpretativ sau de reverenţa pentru actori.
Anumite cadre sunt recurente şi efectul lor pur vizual e mai
important decât rolul în naraţiune – de pildă, un cadru filmat de
sus, în care albastrul mării ocupă o bună parte din ecran, încât
prezenţa lui Freddie Quell se face remarcată la urmă; cadrele
succesive ne sugerează starea lui Freddie în timp ce călătorește,
aproape identică în război sau, mai târziu, într-o misiune
autoimpusă. La rândul ei, secvenţa în care Freddie îl fotografiază
pe Dodd e pregătită de o imagine similară, cu un personaj
episodic. De-a lungul filmului, suntem legați de percepția lui
Freddie – ca într-un fel de narațiune interiorizată la persoana
I –, de întâmplările și peregrinările lui, și îl urmăm inclusiv în
flashback-urile și fanteziile care-i ocupă mintea. Din când în
când, Freddie lipsește din cadru și îi vedem în lipsa lui pe Dodd și
apropiații lui, de care a ajuns să depindă soarta lui Freddie; însă,
voit sau nu, în loc să întregească diegeza, discuțiile în absență în
care Freddie e tratat ca un concept abstract ne fac să ne dorim mai
puțin ca situația lui să se rezolve; pentru noi, nu e un caz deschis,
e ce rămâne dintr-o colecție de imagini.
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Dans la maison

În casă
Franţa 2012
regie și scenariu: François Ozon
imagine: Jérôme Alméras
montaj: Laure Gardette
distribuţie: Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner
de Andrei Luca
Una dintre direcţiile urmărite de François
Ozon de-a lungul carierei sale este legată
de atingerea unui soi de „superficialitate”
de bună calitate, construită pe calapodul
filmelor escapiste de gen. Inspirat de
regizorii anilor ’40 care, la cerinţa marilor
studiouri de la Hollywood, erau nevoiţi să
abordeze genuri cinematografice foarte
diferite între ele, Ozon cultivă în mod voit
şi conştient acest tip de versatilitate, pe care
o putem regăsi în filme precum „8 femmes”
(2002), „Potiche” (2010), dar şi în ultimul lui
proiect, „Dans la maison”.
Ridicând problema legăturii dintre ficţiune şi
realitate, povestea evidenţiază relaţia mentor
– student dintre un profesor de franceză,
Monsieur Germain (Fabrice Luchini), care
şi-a ratat şansa de a deveni scriitor, şi un elev
neobişnuit de talentat, Claude Garcia (Ernst
Umhauer). Twist-ul acestei relaţii vine din
6
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faptul că textele pe care Claude i le predă
profesorului sunt o relatare literaturizată,
plină de ironie, a vizitelor pe care tânărul
le face colegului său de clasă, Rapha Artole,
pentru a-l ajuta pe acesta din urmă la
matematică. Astfel, între profesor şi elev se
leagă o complicitate tacită, care devine din
ce în ce mai vinovată pe măsură ce Claude
pătrunde mai adânc în intimitatea familiei
Artole. Aşa cum însuşi filmul o spune întrun schimb de replici, tânărul se transformă
într-un fel de Șeherazada voyeuristă care
spionează familia Artole pentru a oferi o
poveste Sultanului Germain.
Încă din secvenţa de început, subtilitatea
unor gesturi precum cel făcut de Germain
la întâlnirea cu ceilalţi colegi de catedră ne
anunţă că ceea ce privim este rezultatul
muncii unui regizor antrenat în filme
de artă: Germain dă să aplaude la finalul

discursului de început de an al directorului,
însă se opreşte încurcat undeva la jumătatea
gestului, realizând că are mâinile ocupate cu
un croissant. Continuarea acestui moment
de ezitare îl surprinde pe Germain ignorând
aplauzele colegilor şi plescăind cu poftă
înainte de a muşca zdravăn din gustarea
pe care cu câteva secunde în urmă o ţinuse
delicat într-un șerveţel.
Pe parcusul filmului, pe măsură ce linia
dintre ficţiune (textele lui Claude despre
familia Artole) şi realitatea efectivă se
şterge, rolurile de mentor şi elev devin
interşanjabile. Fără să realizeze, lecţiile de
scriere creativă şi comentariile critice pe
care Germain le face cu privire la eseurile
tânărului se golesc de însemnătate, întrucât
profesorul devine un simplu personaj al
unui conflict mai mare pe care Claude îl
regizează abil. Un exemplu în acest sens îl
constituie secvenţa în care Germain citeşte
un text care relatează sinuciderea lui Rapha
Artole. Obişnuit ca relatările literaturizate
ale lui Claude să aibă la bază fapte reale şi
bulversat de absenţa lui Rapha de la şcoală,
profesorul află în urma unei sperieturi
zdravene că elevul Artole lipseşte nu pentru
că s-ar fi sinucis, ci pentru că pur şi simplu
a răcit.
Dincolo de relaţiile de putere care se
stabilesc între personaje, perversitatea
structurii narative de mai sus constă în
faptul că, pe măsură ce creează suspansul
specific oricărui thriller, îţi şi dezvăluie
mecanismele care îl alcătuiesc şi care îl ţin
pe spectator conectat la poveste. Sfaturile pe
care Germain i le dă lui Claude în legătură cu
textele sale, pentru a-l ajuta să scrie mai bine
(cititorul trebuie pus sub presiune, el trebuie
să se întrebe în fiecare punct al lecturii „ce
urmează să se întâmple?”, personajul are
încă de la început un scop, şi pentru a-l
atinge, el nu se luptă cu antagonistul, ci cu el
însuși, cu o lipsă interioară pe care încearcă
să o rezolve etc.) sunt un fel de invitaţie a
lui François Ozon în propriul său laborator.
Şi după ce ai intrat şi ai observat care sunt
instrumentele cu ajutorul cărora regizorul
combină abil un thriller uşurel, cu elemente
de comedie, nu poţi să nu constaţi că eşti încă
foarte prins şi legat emoţional de poveste.
„Dans la maison” este o foarte inteligentă şi
amuzantă formă de relaxare a minţii.
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Photographic Memory
SUA 2011
regie: Ross McElwee
scenariu: Marie-Emmanuelle Hartness,
Ross McElwee
imagine: Ross McElwee
montaj: Sabrina Zanella-Foresi
distribuţie: Adrian McElwee, Ross
McElwee

de Raluca Durbacă
Figură importantă a mișcării cinéma vérité
din Statele Unite ale Americii, Ross McElwee
lucrează la limita dintre cinéma vérité si jurnal
cinematografic. Deși toate filmele sale conțin
elemente autobiografice, Ross McElwee
nu-și documentează propria biografie, ci se
folosește de fragmente din viața personală
pentru a explora diferite teme ce depășesc
granițele sinelui; și o face, bineînțeles, dintrun unghi subiectiv asumat. Cinemaul lui Ross
McElwee este unul introspectiv, autoreflexiv
și autoreferențial, cu puternice accente
melancolice, așa cum este de așteptat în cazul
filmelor care privesc în trecutul îndepărtat sau
apropiat, personal sau nu. Totul este la vedere.
Subiecții sunt întotdeauna propria sa familie,
iar materialul filmat este folosit, indiferent de
cât de (ne)flatant ar fi. Accidentele de la filmare
nu sunt ascunse, chiar dacă acestea înseamnă
sunet lipsă sau imagine neclară. Interesant este
însă faptul că de multe ori, perspectiva autorului
vine de pe niveluri temporale diferite. Există o
perspectivă a autorului înregistrată în momentul
unei filmări, peste care se adaugă comentariul
autorului asupra propriei sale perspective,
înregistrat în trecutul apropiat, peste care se
adaugă perspectiva autorului (sub formă de
comentariu) din momentul montării filmului.
De aceea, filmele lui Ross McElwee devin de
cele mai multe ori reflecții retrospective asupra
propriilor niveluri de conștiință.

„Photographic
Memory”,
cel
mai
recent documentar al său, este o odisee
autobiografică ce examinează modalitatea în
care ne raportăm la trecut prin intermediul
imaginilor, fie ele mișcate sau nemișcate.
Ajuns la vârsta de 65 de ani, Ross McElwee
privește cu îngrijorare relația din ce în ce mai
deteriorată pe care o are cu fiul său de 21 de
ani, Adrian, care preferă o viață palpitantă pe
Facebook, în detrimentul contactului uman.
Pentru a înțelege cine este Adrian acum,
McElwee decide că trebuie să înțeleagă cine
era el pe vremea când avea 20 de ani și lucra
în Franța ca ucenic al unui fotograf filozof
pe nume Maurice. Și pentru că memoria
e relativă (sau, mai bine spus, gradul de
rememorare a individului este incomplet), se
folosește de memoria palpabilă, fotografiile,
pentru a face saltul temporal. Demersul său
detectivistic nu-i aduce însă mult dorita
perspectivă revelatoare asupra prezentului.
În schimb, se vede nevoit să înfrunte propria
sa melancolie declanșată de transformările
pe care lumea memoriei palpabile (orășelul
francez, Maurice, fosta prietenă a lui Ross,
Maude) le-a suferit.
Nici privirea în trecutul apropiat nu pare
să îi ofere o perspectivă mai clară. Pe tot
parcursul călătoriei sale în Franța, discută
zi de zi cu fiul său pe internet și reflectează
asupra transformării radicale prin care pare

să fi trecut Adrian - de la un băiețel pentru
care peștii erau „surprizele oceanului”, la
un tânăr recalcitrant. Dispunând de sute de
ore de filmare cu fiul său încă de la naștere,
selectează acele imagini care corespund cu
propriile sale amintiri despre cine era Adrian
la vârsta de 5 ani, cărora le opune imagini cu
Adrian adolescent, filmate cu doar 2-3 ani
în urmă. Decuparea realității în fragmente
digerabile permite o analiză comparativă a
trecutului cu prezentul, și, odată cu aceasta,
facilitează înțelegerea lui.
Însă saltul cuantic existențial pe care
McElwee îl face în trecut nu îi oferă
răspunsurile pe care și le dorea în momentul
începerii călătoriei. De fapt, nu îi oferă niciun
fel de răspunsuri, ci, dimpotrivă, pare să
adâncească și mai mult prăpastia dintre el și
fiul său. Memoria, fie ea volatilă sau palpabilă,
se dovedește a avea doar relevanță subiectivă,
fiind supusă relativismului percepției. Tot
ceea ce poate face cineastul american este
să aibă răbdare și să lase prezentul să se
desfășoare de la sine.
Problema pare însă să fie una de privire
auctorială. La prima vedere, „Photographic
Memory” atrage prin gradul de intimitate
la care este expus spectatorul voyeur prin
deschiderea pe care regizorul o arată față de
biografia sa și a familiei sale. Ross McElwee
însă psihologizează peste măsură, ghidând
în mod constant atenția spectatorului,
indicându-i asupra căror aspecte, din cele
prezentate pe ecran ar trebui să reflecteze.
Ceea ce rămâne în urmă este o perspectivă
auctorială ermetică și pur subiectivă. Prin
intermedierea pe care o face psihologizând,
McElwee refuză de fapt să-i ofere
spectatorului acces nemijlocit la propria sa
biografie, prezentându-i în schimb reflecțiile
sale retrospective asupra acesteia.
7

Kazuo Hara
Sau violenţa apropierii
de Andrei Rus
„În Japonia există multe restricţii: nu poţi face aia, nu poţi face cealaltă. Dar
cea mai mare restricţie o constituie spaţiul privat al fiecăruia. Ceea ce mi-am
dorit să fac a fost nu să intru în spaţiul intim al altora, ci să îl dezvălui pe al meu,
şi să văd cât de departe pot merge în această direcţie. Vreau să târăsc audienţa
în mijlocul vieţii mele, într-un mod agresiv, şi să creez confuzie. Sunt foarte
speriat de lucrurile pe care le filmez, dar tocmai din acest motiv simt nevoia
să realizez astfel de filme.”1 Cuvintele de mai sus îi aparţin cineastului japonez
Kazuo Hara, cel care intra la începutul anilor ’70 în miezul relaţiei cu fosta
lui iubită, Takeda Miyuki, pentru a realiza „Gokushiteki erosu: Renka 1974”
(„Extrem. Intim. Eros: cântec de dragoste 1974”).
Filmul debutează cu o fotografie reprezentând-o pe Miyuki, peste care e
suprapus un comentariu al autorului, informându-ne că cei doi au format un
cuplu timp de 3 ani, că au un copil împreună, că – ulterior naşterii copilului
- ea a decis că vrea un spaţiu al ei şi l-a părăsit. Ulterior, peste o succesiune de
fotografii cu aceasta şi cu bebeluşul fostului cuplu, Kazuo Hara mărturiseşte că
motivul pentru care şi-a dorit să înceapă un astfel de proiect cinematografic a
fost dorinţa de a se obişnui cu sentimentul despărţirii de Miyuki. Comentariile
lui Hara vor rămâne, pe tot parcursul filmului, informative – urmând
modelul protagonistului din „Jurnalele” („Diaries”, 1980) lui Ed Pincus -,
însă intervenţiile lui din spatele aparatului de filmat pe care îl manevrează
se vor dovedi mult mai nuanţate decât ale americanului. O comparaţie între
demersul celor doi cineaşti nu este irelevantă, întrucât ambii sondează propria
relaţie cu o femeie (Pincus cu actuala soţie, Hara cu fosta iubită), ambii aduc în
vizorul camerei alte femei, pe care le confruntă cu protagonistele jurnalelor
(Pincus i le prezintă lui Jane pe amantele sale, Hara o implică de la un punct
încolo în realizarea filmului, ca asistentă de regie, pe actuala iubită - Sachiko
Kobayashi) şi, mai ales, niciunul nu ţine cont de solicitările personajelor de a
înceta, într-un moment sau altul, să le filmeze. Hara merge ceva mai departe
decât Pincus în acest sens, căutând cu obstinaţie să redea exclusiv momente
cât mai tulburătoare ale relaţiei lui cu Miyuki – o filmează din unghiul său
subiectiv în timpul unui act sexual, înregistrează un lung discurs al femeii
plin de injurii la adresa lui, sau surprinde in extenso naşterea celui de-al doilea
copil al acesteia. Deşi apare o singură dată fizic în cadrul jurnalului, Hara îşi
face simţită prezenţa în diferite alte moduri în cadrul diegezei filmului: prin
replici adresate din off celorlalte personaje, prin comentarii, şi (de cele mai
multe ori) prin diverse mişcări trepidate ale aparatului sau prin lipsa sharfului
în unele cadre – ambele situaţii trădându-i emoţiile şi mutând accentul în
respectivele momente dinspre diegeză spre realitatea imediată. Cea mai
extremă reacţie auditivă a lui Hara survine în timpul celei de-a doua călătorii
la Okinawa (insula unde se mutase Miyuki după despărţire): izbucneşte în
plâns atunci când aceasta îi vorbeşte despre Paul, soldatul afro-american cu
care rămăsese însărcinată de curând. Este un tip de exteriorizare emoţională
pe care protagonistul „Jurnalelor” lui Pincus nu şi-a permis-o şi e un gest cu
8
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semnificaţii social-politice, atâta vreme cât „în mod tradiţional, în Japonia
bărbaţii nu plâng. Uzual, nici măcar nu trecea cuiva prin minte că ar putea
fi arătaţi plângând pe ecran. Când se consolida mişcarea studenţească în anii
’70, a apărut şi mişcarea feministă, iar ca răspuns la aceasta din urmă din
ce în ce mai multe voci susţineau că dacă femeile pot deveni libere, atunci
şi bărbaţilor ar trebui să li se permită să îşi exprime sentimentele şi, deci, să
plângă. Nu jucam un rol când am plâns pe ecran în Extrem. Intim. Eros: cântec
de dragoste 1974, ci încercam să fiu parte a acelui nou mod de a trăi, iar actul de
a plânge reflecta acest lucru.”2
În toate cele patru lungmetraje non-ficţionale pe care le-a realizat – „Sayonara
CP” („La revedere CP”, 1972), „Gokushiteki erosu: Renka 1974” („Extrem.
Intim. Eros: cântec de dragoste 1974”), „Yuki Yukite shingun” („Armata lui
Dumnezeu mărşăluieşte înainte”, 1987) şi „Zenshin shosetsuka” („O viaţă
dedicată”, 1994) -, Hara se arată în primul rând preocupat de chestionarea
raportului dintre realitate şi ficţiune.
În „Sayonara CP” („La revedere CP”, 1972) urmăreşte un grup de oameni
care, din cauza unor diverse probleme cerebrale, suferă de handicap grav al
unei părţi însemnate a corpului. Nu se sfieşte să îi imortalizeze în ipostaze
pentru care ar putea fi incriminat pe criterii etice: îi filmează în repetate
rânduri târându-se pe străzi, în lipsa scaunelor cu rotile pe care le utilizează
în mod normal în scop locomotor, îi provoacă la o discuţie despre viaţa lor
sexuală şi, în chiar ultima secvenţă a documentarului, îl surprinde pe unul
dintre ei gol în mijlocul unei străzi, iar apoi în timp ce se târăşte cu greu spre
o ţintă nedeterminată. Aşa cum observă mulţi dintre analiştii care s-au oprit
asupra operei lui Kazuo Hara, alegerea de a revela în mod brutal o realitate
are un efect potenţial de trezire a conştiinţei privitorului asupra naturii
ambigue a acesteia. În acelaşi timp, însă, extremele încercate de către cineast
duc experienţa vizionării unora dintre secvenţele filmelor sale într-o zonă
apropiată de graniţa cu neverosimilul: aproape că nu-ţi vine să crezi că ceea
ce vezi nu este înscenat. Hara se apără astfel: „Niciun documentar nu este
real în totalitate. Când o persoană se află în faţa camerei, ea este conştientă
de existenţa acesteia acolo. Dar chiar şi atunci când oamenii nu se află în faţa
unei camere de filmat, în viaţa reală adică, ei joacă roluri. (...) Un documentar
ar trebui să exploreze chestiuni pe care oamenii nu le doresc explorate, ar
trebui să scoată secrete la iveală, şi să examineze motivele pentru care
respectivii vor să ascundă anumite lucruri. Când oamenii vorbesc despre ei
înşişi, interpun limitări şi tabuuri între subiectul abordat şi restul lumii, iar
aceste tabuuri şi limitări personale reflectă tabuurile şi limitările sociale ale
epocii. Vreau să ajung exact la acele lucruri despre care refuză să discute,
la intimitatea lor.”3 Similară ideilor lui Jean Rouch despre cinematograful
non-ficţional este concepţia participativă a lui Hara, pentru care realizarea
unui film presupune „că subiectul şi cineastul stau împreună, îşi insuflă unul
altuia energie, şi dezvoltă un proces. Niciodată nu intenţionez să ies din acel
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cu handicap, crezând că acestea nu pot trăi o viaţă de cuplu şi chiar procrea.
Şi nu în ultimul rând, secvenţa de final în care Hiroshi Yokota, unul dintre
protagonişti, stă dezbrăcat în mijlocul străzii, pozând pentru aparatul de
filmat, este în mod clar rodul unei provocări lansate de către cineast (de altfel,
o şi recunoaşte într-un interviu: „ultimul cadru a fost filmat într-o dimineaţă de
duminică, într-o zonă industrială pustie. Am intrat într-o discuţie cu Hiroshi.
El voia să oprească filmarea, dar eu voiam să continuăm. Discuţia a devenit
din ce în ce mai tensionată, aşa că Sachiko (n.n. Kobayashi, asistentă de regie
şi viitoare parteneră de viaţă a lui Kazuo Hara) i-a spus: Dacă ăsta e finalul,
măcar fă un ultim lucru – dezbracă-te în faţa camerei şi stai în mâini sau ceva de
genul ăsta. Iar Hiroshi a urmat literal propunerea ei.”6). Toate aceste înscenări
au loc aici în afara diegezei filmului (şi constituie o caracteristică timpurie a
stilului japonezului – nici în „Extrem. Intim. Eros: cântec de dragoste 1974” nu
e ilustrată vreo intervenţie în mizanscenă a cineastului sau a protagoniştilor),
însă începând cu „Yuki Yukite shingun” („Armata lui Dumnezeu mărşăluieşte
înainte”, 1987) lucrurile se vor schimba.
În acest celebru documentar al cărui protagonist – Okuzaki – refuză să uite
ororile celui de-al Doilea Război Mondial, rămânând, spre deosebire de foştii
lui tovarăşi de front, prins mental într-un trecut neelucidat, Hara explicitează
la un moment dat un truc la care apelează personajul său pentru a-şi continua
traseul spre descoperirea adevărului în legătură cu moartea a doi soldaţi din
divizia sa. După ce îi vizitează pe câţiva dintre cei cinci soldaţi care făcuseră
parte din plutonul de execuţie al celor doi colegi ucişi, fiind însoţit în ultima
parte a călătoriei de sora şi fratele unuia dintre aceştia – ceea ce punea presiune

Extrem. Intim. Eros: cântec de dragoste 1974

proces şi să filmez obiectiv. Nu filmez doar ceea ce se întâmplă, ci încerc să
provoc situaţii în care tensiunea dintre cineast şi subiecţi să fie energetică. (...)
Devenim parte a vieţii şi dezvoltării celuilalt.”4
Cu aceste scopuri în minte îşi realizează Hara filmele, trecând peste restricţii
morale în care alţi cineaşti s-ar crampona. Pentru a revela în cel mai brutal
mod cu putinţă condiţia oamenilor cu handicap locomotor grav în „Sayonara
CP” („La revedere CP”, 1972), refuzând astfel să atragă simpatia spectatorilor
pentru ei, acesta apelează la înscenări evidente, neexplicitate însă în cadrul
diegezei. Îi convinge să iasă în stradă şi să renunţe la scaunele cu rotile în
timpul turnării cadrelor, pentru a conferi o mai mare directeţe mişcărilor lor
şi a crea un peisaj dezolant şi aproape de neprivit pentru spectatorii obişnuiţi
cu ideea că oamenii cu dizabilităţi motorii stau izolaţi în centre medicale
speciale şi că se folosesc oricum exclusiv de diverse instrumente care le
fluidizează locomoţia, făcând-o să semene cu cea a persoanelor normale.
Hara declara în cadrul interviului acordat lui Scott MacDonald că „(...) până
la finalul anilor ’60 era de neauzit ca în Japonia oamenii cu handicap să
iasă din casele lor. Nu exista nicio oportunitate pentru aceşti oameni de a se
integra în societate. Dacă nu erau limitaţi la a sta în casele lor, atunci cel mult
îşi petreceau tot timpul în cadrul unor centre mai mari create cu scopul de a-i
îngriji pe oamenii cu dizabilităţi. Vitalitatea oamenilor cu handicap, viaţa lor
în orice sens, erau limitate.”5 Apoi, pe unii dintre ei îi filmează în intimitate,
alături de soţii şi de copii, în timpul unor jocuri sau discuţii evident provocate
de prezenţa camerei de filmat în locul respectiv, ceea ce are rolul de a-i şoca
suplimentar pe privitorii obişnuiţi să se raporteze compătimitor la persoanele
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mecanisme, fapt demonstrat şi de următoarele observaţii ale sale: „În limba
japoneză există o expresie celebră: a descoji usturoiul murat (un fel de mâncare
tradiţional). Descojeşti o bucată de usturoi murat foiţă după foiţă, şi pe măsură
ce continui să o descojeşti descoperi că acesta nu are un miez unic. Atunci
când avem o relaţie cu realitatea şi ne propunem să o explorăm, dăm la o parte
un strat al acesteia şi deja credem că avem acces la o altă lume. Problema cu
acest alt nivel al realităţii este că, dacă îl mai descojim un pic, vom descoperi
un alt nivel şi mai adânc. Al treilea şi al patrulea nivel nu reprezintă nici ele
miezul realităţii.”7
„Zenshin shosetsuka” („O viaţă dedicată”, 1994) urmăreşte ultima parte
a vieţii scriitorului Inoue Mitsuharu, surprinzând în aparenţă fascinaţia
pe care oamenii din preajma lui o resimt vizavi de carisma acestuia. Hara
intervievează numeroasele personaje care gravitează în jurul protagonistului,
toate repetând până la exasperare aceeaşi placă: Inoue e un om minunat,
care le-a făcut să se simtă altfel, să trăiască mai intens etc. Este un procedeu
la care cineastul nu mai apelase în filmele anterioare - acela al restituirii
complexităţii unui om prin prezentarea directă a comportamentului său, dar
şi prin chestionarea apropiaţilor asupra acestuia. Demersul lui Hara diferă de
cele din documentarele realizate înainte şi prin gradul ridicat de didacticism
al constructului de aici. Folosindu-se de armele filmului non-ficţional
tradiţional, cineastul nu face decât să dejoace retorica specifică acestora. În
primul rând, aşa cum am văzut deja, toate personajele care intervin pentru
a-şi exprima opiniile asupra subiectului principal din „Zenshin shosetsuka”
(„O viaţă dedicată”) spun acelaşi lucru, dar în alte cuvinte (spre deosebire de
cele aparţinând documentarelor clasice, care sunt selectate pentru a recrea
împreună senzaţia unei cât mai mari complexităţi a protagonistului). Apoi,
în cea de-a doua parte a filmului, după ce revelase un număr de trăsături
definitorii pentru Inoue, le deconstruieşte pornind de la câteva mituri pe

Armata lui Dumnezeu mărșăluiește înainte, 1987

emoţională suplimentară pe conştiinţa anchetaţilor lui -, protagonistul rămâne
din nou singur, în urma retragerii celor doi din cadrul demersului. Okuzaki
refuză să accepte situaţia, aşa că apelează la alte două persoane pentru a se
substitui fratelui şi, respectiv, surorii decedatului. Îşi va continua, din acel
punct, traseul în compania acestora. Este un episod pe care Hara îl filmează
şi îl revelează în cadrul documentarului, insistând ulterior asupra indiferenţei
celor doi actori (la un moment dat, în cadrul unei discuţii tensionate dintre
Okuzaki şi unul dintre ucigaşi, femeia chiar adoarme) şi semnalând astfel nu
doar diferenţele comportamentale dintre realii fraţi ai soldatului şi aceştia.
Ce îl interesează în permanenţă pe cineastul japonez este să ridice întrebări
cu privire la natura realităţii în mintea spectatorilor, la care cei din urmă se
raportează de prea multe ori exclusiv empiric, considerând-o o noţiune de la
sine înţeleasă. Ce s-ar fi întâmplat, spre exemplu, dacă de la bun început cei doi
actori ar fi interpretat rolurile fraţilor soldatului ucis, comportându-se exact la
fel precum în varianta actuală a filmului? Neavând un termen de comparaţie
în persoanele celor doi fraţi reali ai victimei, am fi crezut în adevărul lor?
Am fi chestionat oare gradul de verosimilitate al acestora? Adevărul este că,
indiferent câte întrebări şi răspunsuri ne-am fi oferit singuri în legătură cu
aceste chestiuni, nu am fi avut suficiente date obiective care să ne sprijine
argumentele. Este vicleană intenţia lui Hara de a ne bulversa şi mai puternic
concepţiile despre realitate şi adevăr prin asemenea revelaţii: puşi în faţa unui
comportament insolit al protagonistului (care îi agresează fizic în repetate
rânduri pe interlocutori, neţinând cont de vârsta sau de starea lor de sănătate),
nu aveam oricum certitudinea că tot ceea ce este reprezentat înaintea noastră
nu este contrafăcut. Cuprinderea în discurs a episodului substituirii fraţilor
are rolul de a ambiguiza şi mai mult gradul de potenţial adevăr al realităţii
surprinse în film, interogând şi natura celeilalte părţi a constructului. Kazuo
Hara este conştient însă de confuziile pe care le declanşează apelul la astfel de
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care acesta le inoculase de-a lungul timpului în legătură cu tinereţea sa. Hara
intervievează în acest sens diverse rude ale protagonistului, care spulberă
rând pe rând adevărul informaţiilor oferite de către scriitor.
Bineînţeles că dezvoltând un asemenea mecanism didactic (mai întâi
dezvoltă o premisă, pentru a o ataca ulterior) cineastul nu face decât să ridice
întrebări în mintea spectatorilor cu privire la gradul de adevăr al unei realităţi
individuale pe care toţi cei din jurul protagonistului nu par a-l fi chestionat
vreodată. Există, de altfel, în cadrul filmului un pasaj relevant pentru
preocuparea cineastului japonez faţă de adevăr, atunci când Inoue susţine
următoarele idei într-o prelegere: „Să presupunem că am şterge trei părţi
dintr-o spirală care ar reprezenta perioada dintre vara şi iarna anului în care
aveam 21 de ani. Descrierea parcursului întregii spirale ar fi ceea ce se înţelege
prin conceptul de adevăr. Să notăm acum cele trei părţi pe care le-am şters la
început cu A, B şi, respectiv, cu C. A+B+C = adevăr. Dar ele sunt în acelaşi timp
şi ficţiuni, pentru că am ales să scriem despre ele. Dacă notăm părţile neşterse
ale spiralei cu R, respectiv cu X, R+X reprezintă aşadar toate detaliile despre
care alegem să nu scriem la un moment dat. A+B+C+ R+X constituie ceea ce
numim viaţă. Dar noi niciodată nu folosim, de fapt, ambele formule. Oamenii
au secrete pe care preferă să le ţină pentru ei. Ceea ce alegem să abordăm
din totalitatea adevărului reprezintă o ficţiune. Putem alege doar o fracţiune a
adevărului.”
Între aceşti parametri caută adevărul Kazuo Hara. De aceea, nu este de mirare
că „Extrem. Intim. Eros: cântec de dragoste 1974” este o experienţă extremă
în primul rând pentru cineastul aflat în spatele camerei de filmat, şi abia apoi
pentru protagonistă. Dacă în „Sayonara CP” („La revedere CP”, 1972) alegea
varianta şocului vizual cu scopul de a-şi provoca audienţa să se repoziţioneze,
sub influenţa energiei şi a idiosincraziei comportamentului protagoniştilor,
faţă de o problemă socială pe care era obişnuită să o reprime sau, în cel mai
bun caz, să o edulcoreze, în „Gokushiteki erosu: Renka 1974” („Extrem. Intim.
Eros: cântec de dragoste 1974”) se foloseşte de procedeu pentru a ajunge în
primul rând el însuşi la o rezoluţie în privinţa relaţiei intense pe care o avusese
cu o femeie. Prezentarea unor nuanţe brute ale vieţii sale intime se constituie
însă, concomitent, şi într-o atitudine politică, din cel puţin două motive: 1.
deoarece personalul este politic, revelarea cât mai necosmetizată a acestuia
având rolul de a distruge mituri şi tabuuri nocive exprimării individualităţii
umane; 2. deoarece, având în prim-plan o femeie modernă şi voluntară,
răstoarnă principiile unei societăţi bazate pe o atitudine de supunere a
acesteia în faţa bărbatului. Întreg procesul de realizare a jurnalului reprezintă
o terapie pentru Kazuo Hara, însă una la capătul căreia nu pare a ajunge la
eliberarea scontată.
Mai întâi, o surprinde pe Takeda Miyuki într-o succesiune de discuţii
tensionate cu Sugaku, alături de care locuieşte în Okinawa. Miyuki şi-ar
dori să întreţină şi relaţii sexuale cu aceasta, însă se loveşte în permanenţă
de blocajele celeilalte femei. Apoi, în cadrul celei de-a doua vizite în portul
japonez, Hara o găseşte pe fosta iubită într-o altă relaţie, cu un soldat de
culoare din marina americană pe nume Paul, pentru ca ulterior să o însoţească
în timpul câtorva seri petrecute în barul unde lucrează ca animatoare, apoi la
Tokyo, unde dă naştere copilului conceput cu Paul, pentru a încheia periplul
într-o comunitate a mamelor care îşi creşteau copiii singure în Tokyo-ul
emancipat al anilor ’70 şi unde Miyuki va locui temporar. Cineastul trişează
regulile nescrise ale jurnalului, selectând exclusiv momente extreme din
traiectoria protagonistei şi eludând, în consecinţă, detaliile cotidiene menite
să confere concreteţe realităţii imediate. Hara e interesat să realizeze un filmjurnal atipic, în care personajele să fie în permanenţă surprinse în situaţii
limită, iar nu în unele cu caracter general, în care spectatorii s-ar putea
recunoaşte aprioric. Nu este important pentru el să confirme audienţei ceea
ce deja cunoaşte sau are impresia că ar cunoaşte din spirala realităţii, ci cu
adevărat relevant este să le tulbure confortul şi să reveleze straturi cât mai
apropiate de miezul acesteia.

În aceeaşi direcţie funcţionează şi banda sonoră a filmului, care nu este
niciodată sincronizată cu imaginea. Dacă o explicaţie la prima mână pentru
situaţie este bugetul minimal pe care Hara l-a avut la dispoziţie în vederea
realizării lui „Extrem. Intim. Eros: cântec de dragoste 1974”, nu este mai
puţin adevărat că cineastul se foloseşte de această carenţă tehnică în scopul
desăvârşirii demersului său estetic. Jeffrey Ruoff consideră că „absenţa
sincronicităţii între imagine şi sunet creează o senzaţie de dislocare şi de
pierdere a direcţiei. Tonul ezitant şi emoţional al voice-over-ului lui Hara e
similar cu cel al naratorului din „Reminiscences of a Journey to Lithuania”
(„Reminiscenţe ale unei călătorii în Lituania”, 1971) al lui Jonas Mekas.”8 De
fapt, există mai multe diferenţe decât asemănări între felul în care cei doi
utilizează asincronismul sunet-imagine, deoarece, în afara efectului comun
de dislocare a binomului spaţiu-timp pe care procedeul îl indică în ambele
filme menţionate de Ruoff, nu pot fi întrevăzute alte elemente care să apropie
demersurile acestora. Principala diferenţă o constituie modul în care Hara
filmează cadrele jurnalului, de cele mai multe ori redând situaţiile în bloc, cu
foarte puţine tăieturi de montaj, în timp ce Mekas fragmentează imaginile
până la a le conferi o calitate abstractă, simulând fluxul memoriei, demersul
său fiind imposibil de asociat aşadar realităţii imediate. Or, dacă la Mekas lipsa
de sincron între sunet şi imagine funcţionează împreună în sensul recreării
unui timp şi a unui spaţiu disjuncte în raport cu imediatul, în cazul lui Hara
aceasta nu face decât să adauge un alt nivel al realităţii peste cel deja revelat în
cadrul imaginilor şi să ambiguizeze şi mai mult natura ei.
Într-adevăr, după cum just observă şi Ruoff, „în multe momente apare o
disjuncţie radicală între locaţia în care a fost înregistrată banda sonoră şi
cea în care a fost imortalizată imaginea peste care e suprapusă.”9 Din acest
motiv, demersul lui Hara îşi frustrează şi violentează suplimentar privitorii,
presupunând o atenţie sporită la detalii din partea acestora. Însă astfel reuşeşte
cineastul japonez să sporească propriul sentiment de uimire în faţa acţiunilor
unui alt om (a lui Takeda Miyuki) şi să îl transmită mai departe celorlalţi. Era
vital pentru constructul lui „Extrem. Intim. Eros: cântec de dragoste 1974” să
fie cât mai sincopat cu putinţă, dar să rămână în limite realiste. Doar simulând
parcursul unui studiu de caz antropologic, dar sfidând regulile procedeului refuzând psihologizarea în favoarea acţiunii şi urmărind doar gesturi şi alegeri
extreme ale persoanei supuse analizei, în detrimentul analizării pattern-urilor
comportamentale ale acesteia - putea Kazuo Hara să incite la descoperirea
particularităţilor inerente existenţei unei alte fiinţe umane; fiindcă doar în
acest mod putea să se apropie violent de o altă persoană şi, în acelaşi timp,
să rămână la o distanţă care să-i permită să-şi conserve uimirea înaintea
unicităţii ei.

1. Scott MacDonald, Interview With Kazuo Hara – A Critical Cinema 3:
Interviews With Independent Filmmakers, University of California Press 1998,
p. 135;
2. ibid., p. 128;
3. Jeffrey Ruoff, Japan’s Outlaw Filmmakers: An Interview with Hara Kazuo –
Iris: A Journal of Theory on Image and Sound, nr. 16, Statele Unite ale Americii,
1993;
4. Scott MacDonald, Interview With Kazuo Hara – A Critical Cinema 3:
Interviews With Independent Filmmakers, University of California Press 1998,
p. 133;
5. ibid., p. 142;
6. ibid., p. 145;
7. ibid., p. 130;
8. Jeffrey Ruoff, Filming at the Margins: The Documentaries of Hara Kazuo – Iris:
A Journal of Theory on Image and Sound, nr. 16, Statele Unite ale Americii, 1993,
p. 118;
9. ibid., p. 118
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Turn Off the Lights

România 2012
regie: Ivana Mladenovic
scenariu: Ivana Mladenovic, Bianca Oana
imagine: Luchian Ciobanu, Claudiu Ciprian Popa
montaj: Ana Branea
sunet: Vlad Voinescu
distribuție: Alexandru Mititelu, Papan Chilibar, Israila Jamir
de Iulia Alexandra Voicu
Pentru documentarul său de debut, Ivana
Mladenovic alege să se concentreze pe câteva
personaje abia ieșite din închisoare, pe care
le urmărește apoi și cărora încearcă să le afle
poveștile. „Turn Off the Lights” abundă de emoție
frustă, de la interacțiunea celor din fața camerei
(care par obișnuiți cu ea, sunt spontani și degajați,
ceea ce e un punct forte), până la contrastul
traseelor personajelor urmărite – care pornesc în
film din același loc, închisoarea.
Unul dintre primele momente marcante este cel
de la ieșirea efectivă din închisoare: îmbrăcatul,
bărbieritul, luatul la revedere de la tovarăși sau
polițiști, primul contact cu libertatea. Deși pe Alex
Mititelu nu îl așteaptă nimeni, el este un show-man
instinctiv, face spectacol vorbind cu sine, sau cu
polițiștii de la poartă. Nu numai că e bucuros să iasă,
dar e extraordinar de încântat să le arate tuturor
că e bucuros. Papanu este poate cel mai șocant
prin liniștea care îl învăluie la ieșire: nu îl așteaptă
12
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nimeni și nici el nu știe ce să zică sau încotro să
o ia. Cea mai grandioasă ieșire o are Versace, cu
lăutari înarmați cu microfoane și instrumente
de cântat, cu familia îmbrăcată de gală, chiuind
și dansând, cu un copil îmbrăcat în frac care îi
este pus în brațe de către rude - toate ornate cu
dedicații personalizate și bani fâlfâind a bucurie.
Ivana Mladenovic dă dovadă de o curiozitate
naturală, fără a avea întrebări standard, clișeice,
fără a-şi privi personajele de sus. Realizatoarea
pur și simplu încearcă să creioneze lumea acestor
oameni, fără să facă parte dintre interogatorii care
s-ar grăbi să îi includă automat într-o tagmă sau
să îi judece. Stă departe de morală, ceea ce crește
valoarea poveștilor revelate de ea.
Filmul este unul dintre demersurile documentare
ce încearcă să deschidă spectatorul spre a accepta
fără a judeca din start raportările acestor oameni
la viață, la ce li se întâmplă, la ce îi atinge – la fel de
valabile ca ale oricăruia dintre noi, până la urmă. E

aproape emoționant să vezi cât de importanți sunt
pentru un personaj bombastic ca Versace ochelarii
de soare cu muzică (și nu cutia plină cu bijuterii de
aur sau sutele de Euro din jurul lui) sau să-l vezi
jonglând în mod naiv, ca la grădiniță, cu iubitele
lui, asta în timp ce bunica şi mama îl alintă încă
și îi cresc fiul. Pe Mititelu e fascinant să îl observi
cum îi vorbește vulgar iubitei doar ca să pară dur și
extravagant în fața camerei, ca apoi să se analizeze
singur prin declarații și prin raportarea la viața sa,
pe care o ia ca atare de cele mai multe ori, fără a
intenționa să și-o explice în vreun fel.
Poate că ar fi fost interesant ca regizoarea să
meargă până la capăt cu fiecare poveste, pentru
că, față de povestea lui Alex Mititelu, în care intră
mai adânc, celelalte par trunchiate și puse mai ales
pentru pitorescul lor, pentru efectul contrastant.
Lui Mititelu îi lasă pauze de respiro, îl pune în mai
multe tipuri de situații, cu mai multe persoane din
viața lui, se ajunge chiar la momente în care el cere
să se oprească filmarea, portretul lui devenind
astfel mai complex.
Titlul este unul bine ales, sintagma apărând
într-un crâmpei de discuție dintre Ivana și Alex
Mititelu, aparţinând unei secvențe puternice din
film, în care regizoarea reușește să îl aducă într-un
moment de seriozitate și de aparentă sinceritate
cu el însuși, dar și cu ea. Este un moment care
particularizează foarte bine acest personaj: el nu
se vede defavorizat de soartă, de societate, ci se
vede în plin control asupra vieții lui, deși de multe
ori, prin acțiunile sale, îl vedem trăind de pe o zi
pe alta. Iar asta particularizează cumva și acest
documentar: e departe de clișeele cu pușcăriași
cool și înțelepți care „cunosc viața cu adevărat” sau
de chestiunile legate strict de integrarea socială
a oamenilor care ies din închisoare. Camera e
dinamică, încearcă să redea ca atare densitatea
de întâmplări, cu accent pe personajele urmărite.
Regizoarea nu se oprește la a arăta doar cadrele
„curate“, ci le lasă și pe cele în care ea însăși intră în
câmpul vizual al camerei, dacă acestea aduc ceva în
plus portretelor. Ea are, de altfel, un rol important
în dialog: e decisivă atitudinea pe care o are față de
protagonişti, pentru că nuanțele acestora depind
și de contextul legat de ea. Aşa cum Agnès Varda
nu-i privea pe oamenii care căutau prin gunoaie
în „Les glaneurs et la glaneuse” („Culegătorii
şi culegătoarea”, 2000) prin prisma unor
prejudecăţi, la fel reușește și Ivana Mladenovic să
îi cunoască, fără a-i categorisi, fără a se obliga să
caute în viețile lor un mesaj sau vreo semnificație
anume.
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Rocker

România 2013
regie și scenariu: Marian Crișan
imagine: Tudor Mircea
montaj: Tudor Pojoni
distribuţie: Dan Chiorean, Alin State, Ofelia Popii, Crina Semciuc
de Răzvan Dutchevici
Cu o figură umilă şi speriată, Victor (Dan
Chiorean), un bărbat de 45 de ani, îmbrăcat în
blugi şi geacă neagră de piele, se plimbă printre
turiştii veniţi să schieze pe pârtie. Camera îl
urmăreşte tacticos de la semi-distanţă, astfel
încât să-i putem citi neliniştea din ochi, dar să şi
percepem pulsul locului. Ajunge în dreptul unor
schiuri puse la închiriat, îşi ia inima-n dinţi şi
înşfacă o pereche dintre ele, după care părăseşte
cu paşi grăbiţi zona. Aşa începe „Rocker”, cel
de-al doilea lungmetraj al regizorului Marian
Crişan.
Intrăm treptat în viaţa rockerului Victor. Aflăm
că este un muncitor de rând care locuieşte în
Oradea cu fiul său, Dinte (Alin State), un băiat de
douăzeci şi ceva de ani, dependent de droguri şi
solist vocal al formaţiei underground rock Iguanele.
Pasiunea pentru rock îi uneşte pe cei doi, Victor
dedicându-şi o bună parte din timp agitându-se
în folosul trupei băiatului său. De fapt, în afară
de relaţia cu o tânără coafeză, întreaga existenţă
a protagonistului este concentrată în folosul

fiului, care în cea mai mare parte a timpului stă
acasă şi compune muzică aşteptând ca tatăl său
să-i aducă droguri. Mereu vulgar şi extrem de
insensibil, Dinte obişnuieşte să se răstească din
tot felul de nimicuri la Victor, care, cu o atitudine
ieşit din comun de docilă, înghite de fiecare dată
în sec şi îşi vede mai departe de treabă. Dedicarea
totală şi necondiţionată a tatălui pentru băiatul
său poate fi interpretată ca a izvorî nu numai
dintr-o dragoste parentală foarte puternică, dar
şi dintr-o umilinţă asumată, poate în contul unor
greşeli trecute.
Crişan este foarte zgârcit cu informaţiile ce
privesc trecutul celor doi. Din dorinţa de a
nu cuceri privitorul prin dramatisme facile,
insistă să pună accent doar pe acţiunea la
timpul prezent, forţând, astfel, privitorul să îşi
raporteze judecata strict la povestea al cărei
martor e, indiferent cât de contrariantă îi pare
aceasta. Spectatorul trebuie să pună destul de
mult de la el pentru a da sens filmului. Dacă
în cazul filmelor fraţilor Dardenne, această

metodă (în „L’Enfant” nu ştim nimic despre
trecutul lui Bruno şi Sonia şi ce anume i-a
determinat să ajungă nişte borfaşi; în „Le gamin
au vélo”, nu înţelegem ataşamentul femeii faţă
de orfanul Cyril care-i face numai probleme)
beneficiază de un şir de suişuri şi de coborâşuri
palpitante (gestul lui Bruno de a-şi vinde copilul
cauzează o serie de încurcături ce-i pun viaţa
şi libertatea în primejdie; orfanul Cyril intră în
tot felul de încurcături, fiind la un moment dat
foarte aproape de moarte), Crişan preferă mai
degrabă să invite spectatorul la o aprofundare
psihologică a personajelor prin intermediul
unor fapte banale ce nu le marchează foarte
puternic vieţile. Astfel, devine foarte greu să te
raportezi la personajele prezentate, judecata
acestora instituindu-se în mare parte pe impresii
ce pot diferi foarte mult în funcţie de experienţa
de viaţă şi intuiţia fiecăruia.
Omiterea unor detalii explicite despre trecutul
personajelor devine un pic deranjantă atunci
când începe să pară o scuză confortabilă pentru
livrarea unor momente „ca de nicăieri”. Ni se
arată că Victor a cântat în trecut la chitară, dar
de aici până la a-l pune să susţină un concert
la baterie, fără ca înainte să-l fi văzut repetând
măcar un pic, pare o decizie uşor impertinentă.
De asemenea, grija de a nu pica într-un
dramatism bombastic şi tezist atrage filmul
într-o capcană. Prezentată ca un fapt banal de
rutină ce nu aduce nimic în plus personajelor,
scena în care Victor îi înjectează lui Dinte
heroină între degetele de la picior pare doar
senzaţionalistă.
Filmul pendulează între scene pline de
consistenţă dramatică şi momente de
cabotinism. Un moment din prima categorie
este cel în care îl vedem pe Victor în prim-plan
cu o expresie gravă, în timp ce în plan secund
- în unsharf, îl vedem pe Dinte dând cu pumnii
în pereţi, ţopăind ca bezmeticul şi delirând din
cauză că nu şi-a luat doza de droguri. Ecranul
parcă vibrează sub presiunea încordării
crescânde a lui Victor, care nici nu se poate uita
în ochii fiului său de mâhnit ce e. La polul opus
ca substanţă se află falsitatea discuţiilor în care
se angajează membrii trupei Iguanele în sala
de repetiţii. Adunarea mai multor subiecte de
discuţii asociate de obicei cu tagma rockărească
– ideologii politico-sociale, consumerism
prostesc şi tot felul de fabulaţii cu tente filosofice
- denotă o oarecare comoditate în conturarea
personajelor secundare.
13

review

Vous n’avez encore rien vu

N-aţi văzut încă nimic
Franţa – Germania 2012
regie: Alain Resnais
scenariu: Laurent Herbier
imagine: Eric Gautier
montaj: Hervé de Luze, Sylvie Lager
distribuţie: Mathieu Amalric, Pierre Arditi, Sabine Azéma, Anne Consigny, Jean-Noël
Brouté, Anny Duperey, Lambert Wilson
de Andra Petrescu
„Vous n’avez encore rien vu”, adaptare după două
piese de Jean Anouilh - „Eurydice” şi „Cher Antoine
ou l’amour raté” -, e o reîntoarcere a lui Alain Resnais
la genul de structură narativă din „Hiroshima, mon
amour” (1959) şi „L’année dernière à Marienbad”
(1961), în care cauzalitatea şi legăturile dintre personaje
sunt inexplicabile. Aici, legătura dintre personaje
existăşieinteligibilă(suntfoşticolegideteatru,aujucat
împreună în două producţii ale piesei „Eurydice”), dar
nu se depăşește acest nivel informaţional, personajele
nu sunt individualizate.
Principiile narative după care e construit „Vous
n’avez encore rien vu” sunt artificii din mai multe
puncte de vedere: provocarea întâlnirii actorilor sub
pretextul decesului prietenului lor, pentru a asista nu
la o interpretare a piesei de teatru, ci la o înregistrare
a ei; actorii urmăresc montarea nouă a piesei, în care
jucaseră şi ei anterior, şi din senin, la fel cum într-un
14
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musical personajele se pun pe cântat, încep să recite
replicile; reacţiile personajelor par să fie impulsive şi
sensibile la un stimul exterior, surprinzând printr-o
interpretare care dă impresia de autenticitate afectivă.
Vizionarea materialului filmat nu provoacă amintiri
concrete din realitatea imediată a personajelor, ci
declanşează alter ego-uri, personaje pe care le-au
reprezentat, cărora le creaseră un trecut imaginar, dar
care le provocaseră nişte emoţii. Între personaje nu
evoluează niciun fel de relaţie, portretele pe care ei le
fac nu sunt susţinute de cauzalitatea evenimentelor.
În scenariu, de altfel, nu există întâmplări, ci doar un
deces, citirea testamentului şi vizionarea unui material
filmat. Interpretările pe care actorii le oferă fac parte
dintr-un alt prezent, sau dintr-o altă realitate.
Spaţiul şi timpul naraţiunii se extind pe trei
planuri. Unul este realitatea prezentă, cea în care
personajele vin la citirea testamentului prietenului lor,

dramaturgul Antoine d’Antha, al doilea este realitatea
trupei care a înregistrat deja „Eurydice” într-o hală
transformată în scenă de teatru, iar cel de-al treilea
e planul în care personajele devin Orfeu, Eurydice,
mama, tatăl, Maurice etc. Trecerea de la un plan la
altul se face treptat, prin câteva tăieturi de montaj,
de la piesa înregistrată la prim-planuri cu actorii care
încep să recite replicile. De fapt, ei nu le recită, ci încep
să le interpreteze, transformându-se în alte personaje,
iar în momentul în care devin complet absorbiţi de
emoţie, spaţiul se schimbă ca prin minune (efecte
speciale) în locul de care e nevoie – cafenea, dormitor,
gară. E un spectacol al ghiduşiilor pe care Resnais le
închipuie, de la decoruri care apar şi dispar (graţie
epocii digitale) la split-screen-uri care opun secvenţe
similare cu cele două cupluri Eurydice/Orfeu şi un
aspect vizual feeric, toate putând fi atribuite unei
influenţe Méliès, al cărui fan Resnais este. De altfel,
spectacolul acesta de tip Méliès încadrează stillistic
secvenţele în care Sabine Azéma/Pierre Arditi (prima
pereche Eurydice/Orfeu) şi Anne Consigny/Lambert
Wilson (cea de-a doua pereche) devin personajele din
„Eurydice” – fiecare cuplu de actori a jucat în câte o
reprezentaţie a piesei.
„Resnais ştie totul despre frumuseţe. Dar filmelor lui le
lipseşte tenacitatea şi vigoarea, francheţea în abordare.
Sunt cumva precaute, supraîncărcate şi sintetice. Nu
duc la capăt nici ideea, nici emoţia care le inspiră, ceva
ce arta mare trebuie să facă.” Susan Sontag îi reproşa
lui Resnais, cu alte cuvinte, că filmele lui se rezumă la
formă fără conţinut, că sunt goale. Regizorul francez
poate fi acuzat că exploatează frumuseţi formale, dar
fără un conţinut profund. Frumuseţea filmelor lui
e conferită de spiritul ludic prin care reorganizează
regulile naraţiunii pentru a le plia după o perspectivă
subiectivă, atemporală, a personajelor sau inerentă
subiectului; de fapt, la el forma e într-o dependenţă
directă cu subiectul. Ca regulă, îl interesează memoria
şifelulîncarefuncţioneazăminteaumană,fragmentar,
zice el, în cazul omului modern împărţit în mai multe
activităţi simultane. Nu îl interesează amintirile, ci
efectiv felul în care memoria funcţionează atunci
când înregistrează anumite evenimente reale sau
imaginare.
Într-adevăr, Alain Resnais creează, în „Vous n’avez
encore rien vu”, emoţie pe ceva gol, dar nu găunos.
Superficialitatea pe care îşi construieşte personajele
(fără trecut, fără legături de cauzalitate, fără a le face
simpatice) nu e gratuită, ci e folosită drept contrast
pentru emoţia actorilor. Regizorul face din toate
elementele, mai puţin din expresivitatea actorilor,
un spectacol frumos, nemotivat, care arată că, deşi
stimulii pot fi falşi, imaginari, emoţia provocată e reală.
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On The Road
Pe drum
Franța, SUA, Brazilia 2012
regie: Walter Salles
scenariu: Jose Rivera
imagine: Eric Gautier
montaj: François Gédigier
distribuție: Sam Riley, Garret Hedlund,
Tom Sturridge, Kristen Stewart, Kirsten
Dunst, Viggo Mortensen, Amy Adams

de Teodora Lascu
Continuând o lungă tradiție a Marelui Roman
American („The Great American Novel”), în care
până atunci se înscriseseră opere literare majore ca
„Aventurile lui Huckleberry Finn”, al lui Mark Twain,
sau „Marele Gatsby”, al lui F. Scott Fitzgerald, Jack
Kerouac reușește în 1957 să-și vadă publicat romanul
autobiografic despre care el însuși spune că l-a scris
frenetic în decursul a trei săptămâni, într-o stare de
extaz creativ susținut, se pare, de benzedrină și alte
amfetamine.„Pedrum”,consideratoBiblieagenerației
Beat, descrieAmericaanilor’50 prin ochii a doi hoinari,
Sal Paradise (alter ego-ul lui Kerouac) și Dean Moriarty
(în realitate Neal Cassady - figură emblematică și muză
a beatnicilor), care împreună pornesc să colinde
Statele Unite, într-o călătorie inițiatică de anvergură în
căutare de sensuri și adevăruri supreme.
Walter Salles, care cu câțiva ani în urmă (în 2004)
ecranizase un alt jurnal/roman autobiografic al
unei personalități revoluționare în toată puterea
cuvântului - „The Motorcycle Diaries” urmărind
o călătorie prin America de Sud făcută de Ernesto
Che Guevara pe vremea când era încă student la
medicină -, preia acum cârma unui proiect ambițios
și adaptează fidel, aproape reverențios, „On the Road”.
Șirul de evenimente e declanșat odată cu întâlnirea
celor doi protagoniști, intermediată de Carlo Marx/
Allen Ginsberg în New York - unde Sal (Sam Reilly),
proaspăt divorțat, locuiește cu mătușa lui și aspiră să
devină scriitor. Iar inspirația îi vine în cele din urmă,
sub forma unui bărbat pe cât de captivant, pe atât
de imprevizibil: Dean (Garret Hedlund) este un hoț

de mașini ocazional, fost gigolo și un tip cu o forță de
seducție, se pare, imposibil de ignorat. De fapt, ni se
sugerează, nu tocmai subtil, că avem de-a face cu un
personaj nonconformist și dezinhibat, încă de la prima
apariție a lui Dean care, întrerupt în toiul extazului
sexual, îi întâmpină pe noii lui prieteni gol pușcă în
pragul ușii. În curând, cei doi pornesc la drum. Filmul
urmează cronologia cărții (în măsura în care romanul
însuși intenționează să păstreze o cronologie), omițând
o serie de întâmplări, dar bifându-le pe cele mai
memorabile: perindările frenetice între New York, San
Francisco și Denver, idila dintre Sal și Terry (tânăra
imigrantă de origine mexicană), vizita făcută lui Old
Bull Lee/William S. Burroughs și soției lui Jane/Joan
Vollmer (cameo Viggo Mortensen și Amy Adams) și,
ca un punct culminant, călătoria în Mexic, unde Sal
se îmbolnăvește și este abandonat în cele din urmă de
Dean.
Deși aparent lipsit de un plot clasic sau o structură
narativă tradițională, trăsături care se regăsesc, de
altfel, în roman, filmul încearcă totuși să creeze o
serie de mecanisme care să faciliteze identificarea
unor acte dramaturgice, ceea ce nu face decât să
reducă „On the Road” - cu tot cu personajele lui
halucinant de carismatice - la nimic mai mult decât
o poveste care sare din orgie în orgie, descriind parcă
o categorie socială a boemiei scoasă din orice fel de
context spațio-temporal, în mijlocul căreia tronează
doi hedoniști lipsiți de orice formă de profunzime.
În mod previzibil, filmul e constituit dintr-un periplu
de episoade filmate nestatornic din mână și montate

într-un tempo alert, care de cele mai multe ori
surprind numeroasele drumuri făcute de personaje,
fie ele cu mașina, autobuzul sau autostopul, petreceri
cu jazz în care protagoniștii se nimeresc dansând
frenetic înconjurați numai de afro-americani (ergo nonconformismul), lungi discuții insipide interpretate
artifical (Tom Sturridge, care aduce aici mai mult
a Harry Potter decât a Allen Ginsberg, se lansează
cu emfază în lungi și ridicole discursuri poetice, de
parcă Ginsberg ar fi fost mascota și nicidecum Vocea
generației lui) și, ocazional, scene de (homo)erotism.
De multe ori, aparatul interceptează privirile timide
ale lui Sal aruncate pe furiș lui Dean, care, menite să
conducă relația celor doi - temă centrală a filmului - pe
un teren ambiguu, nedefinibil, nu fac decât să o reducă
la un raport de tip adorat-adorator, Sal părând aici un
caz clasic de homosexualitate latentă, descriere care indiferent de valoarea ei de adevăr - e incompletă.
Paradoxal este că, dacă în carte personajele feminine
sunt, vrem, nu vrem, oarecum trecute cu vederea,
lipsite de voință proprie și de personalitate, aici
Marylou/Louanne Henderson (Kristen Stewart) și
Camille/Carolyn Cassady (Kirsten Dunst) injectează
în poveste câte un strop de realitate, amintindu-ne
de persoane și de responsabilități abandonate. Însă
nici măcar acest demers - aparent un act de justiție
aplicată retroactiv - nu pare mai onest decât o formă
convingătoare de political correctness. De altfel, cei
doi protagoniști, deși chipeși, nu reușesc să redea
personajelor iconice pe care le interpretează vigoarea
captivantă care îi caracterizează (Cassady e prezent în
multe volume esențiale ale Generației Beat, Ginsberg
dedicându-i chiar celebrul poem-vârtej „Howl” - „N.C.,
secret hero of these poems”). În omagiul adus unui roman
de căpătâi extrem de relevant pentru generații întregi
de tineri care caută să respingă conformismul social și
să găsească noi forme de cunoaștere și spiritualitate,
filmul lui Salles rămâne, în eșecul lui de a surprinde
esențialul, lipsit de relevanță.
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Lincoln

Statele Unite ale Americii 2012
regie: Steven Spielberg
scenariu: Tony Kushner
imagine: Janusz Kaminski
montaj: Mchael Kahn
muzică: John Williams
distribuţie: Daniel Day-Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones,
Joseph Gordon-Levitt
de Anca Tăbleţ
Într-o cuvântare ținută cu ocazia aniversării a 149 de ani de la
Discursul de la Gettysburg, Steven Spielberg a declarat, referitor
la el și la echipa din spatele lui „Lincoln”, următoarele: „Noi
suntem cineaști. Nu suntem savanți, nu suntem istorici, dar suntem
profund îndatorați celor care sunteți asta.”1 Îndatorați în sensul în
care savanții și istoricii au furnizat un material de bază din care
scenaristul și regizorul au făcut „o ficțiune istorică.” („historical
fiction” (2) - o sintagmă care, de altfel, e mai curând un non-sens,
n.m.). „Pur și simplu nu este treaba cineastului [ca să folosesc
termenul lui Spielberg, n.m.] – de fapt, cred că e chiar trădarea
meseriei unui istoric – de a promite o rememorare perfectă și
completă a trecutului.” (3). Nu doresc să le pun cuvinte în gură
lui Spielberg și scenaristului Tony Kushner, dar ceea ce sugerează
afirmația precedentă e că celor doi nu li se pare tocmai grav (și
imoral) că își permit să falsifice pe ici, pe colo niște aspecte istorice
16
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sau să umple niște goluri cu produse ale imaginației și ale fanteziei
lor (pentru că, vorba aia, ei sunt cineaști). Spielberg afirmă în mod
just că inclusiv în cazul în care un eveniment istoric e foarte discutat
și analizat, tot există diverse lacune, diverse detalii sau aspecte care
nu vor putea fi cunoscute niciodată: „Nu ne putem aminti tot. Istoria
ne forțează să conștientizăm limitele memoriei.” (4) Alarmant
este însă felul în care el alege să se ocupe de golurile respective.
Istoricul, lasă el să se înțeleagă, nu are voie să se îndrepte către ceea
ce Spielberg numește „acele locuri imposibile” (5) caracteristice
artei, cineastul da, el poate să se spele pe mâini de responsabilități.
Din acest motiv, nu pot să văd în afirmația lui Spielberg (și, implicit,
în modul în care sunt abordate istoria și personajul lui Lincoln în
filmul omonim) decât o formă de eschivare, cu atât mai gravă cu cât
„Lincoln” are tonul unei lecții de istorie oficială.
Spielberg admite, mai departe, că „această resurecție [a trecutului,
n.m.], este, desigur, doar o iluzie, doar o fantezie, un vis”, dar tot el
e cel care spune că „visele contează pentru noi într-un fel sau altul”
(6) (adică pot influența modul în care privim și interpretăm istoria).
Și tot el afirmă că „Fără a ne aminti ce s-a întâmplat, ce a mers
prost, ce a mers bine, binecuvântările pe care le aduce justiția –
demnitate, prosperitate, sănătate individuală și socială, pace - aceste
binecuvântări nu vor veni și nu pot veni. Istoria luminează calea
către justiție, deci fără istorie nu există nicio speranță.”(7). Întrun fel, prin această afirmație, Spielberg însuși își scurtcircuitează
discursul. Și nu văd cum s-ar putea susține că arta și istoria sunt
două domenii care nu se întrepătrund, că atunci când cineva vrea
să facă un film își poate permite să pretindă că există între ele o
linie strictă de demarcație. Altfel spus, nu văd cum ar putea fi
acceptabil ca arta să își permită din când în când să nu țină cont de
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niște realități istorice sau să le deformeze fără ca măcar să atragă
atenția spectatorului, prin toate mijloacele posibile, că ceea ce vede
este doar o interpretare proprie și personală a unui eveniment, nu
o construcție ce are pretenția de a prezenta respectivul eveniment
ca și când el așa a avut loc. Or, „Lincoln” tocmai asta face/ vrea să
facă: dă/ vrea să dea lecții de istorie. Iar atunci când am citit, în unul
dintre review-urile pentru „Lincoln”, îndemnul unui cronicar către
cititori de a-și duce la acest film copiii (în scop educativ), m-am
gândit, cu riscul de a suna exagerat și emfatic, că, atunci când vine
vorba de „Lincoln”, doar un părinte inconștient ar putea să facă așa
ceva.
Nu intenționez să îi contest lui Spielberg abilitățile de entertainer
sau de istoric oficial, dar nu acestea sunt sistemele de referință
la care doresc să recurg în acest caz (și, totodată, nu cred nici că
un film, cu atât mai mult unul care abordează un subiect istoric,
trebuie judecat doar după respectivele sisteme de referință).
Cea mai mare parte a filmului se concentrează pe ultimele
luni din viața lui Lincoln, mai precis pe eforturile sale de a
face ca Amendamentul 13 (care susține abolirea sclaviei) să fie
aprobat. Tonul didactic al lui „Lincoln” e introdus încă din a
doua secvență, în care doi soldați încep să recite ca la școală un
fragment dintr-un discurs al președintelui. Iar acest ton didactic
despre care vorbeam e menținut permanent prin inserturile
sau supraimpresiunile care anunță locul și data la care se petrec
diverse evenimente, prin discursurile și anecdotele lui Lincoln,
prin modul în care este filmat protagonistul etc. Scenariul, titlul,
încadraturile, eclerajul, cromatica, felul în care se conturează
profilul președintelui pe fondul întunecat al interioarelor, muzica
grandioasă, supraimpresiunea naivă din final (imaginea lui Lincoln
e supraimpresionată pe cea a flăcării unei lumânări) - mai totul
în film se învârte în jurul accentuării imaginii de erou mitic a lui
Abraham Lincoln. Iar impresia că Spielberg și Kushner tratează
și se apropie de protagonist cu mănuși e prezentă încă din a doua
scenă, în care protagonistul e descoperit printr-un traveling lent
înapoi și e filmat din spate, așa încât pare asemenea unei umbre
care veghează asupra întregului câmp de luptă.
Foarte multe dintre personajele din film îl privesc pe președintele
american ca și când el ar fi deja mitizat. Lincoln-ul lui Spielberg și
Kushner e un vizionar, un salvator, un om care își iubește poporul,
un om cu spiritul dreptății și al sacrificiului, un om care înfruntă
cu stoicism greutățile. E cel care la 3:40 dimineața e treaz și
semnează grațierile unor tineri soldați condamnați la moarte, în
timp ce subordonații săi încă dorm, e cel care poartă pe umeri toate
poverile și dilemele națiunii, cel care veghează tot timpul la binele
acesteia. Îl vedem cum reușește și să țină în frâu cariera sa politică,
izbucnirile unei soții depresive și pornirile fiului cel mare, și să se
ocupe de creșterea fiului cel mic. Iar pe lângă toate acestea, mai
are și simțul umorului și își mai face și timp să asculte doleanțele
soldaților sau ale diverșilor cetățeni care vin la el în audiență. Ba
le mai și oferă câte o mostră de înțelepciune prin anecdotele sale
(pare că are pregătită câte o pildă pentru fiecare situație). Astfel,
cam toate celelalte personaje gravitează mai mult sau mai puțin în
jurul lui, funcționând ca elemente care le facilitează scenaristului
și regizorului demonstrarea „tezei” (iar în cazul de față „teza” e
reprezentată de conturarea imaginii mitice, de mare om, de mare
personalitate a lui Lincoln). Un rol asemănător îl au și conflictele
secundare (cu soția, cu fiul cel mare).
Vag ingenios e faptul că Lincoln nu e prezentat ca un om imaculat
din punct de vedere moral, dar suntem lăsați să înțelegem că toate

stratagemele prin care el încearcă să obțină suficiente voturi pentru
aprobarea Amendamentului 13 (mita, munca de convingere, diverse
încălcări ale legii - ca atunci când își trimite unul dintre subordonați
să facă un anunț fals în timpul ședinței de votare tocmai pentru ca
ședința să poată continua) sunt necesare; fiindcă scopul e unul nobil
și Lincoln e, cum ziceam, un vizionar, căruia cei din jurul lui nu
îi înțeleg întotdeauna deciziile, planurile sau raționamentele. Nu a
făcut prea multă școală, dar știe axiomele lui Euclid pentru că le-a
citit demult într-o carte. Nu e un învățat, ci un self-made man care
crede în existența unor legi ale naturii, pe care le intuiește și pe
care, așa cum susține personajul, le consideră adevărate pentru că
funcționează (pentru că sunt „self-evident”). De aici, și paralelismul
de la sine înțeles dintre axioma tranzitivității („Lucrurile care sunt
egale cu un altul sunt egale între ele.”) și nevoia de a aboli sclavia
negrilor.
Un alt lucru pe care îl fac Spielberg și Kushner e să încerce să îl
umanizeze pe protagonist: îi subliniază simțul umorului, caracterul
prietenos, îl prezintă ca pe un om care are, la fel ca toată lumea,
probleme personale (cu soția, cu fiul cel mare), fiind și el atins de
oboseală (la un moment dat Ulysses S. Grant îi spune lui Lincoln
că pare că a îmbătrânit într-un an cât în zece, dar asta tocmai
pentru a accentua toate efoturile pe care cel din urmă le-a depus).
Momentele de singurătate, când Lincoln meditează la soarta
națiunii, secvențele de tandrețe paternală alături de fiul cel mic,
vocea ușor pițigăiată și răgușită, mersul puțin cocoșat funcționează
în mod similar. Numai că toate acestea nu îi diminuează, ci îi
întăresc aura de semizeu (poate că și de aceea momentul propriuzis al asasinării lui Lincoln nu e arătat în film).
Atunci când, într-un moment tensionat, un personaj exclamă
exasperat că nu crede că mai poate suporta să asculte încă o povestire
a lui Lincoln, iar acesta își continuă anecdota fără să pară că a luat
în considerare exclamația, efectul creat nu constă în ridiculizarea
protagonistului. Mai curând sugestia e aceea că oamenii din jurul
lui sunt cei care nu îi pricep logica, modul de a gândi, dar că această
abordare ascunde o înțelepciune care se ridică într-un fel deasupra
tuturor celor care nu reușesc să priceapă aparentele ocolișuri pe
care le face președintele prin povestioarele sale, care conțin mai
mereu un tâlc. Iar atitudinea lui Lincoln nu e prezentată ca fiind
una sfidătoare sau arogantă. E drept că știe mai bine ce are de făcut,
dar e suficient de modest încât, atunci când (își) pune întrebări
de mare importanță, „profunde” („Crezi că am ales să ne naștem?
Suntem potriviți vremurilor în care ne naștem?”), să ceară părerea
unor telegrafiști.
Pare destul de clar în „Lincoln” că Spielberg și Kushner nu sunt
interesați să privească istoria și din alte perspective decât cele
general acceptate; nu există în film o atitudine critică sau sceptică
față de o serie de prejudecăți asociate subiectului, iar cei doi par
să selecteze acele elemente care convin demonstrării tezei lor (o
demonstrație care, de altfel, pică rapid în repetitivitate), în timp ce
ignoră altele (de pildă, fac să pară că abolirea sclaviei este în special
meritul lui Lincoln și că ea a avut la bază niște puternice convingeri
morale ale acestuia din urmă). În mare, se rezumă la consolidarea
unui mit deja existent și au în același timp grijă să mențină o
atitudine de political correctness, să împace pe toată lumea.
1. http://fromdirectorstevenspielberg.tumblr.com/
post/36092853332/without-history-theres-no-hope-below-is-a
Citatele (2), (3), (4), (5), (6) și (7) provin din sursa mai sus
menționată.
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The Loneliest Planet

SUA - Germania 2011
regie: Julia Loktev
scenariu: Julia Loktev
imagine: Inti Briones
montaj: Michael Taylor
muzică: Richard Skelton
distribuţie: Gael García Bernal, Hani
Furstenberg, Bidzina Gujabidze
de Cristina Bîlea
Pe Julia Loktev am descoperit-o în 2007 la
TIFF, când nu am mai găsit bilete la unul
din filmele din competiție și am ajuns la
Cinema Victoria să urmăresc o secțiune
alternativă, dedicată filmelor despre
atacuri teroriste. Ceea ce se întâmpla
pe ecran în „Day Night Day Night” („Zi
Noapte Zi Noapte”) a avut un impact atât
de puternic asupra mea, încât îmi amintesc
și locul în care stăteam în sală (la etaj,
colțul din dreapta, lângă o măsuță). Pe
scurt, filmul urmărește presupusele ultime
zile din viața unei tinere teroriste, care se
angajează să fie eroina unui atac sinucigaș
cu bombă în Times Square, dar o mică
scăpare a procesului minuțios planificat
îi dă peste cap sistemul de credințe. În
filmele Juliei Loktev un detaliu sau un
gest constituie un „turning point” în
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sine, schimbând pentru totdeauna cursul
evenimentelor. Poate părea formal, dar
reflectă însăși concepția acesteia despre
viață: „În film te aștepți ca lucrurile să
aibă o construcție, un crescendo, ceea ce
în viață unele lucruri nu au. Vin din senin
și te dărâmă.”. Pentru a face să funcționeze
așa ceva pe ecran, ca detaliul respectiv
să poată străluci, este nevoie de condiții
speciale: o narațiune epurată, cu o atenție
deosebită pentru durată și un dialog redus
la minimum.
„The Loneliest Planet” este povestea
drumeției unui cuplu tânăr (Nica – Hani
Furstenberg și Alex – Gael García Bernal)
de undeva din lumea civilizată (nu știm
exact de unde) în Munții Georgiei, însoțiți
de un ghid local (Dato). Scenariul are la
bază narațiunea lui Tom Bissell, „Expensive
Trips Nowhere” (inclusă în volumul „God
Lives in St. Petersburg”, netradus în
limba română deocamdată), și experiența
personală a realizatoarei, care spune întrun interviu că s-a despărțit de iubitul ei în
urma unei excursii în Georgia și acest lucru
i-a amintit de povestirea lui Bissell, pe care
o citise cu mult timp în urmă. Cu toate
că titlul duce cu gândul atât la celebrul
ghid de călătorie, cât și la o natură crudă,
indiferentă, vitregia poveștii se reduce
la relațiile interpersonale. Îndrăgostiți și
veseli, Nica și Alex angajează un localnic
care să îi ghideze prin frumusețea sălbatică

a Caucazilor. Traseul este mai degrabă unul
de anduranță și nu unul care să le pună
viața în pericol, peisajul răpitor și relația
dintre ei nici că ar putea fi mai pline de
drăgălășenii. Dar atunci când amenințarea
apare de nicăieri, Alex nu este destul de
bărbat să îi facă față (nu o să dau mai multe
detalii, acestea ar răpi din intensitatea
momentului). Sunt doar câteva secunde de
ezitare, dacă nu ești atent le poți rata, dar
de aici relația dintre ei se schimbă radical,
partea a doua a filmului fiind o încercare
de a aduna cioburile și a recompune ceva
ce nu va fi niciodată la fel. Momentul
de criză dintre cei doi este, de altfel, un
punct crucial al credibilității filmului: unii
spectatori îl pot considera un obstacol
insurmontabil în viața de cuplu, pe când
alții îl pot privi ca pe un eveniment lipsit
de importanță. Julia Loktev afirmă că este
interesată de reconciliere, de pașii timizi
și haotici pe care îi face fiecare pentru a
restabili echilibrul, chiar dacă acesta nu
este atins în final.
Ritmul filmului este lent, iar unele
secvențe în care cei trei merg pe o potecă
par uneori interminabile, în spiritul
timpului dilatat perceput adesea de un
hiker pe traseu. Loktev a fost de asemenea
atentă să nu prindă prea mult cer în
cadrele sale, justificând că nu dorea să le
ofere personajelor ei un spațiu de evadare,
ci îi vroia prezenți în situație, constrânși
de natură. Nica și Alex vorbesc puțin și
în general banalități (el o învață pe ea să
conjuge verbe în limba spaniolă sau discută
despre lucruri practice de pe traseu) - se
cunosc prea bine pentru a se mai descoperi
unul pe celălalt, relația lor se intuiește din
gesturi. Ghidul este, de asemenea, un om
închis, cu o engleză aproximativă, care face
glume lungi, la care cei doi râd din politețe.
Dacă în prima parte a filmului, comunicarea
este nenecesară, în partea a doua ea devine
dureros de neputincioasă. Alex și Nica
aproape că nu mai găsesc drumul unul
spre celălalt. Tot ce rămâne sunt sunetele
cărora cineasta ruso-americană le acordă
un rol covârșitor: pașii lor ritmici, sunetul
ploii, „zgomotul fermoarului cortului,
ca urletul unui animal în lumina lunii”
(criticul Carrie O’Grady, într-o recenzie la
narațiunea lui Tom Bissell).
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Promised Land
Tărâmul Făgăduinţei
SUA - Emiratele Arabe Unite 2012
regie: Gus Van Sant
scenariu: John Krasinski, Matt Damon
imagine: Linus Sandgren
montaj: Billy Rich
distribuţie: Matt Damon, Frances
McDormand

de Diana Voinea
În februarie, Matt Damon a anunțat că renunță
să mai folosească toaleta, încercând să atragă
astfel atenția asupra lipsei apei potabile din
anumite zone ale planetei. În 2012 și tot din spirit
filantropic, actorul alege o povestire a lui Dave
Eggers cu un subiect fierbinte astăzi și, cu ajutorul
lui John Krasinski, o transformă în scenariu,
pe care îl trimite bunului prieten Gus Van Sant.
Rezultatul este „Promised Land”, o pildă despre
regăsirea de sine după pierderea valorilor morale.
Poate că sună a clișeu, dar uneori filmul chiar asta
este.
Subiectul fierbinte este exploatarea gazelor
naturale prin fracturarea hidraulică, proces
aparent dăunator pentru comunitățile din
jurul exploatărilor. „Gasland”, documentarul
nominalizat la Oscar al lui Josh Fox din 2010, care
a condus la o puternică mișcare de proteste pe plan
internațional, este primul film care a adus acest
subiect în lumina reflectoarelor și care a susținut
că fracturarea hidraulică produce contaminarea
apei freatice, otrăvind astfel oamenii și animalele.
„Promised Land” reia subiectul cam târziu și
deși o face cu know-how hollywoodian, o face și
cu superficialitate. Există tentația de a interpreta
filmul ca dramă a consecințelor fracturării
hidraulice, dar în fapt acest proces nu este decât o
imagine de fundal pentru clasica poveste bad guy
turns good.
Matt Damon îl joacă pe Steve Butler, un
reprezentant al Global Cross-Power Solutions, o
companie de exploatare a gazelor naturale. Copil

de fermier din Iowa, ajuns la oraș pe propriile
merite și singurul din orășelul natal cu facultatea
terminată, Steve deține o calitate prețioasă: îi
poate convinge pe fermieri să își lase semnăturile
pe contractele de cumpărare a pământurilor lor.
Darul care îl face atât de căutat de companiile
de profil are rădăcini în viață: Steve și-a văzut
comunitatea prăbușindu-se după retragerea
companiei locale de tractoare care o ajutase să
se dezvolte. Acum crede că le oferă oamenilor
o șansă la un viitor mai bun, eliberându-i de
dependența de subvențiile de stat. Împreună
cu asociata lui, Sue (Frances McDormand) - o
mamă singură care își exercită rolul de părinte
prin Skype -, Steve sosește în Pennsylvania pentru
a face pentru un salariu bun ceea ce, oricum,
crede din suflet că e bine. Primii localnici întâlniți
sunt gata să semneze imediat contractele și văd
în cei doi parteneri niște salvatori, când apare
primul impediment: un banal profesor de știință
de la școala locală (Hal Holbrook), de fapt un
universitar ieșit la pensie, hotărât să împiedice
venirea Global în oraș. Profesorul reușește să
convingă comunitatea că propunerea Global nu
este atât de lipsită de riscuri precum pare, așa că
sugerează organizarea unui vot general.
Lucrurile se complică și mai mult odată cu venirea
în oraș a fermecătorului Dustin Noble (Krasinski,
în același timp co-scenarist), un activist al mediului
care vrea să atragă de partea lui comunitatea prin
imagini cu vaci moarte și povești înduioșătoare
despre propria familie. Și după cum reiese în

finalul filmului, nu este o coincidență că activistul
ajunge în oraș exact după primul mic eșec al lui
Steve. Răsturnarea de situație se simte în aer,
chiar dacă natura ei nu este momentan evidentă.
Confruntările celor doi au loc cel mai des în barul
din orășel, unde Steve și Dustin se luptă să câștige
atât atenția comunității, cât și pe cea a învățătoarei
Alice (Rosemary DeWitt), care va oscila între cei
doi bărbați, ceea ce dă filmului un iz de love story.
Iar Dustin Noble știe cum să împuște doi iepuri
dintr-o lovitură: printr-o lecție interactivă în fața
copiilor și a doamnei învățătoare, chiar în sala de
curs, despre dezavantajele fracturării hidraulice.
Filmul este presărat cu tipologii locale care îi
conferă autenticitate: fermierul mândru care
nu-și vrea pământurile înstrăinate; fermierul
naiv și lacom; băcanul local - un tip atrăgător
și cinic, care pune ochii pe Sue; multe cămăși
de flanel, animale domestice și peisaje idilice.
Dincolo de a vorbi (într-un mod didactic) despre
amenințarea fracturării hidraulice, „Promised
Land” încearcă să ne arate o față machiavelică a
comportamentului corporațiilor și dezamăgirea
de sine a angajaților acestora. Odată cu apariția
eco-activistului în oraș, Steve resimte o acută
dilemă morală. În fața lui Alice, care funcționează
ca metaforă a conștiinței sale, Steve tot repetă „I
am not a bad guy”, încercând să se convingă că nu
este avocatul diavolului. Și nu este, dacă ne luăm
după monologul înfocat pe care îl ține în fața
câtorva fermieri în barul local, încercând să îi
convingă că alierea cu Global le-ar oferi „fuck you”
money cu care să trăiască fericiți până la adânci
bătrâneți. Predica nu funcționează, însă, căci se
trezește cu un pumn în figură.
Regia lui Gus Van Sant, corectă și conservatoare,
la fel ca în „Milk”, nu salvează scenariul previzibil
și lacunar, mai ales în ceea ce privește arcul
personajului lui Matt Damon. O dilemă, totuși,
rămâne. Cum de Steve, crescut la fermă, nu știe să
conducă o mașină cu transmisie manuală?
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Poziţia copilului

România 2013
regie: Călin Peter Netzer
scenariu: Răzvan Rădulescu, Călin Peter Netzer
imagine: Andrei Butică
montaj și sunet: Dana Bunescu
distribuţie: Luminiţa Gheorghiu, Bogdan Dumitrache,
Natașa Raab, Adrian Titieni, Ilinca Goia
de Diana Mereoiu
Începea să încolţească de ceva vreme întrebarea: „Noul Val
Românesc – până când?”. În cuvintele lui Călin Peter Netzer:
„Filmul românesc a trecut într-o altă etapă. Publicul percepe
filmele cinematografiei noastre ca fiind prăfuite, dar e din cauza
minimalismului adoptat de prea mulți regizori în trecut. Până
prin 2000 era vorba de tranziție, de felul în care noi puteam să
ne vindecăm de ceea ce am trăit în comunism. Mental, devenise
foarte interesant să te uiți înapoi și să vezi cât de urât a fost.
A început să treacă acea perioadă.” La această dilemă există,
cred, două soluţii – ori moartea Noului Val, intuită de diverşi,
ori găsirea unei alternative, să avem ce să oferim în schimb. Din
acest punct de vedere, „Poziţia copilului” a reprezentat acea „A
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Doua Venire” a Noului Val Românesc. Pare că a alungat o mare
parte din nemulţumirile generale ale publicului şi/sau criticilor
în legătură cu repetitivitatea unor elemente din filmele Noului
Val şi a căutat să le dea replică sau să le reinventeze. Renunţarea
la minimalism, la cadre statice, la planuri generale şi la acel
mizerabilism post-comunist, aduce în schimb jump cuts, sărituri
peste ax şi o poveste despre upper-middle class.
„Poziţia copilului” nu este despre societatea românească şi
revelarea corupţiei din interiorul sistemului. Nu că acesta n-ar
fi un element prezent, dar nu funcţionează ca subiect, ci ca
background. Dacă obiectivul ar fi fost de critică socială, atunci
ni s-ar fi arătat accidentul și am fi văzut și rezolvarea cazului,
acel fir narativ al anchetei ar fi avut un final închis (dacă voia să
facă o declarație clară despre corupție) sau deschis, dar sugerând
direcția generală a interpretării. Este, în schimb, despre relații
disfuncționale și nu doar aceea dintre mama agățătoare și copilulgazdă, ci o disfuncționalitate generalizată, în toate relațiile
dintre personaje și, la un nivel mai larg, dintre clasele sociale
(așa cum sunt ele esențializate în conflictul dintre bucureșteni și
provincie). Iar disfuncționalitatea este politically correct, se ţine
echidistantă faţă de toţi participanţii, un punct cheie fiind faptul
că nimeni nu este incriminat, etichetat ca vinovat sau absolvit
de vină.
În film se construiește o lume matriarhală în care bărbații nu
au decât scurte împunsături benigne la adresa femeilor care îi
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conduc în mod obsesiv. Cornelia (Luminița Gheorghiu) este
prinsă într-o relație de interdependență neconștientizată de fiul
ei, Barbu (Bogdan Dumitrache), căruia îi poartă o „dragoste dusă
până la abjecţie”, după cum a declarat co-scenaristul Răzvan
Rădulescu în cadrul conferinței de presă de la Berlin. Iubirea
necondiționată devenită sufocare nu îi permite bărbatului (care
nici nu își dorește, de fapt, asta) să se maturizeze și să-și obțină
independența. Maturizarea pare să însemne pentru el libertatea
de a înjura cât și cum îi place, singurul mod în care înțelege el
„a fi adult”. De fapt vrea să se distanțeze de mamă doar la nivel
declarativ, când, cel puțin din punct de vedere financiar, continuă
să fie susținut de aceasta. În peisaj există și o „cealaltă femeie”,
Carmen (Iinca Goia), iubita lui Barbu, „individa” care – chipurile
- îl controlează pe băiat de trei ani încoace. Într-o gândire de
tipul „dacă nu îi poți învinge, fă-i să ți se alature”, în relația pasivagresivă cu Carmen, Cornelia are câteva puseuri de aliere, de fapt
o subordonare mascată sub forma unei alianțe care se va dicta,
evident, în termenii mamei.
Relația dintre mamă și fiu este înțesată de o sexualitate latentă,
ce face trimiteri clare la teoriile psihanalitice ale lui Freud (nu
este tocmai un complex oedipian ce vedem, ci mai degrabă un
complex al Electrei inversat, cu mama fiind cea care își dorește
în mod subconştient fiul). Această dimensiune sexuală reiese
din prima secvență (ceea ce părea a fi discuția despre un iubit
nemernic, cu gesturi și reacții de amant violent și dragoste cu
năbădăi, se dovedește a fi despre fiul ce o respinge), fiind reluată
apoi și întărită în secvența masajului. Aici, coloana sonoră dă
scenei o dimensiune scabroasă prin lipăitul plasticului mănușii
îmbibate de unguent pe pielea lui Barbu. Complexul oedipian
poate apărea în cea de-a treia etapă a dezvoltării psihosexuale
a individului, etapa falică. În acești termeni se dovedește că
înjurăturile adresate de Barbu mamei sale nu sunt împroșcări
ieftine de obscenitate, ci susțin dimensiunea psihanalitică
a interpretării: vulgaritățile fac trimitere la cea dintâi etapă
a dezvoltării psihosexuale, etapa orală (la asta se adaugă și
cadrul cu pieptul Corneliei prefigurat prin neglijeu, din timpul
masajului), etapa a două - cea anală - fiind sugerată prin găsirea
supozitoarelor în noptiera lui Barbu.
Scenariul este construit din detalii semnificative și replici cu
subtext care converg toate spre același punct. Scena zilei de
naștere nu funcționează doar pentru a stabili statutul social
al Corneliei, ci și pentru a o prezenta în postura închipuită de
fetișcană care se plimbă languros printre invitații săi și intervine
în discuțiile lor, dirijându-le ea de fapt. Niciun cuvânt nu dă
senzația de a fi spus la întâmplare (prezentările conțin invariabil
numele și titlul, afirmări ale poziției sociale de doctor, procuror,
soprană), nici măcar discuțiile de masă (cea despre incidentul de
malpraxis al doctorului Ciomu nuanțând ideea de vină și că poate
lucrurile nu s-au întâmplat neapărat așa cum toată lumea crede).
Ideea de „adevăr aflat undeva la mijloc” stă la bază relației de
dependență dintre protagoniști și este sedimentată și reluată sub
diferite forme (discuția dintre Cornelia și iubita lui Barbu, în care
tânăra răspunde cu „Aici nu e numai vina noastră”, la lamentările
mamei asupra distanței dintre ea și cei doi).
Conflictul și subtextul respiră în cele mai (aparent)
nesemnificative situații. Cearta dintre protagoniști, pornită de
la faptul că mama cumpără spray nazal de o altă culoare decât
o rugase fiul ei, esențializează relația lor. Pe de o parte, reacția
lui Barbu pare isterică, în definitiv e doar un spray de nas care

în plus, vorba Corneliei, „nici nu dă dependenţă”. Dar alegerea
unui alt sortiment arată convingerea mamei de a ști mai degrabă
ce e mai bine pentru copilul ei, chiar decât însuși bărbatul de
treizeci-și de ani. Pentru Barbu, este a n-a confirmare că ea nu se
va schimba niciodată. Subtextul nu este nicicând redundant și e
întotdeauna motivat în contextul diegetic (momentul când Barbu
se ferește de atingerea mamei este și simbolic, dar și din cauza
vânătăii de pe spate). Chiar și acel „Mama, deblochează-mă și pe
mine” e inteligibil, dar nu grosier.
Dinamismul dramatic al scenelor-pivot ale filmului compensează
pentru faptul că ele sunt statice. Toate au loc în jurul unei mese,
o confruntare deschisă între interlocutori, felul în care aceștia
sunt poziționați reflectând și raporturile dintre ei și tipul de
conversație. La început Cornelia și Guța stau la o măsuță de cafea,
fiecare pe câte o latură a mesei, protagonista evident pe lungul
ei (loc mai confortabil și centru al atenției) și vorbesc ca două
femei care-și discută viața amoroasă. Scena mesei de acasă este
impregnată de ironie: Relu ocupă poziția din capul mesei, poziție
pur simbolică și secată de sens, la dreapta lui fiind Cornelia,
adevăratul suveran al discuției. Opus, ca într-o confruntare, se
află cuplul Barbu-Carmen, uniți de cealaltă parte a baricadelor
împotriva mamei cotropitoare, deși ei au de gând să se despartă.
Locul lui Relu la masă devine în condițiile astea și de arbitru,
foarte relevant pentru întregul său rol din film, de observator
pasiv, ale cărui comentarii nu au un impact real. Adevăratul meci
este pe teren. El este acolo ca să atragă injuriile participanților,
și de o parte și de alta, de fiecare dată când are proasta inspirație
de a-și face remarcată prezența. Apoi, discuțiile cu Laurențiu
Dinu, Carmen și Barbu sunt închipuite ca niște confruntări
directe, tête-à-tête, de stabilire a dominaţiei. În discuția dintre
mamă și fiu de dinainte de înmormântare, această dimensiune
este subliniată prin coloana sonoră: sunetul tocurilor lui Carmen
devine când mai strident, când mai înfundat și cadențează ca o
pendulă conversația, pendulă apoi regăsită și în următorul cadru,
în forma mișcării ștergătoarelor de parbriz. În fine, în ultimă
scenă de acest tip, din casa părinților victimei, Cornelia pare să
se găsească în boxa martorilor, susținându-și pledoaria pentru
copilul ei.
După ce majoritatea scenelor încărcate din punct de vedere
dramatic au luat forma unor negocieri duse în jurul unor mese,
în secvența din final aparatul de filmat se îndepărtează de
personaje. Camera - ca martor distant al împăcării - reflectă și
statutul Corneliei în toată această poveste, incapacitatea ei de a
pătrunde în miezul dramei - „Nu înțelegi pentru că nu ai cum
să înțelegi”, îi spusese anterior Barbu. Pe tot parcursul poveștii,
mama ia contact doar cu reprezentări vagi și îndepărtate ale
accidentului: trece pe lângă locul în care acesta a avut loc și
vede poliţiştii, vede persoana care spală sângele din ambulanță,
mașina lovită și parbrizul crăpat al mașinii lui Barbu, îi este
făcută o pseudo-reconstituire a evenimentului de către domnul
Dinu și, în final, ia contact cu durerea părintească, eclipsată
însă de propria durere. Egocentrismul Corneliei nu lasă loc și de
suferința altora, dar este într-o anumită măsură asumat atunci
când ea însăși recunoaște că banii pentru înmormântare nu sunt
de fapt pentru părinți, ci pentru ea, pentru a se ști cu conștiința
împăcată. Încercarea de a-şi răscumpăra cu bani partea de vină
nu se rezumă doar la accident, ci şi la disfuncţionalitatea relaţiei.
Acesta este ultimul gest iraţional de apărare al Corneliei, care îşi
închipuia altfel viitorul fiului său şi al ei alături de el.
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Blancanieves

Albă-ca-Zăpada
Spania 2012
regie și scenariu: Pablo Berger
imagine: Kiko de la Rica
montaj: Fernando Franco
muzică: Alfonso Vilallonga
distribuţie: Maribel Verdú, Ángela Molina
de Iulia Alexandra Voicu
După cum observa Farran Smith Nehme
într-un review al filmului „Blancanieves”1,
punctând faptul că un travling deasupra
moșiei e o referință la mișcările de cameră
de deasupra moșiei din „Citizen Kane”
(1941, regie Orson Welles), cinemaul clasic
a devenit un soi de folclor modern. Readus
la viață și omagiat în ultimii ani este și
cinemaul mut. „The Artist” (2011, regie
Michel Hazanavicius) e cazul mainstream,
devenit faimos după ce a fost oscarizat.
„Tabu”, filmul lui Miguel Gomes, e un alt
succes, dar cumva în altă direcție – una
care îmbină mai complex la nivel narativ
cinemaul mut. Ei bine, din partea unui
regizor care dă dovadă de o aplecare spre
omagiu și în „Torremolinos 73” (2003),
filmul „Blancanieves” prezintă caracteristici
care îl individualizează oarecum față de
exemple de filme mute recente date mai sus.
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Povestea e bazată pe basmul Fraților Grimm
și ancorată undeva în Sevilla anilor ’20.
Tatăl este un faimos toreador, mama vitregă
este asistenta care l-a îngrijit după ce era
să moară, iar Albă-ca-Zăpada este Carmen,
fata pe care o vor salva șase pitici, alături
de care va cunoaște faima de toreador pe
care a avut-o și tatăl ei. Iar prințul este chiar
unul dintre pitici, care are grijă de corpul
mort al fetei, ce ajunge obiect de exploatat
comercial la circ. Povestea are elemente de
surpriză pentru cei care se așteaptă la o altă
adaptare cuminte, foarte fidelă, a celebrului
basm.
Filmul e în mod deosebit pitoresc, cu
nuanțe, atât la nivelul narațiunii, cât și la
nivel de plastică a imaginii. Superstițiile
personajelor (pălăria lui care nu ajunge
la soție și cade pe jos – semn rău, vedem
asta în privirea ei), dansul lor flamenco,
ironia (mama vitregă în corset și cu bici
călărindu-și amantul sau punându-l în lesă
ca pe un cățel atunci când este pictată,
ușurința cu care apoi îl ucide, cu masca ei
cosmetică pe față, în outfit-ul Art Deco),
narcisismul care acum e reprezentat de
dorința mamei vitrege de a apărea în
paginile revistelor, prietenia fetei cu un
cocoș, dozele de estetică a urâtului (sângele
femeii care naște, cocoșul gătit), grotescul
drăgălaș al personajelor de circ, pozele pe
care cei prezenți la înmormântare le fac

cu mortul stând pe canapea, finalul - toate
ajută la construcția unei povești care nu
mai păstrează decât scheletul de la basm,
fiind cu mult transformată. Imaginea
este un omagiu adus primelor filme, dar
și influențelor expresioniste, care se simt
foarte puternic la nivel de ecleraj şi de
compoziție. Inclusiv proporția imaginii este
de 4:3. Lumina este foarte bine controlată
– sau mai bine zis, raportul între lumină
și întuneric este unul foarte bine calculat,
zonele fiind puternic delimitate. Există
cadre (ca acela în care fetița stă în brațele
tatălui paralizat) în contre-jour, care sunt
aproape tablouri compuse doar din lumină
și din întuneric. La fel ca expresioniștii,
Pablo Berger recurge la o stilizare intensă,
cu atenție și la costume, scenografie,
machiaj. Actorii aleși au trăsături puternice,
pe care machiajul le evidențiază tot în
direcția jocului dintre lumină și întuneric:
buzele actrițelor și genele lor puternic
rimelate contrastează cu paloarea și
perfecțiunea de porțelan a tenului. Se
folosește des de încadraturi strânse, de
detalii, camera iubește gros-planurile (fie
că sunt ale personajelor principale, fie că
sunt fețe pe care spectatorul le vede pentru
o singură dată) şi expresiile faciale, deseori
preferând contraplonjeul. Camera nu este
una statică, aproape că amintește de ritmul
pe care filmele mute le aveau, pricinuite
de efectele numărului de cadre pe secundă
folosit. Montajul are unele părți scurte în
care e foarte alert, apropiat de stilul unui
videoclip.
Muzica este un alt strat care se adaugă
la această construcție eclectică. Berger
folosește muzica de orchestră, dar și muzica
flamenco, tipică zonei în care plasează
acțiunea, atât non-diegetic, cât și diegetic
(există scene de dans), iar trecerea între
ele se realizează foarte fluid; spectatorul
nu este deloc bruscat. De altfel, nimic nu
este brusc și inoportun în acest film, toate
influențele și referințele sunt închegate
conștient, ceea ce face ca „Blancanieves“ să
fie o încercare originală de a face film mut
în zilele noastre.
1. http://www.nypost.com/p/
entertainment/movies/the_fairest_of_
them_all_PaIsWPRTzT NgRTShtKF4DK
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Ginger & Rosa

Marea Britanie – Danemarca – Canada – Croaţia 2012
regie și scenariu: Sally Potter
imagine: Robbie Ryan
montaj: Anders Refn
distribuţie: Elle Fanning, Alice Englert, Christina Hendricks,
Alessandro Nivola
de Andra Petrescu
„Ginger & Rosa” e – aproape - o poveste
de iubire platonică între două fete a căror
prietenie s-a născut când mamele lor, singure
într-o cameră de spital, în timpul travaliului,
şi-au dat mâna. Acum, Ginger şi Rosa fac totul
împreună: fumează prima ţigară, ies cu băieţi,
se sărută, citesc poezii, îşi strâmtează blugii
stând amândouă într-o cadă plină cu apă,
merg la şedinţele activiştilor, merg la mare cu
autostopul etc. La 17 ani, fetele sunt complice
în aventura lor de a descoperi lumea. Dinamica
relaţiei pare să fie coordonată de Rosa, senzuală
şi telurică, şi e evidentă din primul cadru
cu cele două: stau pe o bancă, îmbrăcate în
uniformele lor de şcolăriţe, cu fustiţe şi cămăşi,
Rosa îi trimite bezele (sau ceva apropiat
de gestul acesta), Ginger îi răspunde ludic,
dar neimplicat. Şi cam aşa e relaţia lor, Rosa
propune şi face, în timp ce Ginger o priveşte şi
o acceptă. Privirile astea ale lui Ginger nu sunt
admirative, nici geloase, nici erotice/senzuale,

ci sunt, pur şi simplu, afectuoase, şi e meritul
lui Sally Potter, regizoarea filmului, că reuşeşte
să redea simplitatea, firescul unui sentiment a
cărui imagine, din punct de vedere cultural, e
deja încărcată de un dramatism exagerat. De
fapt, subiectul filmului, care urmăreşte cumva
deteriorarea prieteniei celor două fete, se
derulează la limita dintre melodramă şi dramă,
evitând graţios senzaţionalismul ieftin – ceea
ce mi se pare greu într-o poveste în care o
prietenie se strică din cauză că una dintre fete
începe o relaţie cu tatăl celeilalte.
Acţiunea filmului se petrece la începutul
anilor ’60, cu toată agitaţia lor, când existenţa
bombei nucleare părea un pericol iminent
de care omenirea trebuia salvată. Ştirea o
urmăreşte obsesiv pe Ginger, care simte o
obligaţie să salveze lumea, spre mulţumirea
tatălui ei, Roland, un scriitor/profesor pacifist,
mai mult libertin decât liberal. Ginger e ginger
(roşcată şi energică), pe adevăratul ei nume (al

personajului) Africa în onoarea semnificaţiei
culturale a acestui continent, e introspectivă
şi altruistă – Elle Fanning, care avea doar 13
ani în timpul filmărilor, e minunată în acest
rol. Rosa, crescută într-o familie disfuncţională
(Roland ar spune că asta e doar o etichetă
lipsită de conţinut veridic), e hotărâtă săşi salveze propria soartă şi să lase lumea în
mâinile unei entităţi divine – lui Dumnezeu.
Chiar dacă filmul e şi despre prietenia celor
două fete, nu e şi o cronică a relaţiei lor. Ar fi
fost nevoie ca personajul Rosei (care, apropo,
e interpretat de fiica lui Jane Campion) să fie
mai vizibil pentru ca filmul să fie, într-adevăr,
despre o relaţie de prietenie. E, de fapt, o
poveste coming-of-age despre Ginger care, aşa
cum spune şi regizoarea, externalizează un
conflict interior (despărţirea părinţilor) prin
neliniştea ei legată de un eventual (care ei îi
pare atât de sigur) sfârşit provocat de bomba
nucleară – de fapt, sfârşitul vieţii ei de până
atunci.
Convenţionalitatea prin care e caracterizat
filmul în cronici nu e tocmai meritată,
deşi cred că e cel mai accesibil film al unei
cineaste care a experimentat mai mereu cu
naraţiunea – „Yes” (2004), de exemplu, e scris
în totalitate în versuri, şi „Rage” (2009) e un
film făcut cu telefonul mobil pentru vizionare
pe telefonul mobil. Sally Potter construieşte
povestea din „Ginger & Rosa” din detalii,
evitând să reprezinte tocmai momentele
mari din naraţiune, le lasă să se petreacă
undeva în afara scenei, şi conferă, astfel,
filmului o intimitate delicată. Evită să arate
ceea ce în scenaristică se numesc plot-pointuri (deci tocmai evenimentele care schimbă
complet desfăşurarea acţiunii), şi prin asta
face ca scenariul să se plieze pe o structură
a momentelor unei perioade idealizate,
conferind filmului un aer de irealitate
miraculoasă. Imaginea, semnată de Robbie
Ryan („Wuthering Hights”, 2011, regie Andrea
Arnold) e diafană, cu o lumină nenaturală,
divină, care se reflectă feeric pe tenurile albangelice ale fetelor. Jazz-ul care acompaniază
acţiunile, de cele mai multe ori diegetic,
funcţionează şi el ca element în alcătuirea
acestei atmosfere ireale. E imposibil de redat
în scris frumuseţea acestor detalii; călătoria
fetelor spre mare nu are nimic narativ, deşi
reprezentarea vizuală a evenimentului e
încărcată de semnificaţie şi emoţie.
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Zero Dark Thirty

Statele Unite ale Americii 2012
regie: Kathryn Bigelow
scenariu: Mark Boal
imagine: Greig Fraser
montaj: William Goldenberg, Dylan Tichenor
distribuţie: Jessica Chastain, Jason Clarke, Jennifer Ehle
de Georgiana Madin
În jurul morții lui Osama bin Laden și al Jihadului dirijat de acesta
s-au emis și se emit încă atâtea ipoteze, toate împestrițate de
argumente – inclusiv aceea a unei conspirații a S.U.A. pentru slăbirea
statelor din jurul Israelului –, încât de la un punct devine periculos
să îți expui cunoștințele (limitate) despre subiect fără să fii acuzat de
părtinire sau de spălare pe creier. Istoria prinderii lui bin Laden în
2011 în Abbottabad, Pakistan, are tot atâtea pagini documentate (în
varianta oficială pe care o știm cu toții), deschise publicului în mare
parte via Internet, câte filme și imagini de arhivă se presupune că
sunt în stăpânirea secretă a C.I.A. (și care ascund, bineînțeles, un alt
adevăr, unul întunecat – declarat de conspiraționiști ca fiind cheia
manipulării noastre mediatice). Mitologia merge până la varianta
că bin Laden nu ar fi existat sau că ar fi murit chiar în 2001 și nu
de mâna americanilor. Având în vedere această învălmășeală, noi,
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marea masă a populației, ca receptoare a informațiilor oficiale,
fie aderăm la ceea ce ni se spune, fie ținem cu dinții de fantoma
lucrurilor nespuse – inflamându-ne în mediul online împreună
cu alți investigatori de la distanță, avem foarte multe șanse să nu
deținem nici măcar o informație adevărată.
Filmul lui Kathryn Bigelow, „Zero Dark Thirty”, are ca subiect
tocmai controversata capturare a lui bin Laden. Pelicula pică
tocmai în mijlocul dialecticii populare de mai sus (întărită de lipsa
de credibilitate a presei, specifică acestui secol) și, culmea, are o
rezervă nelimitată de explozibil pentru toate taberele: fie pasionați
de subiect (cu sau fără înclinații spre dejucarea conspirațiilor),
instituții direct implicate, fie ei critici sau susținători ai politicii
externe a guvernului american. Pe parcursul a 156 de minute,
Bigelow, însoțită de jurnalistul devenit scenarist Mark Boal, cu care
a lucrat și la „The Hurt Locker” (2009), comprimă zece ani de istorie
a războiului dus de S.U.A. împotriva nucleului terorist condus de
Osama bin Laden, care culminează – nimic nou! – cu prinderea și
uciderea acestuia în reședința lui fortificată de la periferia orașului
Abbottabad. Titlul face referire la o expresie din jargonul militar
american, folosită pentru operațiunile care au loc în primele ore
ale dimineții, imediat după ora zero, când este încă întuneric (dark)
– așa cum s-a desfășurat și prinderea lui bin Laden. Thirty (adică
treizeci de minute după miezul nopții) variază în expresie, putând
fi înlocuit și cu hundred (ora 1:00), însă corelația precisă cu ora nu
este obligatorie.
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Spre enervarea celor dornici de revelații și de mesaje pro- sau
anti-tortură, firul istoriei oficiale răspândite de mass-media nu e
combătut, scenariul nu adoptă și nu jonglează cu puncte de vedere
din tabăra adversă, ci se plasează într-un singur vantage point din care
înregistrează acțiunile părții americane. Deși a consultat arhivele
C.I.A. și numeroși jurnaliști, Mark Boal nu vine cu dezvăluiri șocante,
ci transformă în narațiune fapte acceptate de istoria americană
ca fiind reale și comprimă pe alocuri grupuri de persoane reale în
câte un personaj, pentru ca evenimentele să poată fi relatate întrun format de lungmetraj. Acesta este și cazul protagonistei, Maya
(Jessica Chastain), care e un compozit format din datele avute de
Boal asupra unui grup de agente C.I.A. care au lucrat la strângerea
informațiilor pentru această operațiune. Narațiunea urmărește,
prin ochii Mayei, evoluția procedurii de colectare a informațiilor
de la mandatul lui George W. Bush la mandatul lui Barack Obama,
oferind suficiente detalii cât să confrunte cele două metodologii și
rezultatele lor în tranziție.
Dincolo de aceste date generale, o discuție despre „Zero Dark
Thirty” nu poate continua fără a trece în revistă și a atenua, pe
cât posibil, prejudecățile care îl îneacă. În primul rând, cartonul
de început anunță că narațiunea se bazează pe firsthand accounts
of actual events – fapt pe care mulți detractori îl echivalează cu
pretenția realizatorilor de a ști totul despre subiect, din moment
ce au avut la dispoziția documentării și arhivele C.I.A. Printre ei,
cel mai înverșunat este jurnalistul Peter Maass de la The Atlantic,
care declară că Bigelow livrează mitul istoriei americane înainte
de a livra faptele istorice și critică ceea ce el înțelege că e „Zero
Dark Thirty” – o narațiune plătită (de guvernul american), care își
flatează investitorul. (De fapt, dacă ar fi să mergem la extreme cu
teoriile conspiraționiste, se spune că și documentele oficiale sunt
povești de adormit copiii și că dovezile adevărate au fost eliminate,
ceea ce ar absolvi de vreo vină realizatorii.)
Ceea ce neglijează Maass (și alții de aceeași părere) este că Mark
Boal a avut și alte surse de informare (nedeclarate), cu care și-a
nuanțat reprezentarea practicilor și a oficialilor C.I.A., astfel încât
nici instituția pe care el presupune că Boal o servește împreună cu
Bigelow nu a ieșit neșifonată. Nu este presupunerea mea, este reacția
oficialului C.I.A., a lui Michael Morrell, și a senatoarei Dianne
Feinstein, care acuză faptul că filmul trage o concluzie asupra
torturii - aceea că este eficientă. În esență, ce pretind ei e că simpla
reprezentare e o concluzie. Așadar, și raționamentul oficialilor e
pripit, pentru că prima jumătate a filmului, cea care se suprapune
guvernării Bush, arată subtil că eșecul Mayei de a se apropia de țintă
timp de cinci ani are legătură cu metodele avansate de interogare,
adică tortura, și că numele Abu Ahmed al-Kuwaiti, atât de sonor și
aflat pe buzele tuturor deținuţilor, nu duce nicăieri. Un alt moment
pe care susținătorii acestei idei îl reclamă e acela în care prietena
Mayei, Jessica, dă din cap nemulțumită imediat după declarația lui
Obama de la televizor, prin care acesta anunță renunțarea la tortură.
Departe de a stabili o legătură clară între gestul Jessicăi (Jennifer
Ehle) și anunțul președintelui, prin care filmul să critice revenirea
la metode pacifiste, Bigelow menține tonul unei ambiguități realiste;
cel mult, o lipsă de imaginație poate duce la o asemenea concluzie.
În definitiv, the big breakthrough se realizează pur accidental, atunci
când o nouă agentă găsește un fișier care îi scăpase Mayei; iar
informația cu adevărat inteligentă vine atunci când Dan (Jason
Clarke) îl mituiește pe un pakistanez cu un Lamborghini.
În al doilea rând, înainte de a analiza cu adevărat poziția
realizatorilor, majoritatea spectatorilor atașează filmului verdicte

personale, din cauză că fac o suprapunere naivă, așa cum spune și
Bigelow, între reprezentarea torturii și încurajarea ei, între voința
guvernelor americane, responsabile de crime inutile în numele
războiului, și intenția regizorului de a nu le neglija. E ușor de afirmat
că „Zero Dark Thirty” e autoindulgent și amoral prin omisiunea
concluziilor. Dar e și mai interesant de constatat că, deși înainte
de legea defăimării, adoptată în anii ’60, regizorii de la Hollywood
nu aveau voie să vizeze nici măcar printr-o replică instituția C.I.A.,
astăzi, în plină libertate de exprimare, în condițiile în care Bigelow
nu scoate instituția basma curată, decizia unui regizor de a vorbi
despre ea e văzută ca pură propagandă și chiar aliniată filmelor
lui Leni Riefenstahl. După părerea mea, nemulțumirea generală
față de acest film se datorează refuzului de a formula un mesaj
clar și didactic, lucru care, printr-o eroare de logică, face loc unei
prezumții despre susținerea tacită a crimelor și a violenței. De
fapt, numai incomoditatea senatorilor față de referirea la practici
din trecutul lor ar trebui să înlăture suspiciunile de propagandă. În
contextul relativității informației de astăzi, consider că e de pus la
loc de cinste o reprezentare audio-vizuală a unei file de istorie care
se abține de la concluzii.
Nu spun că „Zero Dark Thirty” e lipsit de alunecări sau de inacurateți
pe care le poți descoperi pe Google. De exemplu, Boal și Bigelow
distorsionează grav înțelegerea incidentului de la Camp Chapman
din 2009, integrându-l în scenariu ca pe o pierdere personală a
Mayei. În film, incidentul e prezentat ca o eroare a colegei ei, însă
una provocată de un acces de umanism rar în agenție. În realitate, la
declanșarea atacului, spionul iordanian câștigase încrederea agenției
într-atât, încât nu mai trecea prin percheziții, așa că „Zero Dark
Thirty” se dovedește chiar ieftin și manipulator aici, motivând-o
pe Maya suplimentar prin pierderea emoțională suferită. Iarăși,
momentele în care Chastain își iese din minți și scrie zilnic cu
markerul pe ușa colegului ei timpul trecut de la descoperirea
reședinței fortificate trec cel mult drept isterice și anoste ca detaliu
de personaj și o fac pe ea unidimensională și dictatorială. Deși nu
dezamorsează bombe, precum protagonistul din filmul precedent
al lui Bigelow, personajul interpretat de Chastain e caracterizat de
aceeași oțelire aparentă, o coajă care la finalul misiunii se crapă,
dezvăluind un eu chircit sub influența violenței. Cu toate că secvența
în care Chastain plânge în avion e chiar nedigerabil de apoasă, e un
indiciu prin care realizatorii se străduiesc să facă măcar un punct
de vedere mai clar: acela că the greatest manhunt in history nu e un
film de acțiune care își răsplătește spectatorul cu entertainment
comandat de guvern sau protagonistul cu un sentiment de victorie,
ci e o urmărire în absență, o căutare procedurală în gol prin arhive
și nume, marcată de violențe, tracasări și nereușite, care devine cu
adevărat palpitantă (mai mult pe fondul frustrărilor acumulate, care
au nevoie de un debușeu) abia în ultima jumătate de oră. Adevărata
lui calitate e călătoria neornamentată de părerile personale ale
lui Boal și Bigelow printr-un deceniu de crime comise împotriva
crimelor, ale căror efecte se pot intui în pustietatea emoțională a
finalului. Secvențele de tortură care au oripilat o lume întreagă
sunt mai cenzurate și mai decente decât, dacă e să dau un exemplu
aleatoriu, secvența torturii și tăierea urechii din „Reservoir Dogs”
(regie Quentin Tarantino). Pentru conspiraționiștii care se încred în
mesaje subliminale, îmi răsună foarte bine în minte momentul în
care am avut senzația că Bigelow soptește în urechea noastră că mai
mult americanii fac din conflictul cu islamul o cruciadă naționalistă
de proporții globale – altfel, nu degeaba unul dintre soldați își
încheie misiunea cu replica sugestivă For God and the war!
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Theo Angelopoulos
și spectacolul auster
de Raluca Durbacă
În capitolul dedicat cinemaului lui Theodoros Angelopoulos din
volumul „Figures Traced in Light: On Cinematic Staging” (2005),
criticul și istoricul de film David Bordwell scria: „(...) El întrebuințează
fără sfială alegoria și iconografia ad literam, dramatizând conflictul
politic printr-un dans al flamurilor, sau reprezentând sfârșitul unei
mișcări politice printr-o barjă care plutește în derivă, înfășurată cu
drapele. Nu se gândește de două ori înainte să utilizeze același actor
în roluri diferite sau să sugereze că acțiunea se petrece în mintea unui
personaj (a unui cineast, chiar) – de parcă nu ar fi auzit că aceste trucuri
s-au demodat odată cu pantofii platformă și inelele care-și schimbă
culoarea în funcție de starea de spirit a celor care le poartă. Lucrează
la limita penibilului. (...) Aș face bine să-mi mărturisesc din start
sentimentele contradictorii față de aceste opere ample, maiestuoase,
iritante.”1 Theo Angelopoulos este, așa cum afirmă și Bordwell în
același volum, „ultimul apărător al cinemaului declarațiilor eroice”,
și întreaga sa operă cinematografică reflectă întocmai privirea unui
Prometeu care urlă, înlănțuit, de pe munte.

Istoria
Cinemaul lui Angelopoulos este unul al spațiului auster, al cadrelor
lungi și lente, al alegoriilor mitologice și istorice - subiectul său preferat
este istoria, trecută și prezentă, ciclică, repetitivă și neiertătoare -, un
cinema al descompunerii sociale, al opresiunii politice, al tumultului
interior, al tulburărilor exterioare și al viselor spulberate. Chiar
dacă și-a asumat încă de la început rolul de cronicar al Greciei, și al
Balcanilor în același timp, cinemaul lui Angelopoulos rămâne unul în
primul rând autobiografic.
Theodoros Angelopoulos s-a născut în 1935, în timpul regimului
dictatorial fascist al generalului Metaxas. Cea mai veche amintire a sa
este legată de destinul Greciei – sunetul sirenelor antiaeriene, urmat
de imaginea trupelor germane intrând în Atena după invazia Greciei
de către Italia, în 1940 –, imagine pe care o va folosi mai apoi în prima
secvență din filmul „Taxidi sta kithira” („Călătorie la Cythera”, 1983).
Anii celui de-al Doilea Război Mondial au fost marcați de greutăți,
foamete și disperarea părinților care încercau să îi asigure lui, și celor
trei frați ai săi, traiul zilnic. Această traumă va fi adâncită în 1944
de arestarea tatălui său în jurul Crăciunului, în urma denunțului
unui văr, care îl acuza că nu susține partidul comunist, în pragul
declanşării războiului civil din Grecia – incident la care Angelopoulos
va face referire în filmele „O Thiasos” („Actorii ambulanți”, 1975) și „O
Vlemma tou odyssea” („Privirea lui Ulise”, 1995). Tatăl său a reapărut
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brusc, câteva luni mai târziu, după ce toată familia credea că murise
– incident care stă la baza premisei din „Călătorie la Cythera”, unde
Spyro (de altfel, numele tatălui lui Angelopoulos), se întoarce la
familia sa în Grecia după 30 de ani de exil în URSS.
Deși inițial trebuia să studieze Dreptul, Angelopoulos decide să
plece la Paris pentru a studia literatură, filozofie și antropologie cu
Claude Levi-Strauss (a cărui teorie despre structura universală,
multiculturală a miturilor a influențat probabil abordarea lui
Angelopoulos asupra cinemaului din acest punct de vedere). După
ce este exmatriculat, în 1963, de la Institut des Hautes Études
Cinématographiques – pentru aroganță și lipsă de disciplină, din câte
de pare –, se înscrie la un atelier ținut la Musée de L’Homme, unde
studiază tehnicile cinéma verité-ului alături de cineastul Jean Rouch,
„părintele” acestui stil cinematografic. După terminarea cursului,
Angelopoulos filmează primul său scurtmetraj, „Black and White”,
un omagiu închinat filmului noir, despre un om care este urmărit pe
străzile Parisului de entități necunoscute. Din păcate, neavând bani
pentru a developa pelicula, Angelopoulos nu a putut niciodată să își
mai recupereze filmul. Acest incident va sta mai apoi la baza filmului
„Privirea lui Ulise”, unde un regizor greco-american, numit A,
pleacă într-o călătorie prin Balcani pentru a găsi trei role de peliculă
nedevelopate, filmate de doi cineaști balcanici la începutul secolului
al XX-lea, ce reprezintă de fapt primul film făcut în această regiune.
Este felul lui Angelopoulos de a se întoarce asupra acelei prime
„priviri” pure, nealterate de căutările sale artistice ulterioare, care
l-au transformat într-unul dintre cei mai consecvenți și mai profunzi
cineaști europeni, un artist pentru care metafora vizuală și alegoria
istorică au fost principalele instrumente de lucru.

Două trilogii și o tetralogie
Angelopoulos s-a întors în Grecia în anul 1967 – anul loviturii de stat
pusă la cale de generalii greci conduși de colonelul Papadopoulos, care
a instituit apoi o juntă militară de dreapta prin care au stăpânit Grecia
până în anul 1974. În același an, Angelopoulos, marxist veritabil, a
început să scrie critică de film pentru ziarul de stânga Demokratiki
Allaghi, până la închiderea acestuia de către regimul de dreapta al lui
Papadopoulos. Astfel, a debutat în lungmetraj în plin climat politic
opresiv, sub ochiul atent al cenzurii, fapt ce l-a forțat să își caute
metode stilistice și narative de a o evita. „Am căutat un limbaj secret.
O înțelegere tacită a istoriei. Timpii morți (temps morts) din plănuirea
unei conspirații. Lucrurile nespuse. Discursul eliptic ca principiu
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a miturilor sale antice printr-o tetralogie. Primul film din această
serie, „Meres tou ’36” („Zilele lui ’36”, 1972), inspirat de asemenea din
fapte reale, examinează regimul dictatorial de dreapta al generalului
Metaxas (1937-1941), făcând în același timp trimiteri subversive
la regimul opresiv în timpul căruia a fost făcut filmul, cel al juntei
militare, care folosea corupția, violența, intimidarea și cenzura
opoziției politice ca principale metode de guvernământ.
„Meres tou ‘36” a fost urmat de „O Thiasos” (“Actorii ambulanți”,
1975), poate unul dintre cele mai profunde, mai ambițioase și
mai intelectualizate filme ale lui Angelopoulos. Folosind, ca și în
„Anaparastasis”, discontinuitatea cronologică, cineastul prezintă
o lungă și turbulentă perioadă din istoria Greciei contemporane
(1939 -1953), marcată de război, foamete și lupte pentru putere între
facțiuni politice de dreapta sau de stânga. Filmul urmărește o trupă de
actori ambulanți ce călătoresc dintr-un oraș în altul pentru a pune în
scenă piesa „Golfo, păstorița”, o melodramă pastorală scrisă în secolul
al XIX-lea. Reprezentațiile sunt aproape de fiecare dată întrerupte de
evenimente ce perturbă viața de zi cu zi a grecilor și care reverberează
și distrug structura socială a trupei de actori ambulanți. De-a lungul
celor 14 ani, trupa devine din ce în ce mai mică, fiind marcată de
realitățile istorice și de trădările și deziluziile membrilor săi, care
poartă nume sonore ale antichității – Electra, Oreste, Agamemnon.
Următoarele două filme din tetralogie - „Oi kynigoi” („Vânătorii”,
1977), un film despre anii dintre războiul civil (1944 – 1949) și
mijlocul anilor ’60, când un grup de vânători găsesc corpul perfect
prezervat al unui partizan comunist omorât cu 30 de ani în urmă, și „O
Megalexandros” („Alexandru cel Mare”, 1980), ce prezintă povestea

Topo Stin Omichli (Peisaj în ceaţă), 1988

estetic. Un film în care tot ceea ce este important se întâmplă în afara
cadrului.”2
Influențat de perioada în care a studiat cu Jean Rouch, Angelopoulos
s-a inspirat din viața reală când a făcut primul său film de lungmetraj
– „Anaparastasis“ („Reconstituirea”, 1970) – autopsia cronologic
discontinuă a unei crime petrecute într-un mic sat din Grecia, unde
o femeie, împreună cu amantul său, și-a omorât soțul întors de la
muncă din Germania. Film în film, „Anaparastasis“ anunță marile
teme pe care le va adopta Angelopoulos pe parcursul lungii sale
cariere cinematografice: dezintegrarea socială – prezentată aici ca un
comentariu antropologic asupra morții inevitabile a satului grecesc, și
a esenței Greciei în același timp -, emigrarea, consecințele nefaste ale
celui de-al Doilea Război Mondial, și ale Războiului Civil grec, dublate
de cele ale regimurilor autoritare ce au urmat, precum și predilecția
pentru folosirea temelor și motivelor mitologice, inspirate din teatrul
antic grecesc (în acest caz, crima amintește de mitul Atrizilor și de
crima Clitemnestrei, care, împreună cu amantul său Egist, l-a omorât
pe Agamemnon, proaspăt întors din războiul troian; le amintește
nu numai prin linia narativă, ci și prin paralelismul situației sociale
– plecarea bărbaților la muncă în Germania, în anii ’50, a marcat o
schimbare în viața socială, femeile fiind nevoite să ia asupra lor și
responsabilitățile bărbaților, așa cum s-a întâmplat și în cazul plecării
bărbaților greci pentru a lupta în războiul din Troia. Întoarcerea
bărbaților după ani lungi de absență a adus un dezechilibru în noua
formă de organizare socială, dezechilibru pe care atât Clitemnestra,
cât și soția din „Reconstituirea” au vrut să îl elimine printr-o crimă).
Angelopoulos a continuat exploatarea istoriei recente a Greciei și
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auctorială), filmele din Trilogia Tăcerii oferă metafore pentru lipsa
de direcție a Greciei moderne și pierderea identității sale culturale
odată cu dispariția unei generații respinse de noile structuri sociale
și economice, alungate într-un teritoriu neutru, opac și auster, ca în
ultimul cadru al filmului „Călătorie la Cythera”, unde Spyro și soția
sa Katerina sunt abandonați pe o barjă aflată în derivă pe mare, ce se
pierde apoi departe, în ceață.
După căderea comunismului, urmată apoi de războaie și frământări în
Balcani, Angelopoulos și-a îndreptat atenția către efectele divizante
ale granițelor și impactul pe care acestea îl au asupra moștenirii
culturale a Balcanilor. Atât „To meteoro vima tou pelargou” („Pasul
suspendat al berzei”, 1991), cât și „O Vlemma tou Odyssea” („Privirea
lui Ulise”, 1995) și „Mia eoniotita ke mia mera” („Eternitatea şi o zi”,
1998) sunt odisee ale unor personaje aflate în căutarea identității lor
culturale. Însă dacă „Pasul suspendat al berzei” lasă să se întrevadă o
speranță prin povestea unei nunți dintre doi tineri despărțiți de un
râu (aflat pe graniță), „Privirea lui Ulise” și „Eternitatea şi o zi” sunt o
întoarcere către sine, o odisee interioară a unor personaje ce tânjesc
după claritatea, inocența și candoarea începuturilor lor artistice,
nepervertite de dogme, tulburări sociale și iluzii ideologice.
În ianuarie 2012, Angelopoulos se afla în Pireus, unde filma „L’altro
mare” („Cealaltă mare”), film ce trebuia să marcheze finalul
următoarei sale trilogii – începute în 2004 cu „To livadi pou dakryzei”
(„Salcia plăngătoare”), ce a marcat întoarcerea lui Angelopoulos la
estetica melancolică și austeră din trilogia tăcerii (după ce încercase
forme mai digerabile în „Privirea lui Ulise” și „Eternitatea şi o zi”),
și căruia i-a urmat de „I skoni tou hronou” („Praful timpului”, 2008).

To livadi pou dakryzei (Salcia plăngătoare), 2004

unui bandit care se crede reîncarnarea lui Alexandru cel Mare examinează durerosul proces de deziluzionare prin care generația
lui Angelopolous a trecut odată cu înțelegerea adevărului despre
idoli și ideologii (cea marxistă, în acest caz). Angelopoulos va face
referiri la acest proces de demitizare și în filmele sale ulterioare, fie
prin acțiune, ca în finalul filmului „O Melissokosmos” („Crescătorul
de albine”, 1986), când personajul principal se așază pe jos pentru a
fi consumat de către albinele sale; fie prin imagine, ca în „O Vlemma
tou Odyssea” („Privirea lui Ulise”, 1995), unde statuia dezmembrată
a lui Lenin poate fi văzută plutind pe o barjă aflată pe Dunăre.
Într-un interviu luat la puțin timp după căderea comunismului,
Angelopoulos declara: „Istoria e acum mută. Iar noi încercăm să
găsim răspunsuri săpând în noi, pentru că este teribil de dificil să
trăiești în tăcere.”3
Tetralogia istoriei a fost urmată de Trilogia Tăcerii, așa cum a
numit-o chiar cineastul. „Taxidi sta Kithira” („Călătorie la Cythera”,
1983) e despre dezrădăcinarea și deziluziile generației reprezentate
de Spyros, un fost partizant comunist, exilat pentru mai bine de 30
de ani în URSS, care se întoarce acasă cu gândul de a-și reface viața
alături de familia sa, doar pentru a constata că războaiele, luptele
pentru putere și modernizarea au transformat ideea de casă într-un
mit. Dezrădăcinarea, dezintegrarea socială, generațiile deziluzionate
și căutarea sentimentului de identitate și de comunitate stau și la
baza următoarelor două filme din trilogie – „O Melissokosmos”
(„Crescătorul de albine”, 1986) și „Topo stin omichli” („Peisaj în
ceaţă”, 1988). Mult mai melancolice, mai intime și mai apăsătoare
decât filmele precedente (marcate de subversivitate și vehemență
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În timp ce pregătea o secvență, Angelopoulos a traversat strada și a
fost lovit de o motocicletă. A decedat câteva zile mai târziu, într-un
spital din Atena.

Mizanscena și spațiul

I skoni tou hronou (Praful timpului), 2008

Angelopoulos a devenit cunoscut pentru cadrele sale secvență lungi
(agonizant de lungi pentru unii spectatori, unele depășind zece
minute), în care acțiunea este încetinită până atinge ritmul unei
respirații regulate, pentru ermetismul vizual al operelor sale și, nu
în ultimul rând, pentru ambițiile sale artistice. Surprins de faptul că
i-a fost decernat premiul cel mare al juriului, și nu premiul „Palme
d’Or”, la Festivalul de Film de la Cannes din 1995, Angelopoulos a
spus audienței din sală: „Dacă atât puteți să-mi dați, nu am ce să vă
spun.”4
Angelopoulos a lucrat tot timpul în tradiția modernismului politic,
pe care l-a adoptat, l-a însușit și l-a inovat. Opera sa cinematografică
poate fi împărțită în două perioade: o primă perioadă politică,
definită de intențiile sale de a explora istoria fără implicațiile
unor identificări psihologice și emoționale cu personajele, în care
influența ideologiei marxiste și a principiilor brechtiene sunt puncte
de referință; și o perioadă existențialistă, începută odată cu filmele
din Trilogia Tăcerii, în care opera sa capătă un puternic caracter
antropocentric.
Ce trebuie înțeles încă de la început este că în filmele lui Angelopoulos
narațiunea este distilată până ajunge la o serie de imagini distincte,

reprezentative și memorabile, care alăturate spun o poveste de o
complexitate ce nu ar fi putut fi redată altfel. Multe dintre filmele
sale sunt marcate de discontinuitate cronologică, de povestiri în
paralel, scheme temporale ambigue și flashback-uri. În altele, o mare
parte din acțiune se petrece în afara cadrului (hors champ) și sunt
marcate de perioade aride (temps mors), în care baletul camerei
are de cele mai multe ori efect de transă. Niciuna dintre aceste
tehnici cinematografice nu e inventată de Angelopoulos (regizorul
inspirându-se din tehnicile de mizanscenă folosite de Michelangelo
Antonioni și de Miklós Jancsó). Însă modalitatea în care le-a adoptat,
le-a inovat și le-a aplicat, face din cinemaul lui unul distinct și ușor
de identificat.
Crezul lui Angelopoulos era că regizorul nu trebuie să fie un dictator.
Spectatorului trebuie să i se dea șansa să investigheze liber ce se
petrece în cadru, fără să i se impună ce să privească, cum să privească
și unde să privească. Pentru spectator, fiecare secvență trebuia sa fie
„o călătorie a privirii într-un spațiu imaginar”5. Folosirea cu precădere
a cadrului secvență i-a permis să elibereze mintea spectatorului
de constrângerile „melodramei” și ale psihologiei individului (fie
că vorbim despre filmele din prima perioadă, care au în centru un
protagonist colectiv, fie că vorbim despre filmele din cea de-a doua
perioadă, care au în centru un individ) prin dedramatizare.
„În loc să pună accentul pe o situație încărcată emoțional pentru
a obține o valoare expresivă maximă, cineastul o tratează în mod
represiv sau indirect.”6 În filmele lui Angelopoulos, emoția este
suprimată. Nu există prim-planuri sau gros-planuri, chiar și
planurile medii sunt filmate cu obiective cu distanță focală scurtă,
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pentru a încadra subiectul într-un spațiu vast. Ritmul secvențelor
este încetinit la maximum. Muzica, întotdeauna diegetică,
susține cadența de cortegiu funerar a cadrului secvență. Cuvântul
vorbit este rar, spre inexistent, iar în unele filme („O Thiasos”, „O
Megalexandros”) se transformă în monologuri brechtiene în fața
camerei. Efectul emoțional este scurt-circuitat și prin folosirea hors
champ-ului. În multe dintre filme, acțiunile violente, dramatice,
intense, se petrec în afara cadrului. În „O Thiasos”, reprezentația
actorilor este întreruptă de sunetul sirenelor anti-aeriene, ce anunță
un nou bombardament. Camera rămâne fixă, încadrând scena pe
care se desfășura o nouă reprezentație din „Golfo, păstorița”, pe
măsură ce spectatorii și actorii fug din sala de spectacol și, apoi, pe
tot parcursul bombardamentului care se aude de afară. În „Privirea
lui Ulise”, asasinarea familiei chimistului care îl ajutase pe A să
developeze cele trei role de peliculă se petrece în afara cadrului,
într-o ceață densă, în timp ce camera rămâne să îi însoțească silueta
ce abia se distinge.
O altă metodă de dedramatizare este folosirea timpilor morți:
acțiunea este întreruptă de secvențe în care personajele se plimbă
dintr-un loc în altul, într-un spațiu fad, monoton și dezumanizat.
Refuzând o Grecie turistică, cineastul filmează un peisaj dezolant,
marcat de stânci abrupte și o mare agitată de ploaia rece și de ceața
ce se așterne la mal.
Interesant este însă felul în care Angelopoulos alege să își
dispună personajele în acest spațiu pentru a maximiza efectul de
distanțare. Conform lui David Bordwell, folosește deseori o imagine
„planimetrică”7, în care camera este dispusă perpendicular pe
fundal, personajele sunt așezate geometric în cadru, la plan întreg,
fie cu fața către cameră, fie cu spatele, fie dintr-un semiprofil. Acest
tip de încadratură are un efect de aplatizare a imaginii, oferindu-i
o puternică amprentă de picturalitate. Personajele sunt fie adunate
în centrul cadrului, fie într-o diagonală care trece tot timpul prin
centrul geometric al cadrului, pentru a ghida ochiul spectatorului
spre punctul de interes. Așezarea personajelor cu spatele la cameră,
sau din semi-profil are același scop de distanțare. Neputând să
studieze mimica feței, spectatorul se concentrează pe a descifra felul
în care se mișcă corpul personajului, și pe relația acestuia cu spațiul
în care este inserat.
Când nu folosește imaginea planimetrică, Angelopoulos apelează la
alte strategii pentru a umple spațiul. Camera se mișcă în aproape
toate cadrele secvență ale lui Angelopoulos, urmărind un personaj,
părăsindu-l apoi pentru a urmări un altul, totul cu scopul de a
menține interesul spectatorului pe tot parcursul secvenței, până
când aceasta ajunge la climaxul dramatic intenționat – creând
astfel ceea ce Bordwell numește „epifanii picturale”.8 O secvență
din „O Thiasos” începe cu cadrul general al unui drum de țară,
unde în fundal se vede un cortegiu de mașini în fruntea cărora se
află o trupă de lăutari ce cântă o melodie populară ritmată, în fața
cărora se distinge un bărbat dansând un dans tradițional grecesc.
Camera urmărește cortegiul care se apropie, îl însoțește o perioadă,
și încetinește pentru a panorama trecerea unei mașini în care se află
un soldat britanic ce ține în ambele mâini capetele tăiate ale unor
insurgenți. Într-o altă secvență, în „Trilogie: salcia plângătoare”,
camera îi urmărește pe cei doi protagoniști, împreună cu copiii lor,
cum aleargă pe câmp, privind îngrijorați către propria lor casă (aflată
în hors champ), după care încetinește și panoramează pentru a arăta
sursa neliniștii lor: copacul din fața casei înțesat cu oi sacrificate și
spânzurate cu capetele în jos.
Probabil că cel mai interesant aspect al mizanscenei lui Angelopoulos
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este felul în care împletește spațiul și timpul în aceeași secvență.
Să luăm cazul lui „O Thiasos”, unde nu numai că firul narativ este
caracterizat de discontinuitate cronologică, însă, în sine, trecerile din
trecut în prezent sunt făcute în interiorul aceluiași plan-secvență,
într-un du-te-vino continuu, în care indivizii își pierd identitatea, în
favoarea spațiului. Una dintre secvențe începe în 1952, unde trupa de
actori este văzută cum vine de pe plajă și merge către oraș. Camera
îi urmărește în timp ce urcă pe o stradă și dispar din cadru. În
acest timp, o motocicletă trece prin planul întâi, și camera „pleacă”
cu ea, până când aceasta iese din cadru prin dreapta. Din aceeași
direcție se vede venind apoi o mașină nemțească, specifică celui deal Doilea Război Mondial. Camera o urmărește în timp ce virează
spre dreapta și urcă pe aceeași stradă pe care urcaseră mai devreme
actorii ambulanți. Însă acum strada este închisă de un punct de
control nemțesc, unde patrulează un militar înarmat. Suntem în
1942. „O Thiasos” are 80 de cadre-secvență, întinse pe 230 de minute
de film, unde, în mod paradoxal, timpul se topește, singura constantă
rămânând spațiul, acel spațiu arid, stâncos și cenușiu al „leagănului
civilizației”, fragmentat de războaie și regimuri totalitate, golit de
sens prin dezintegrarea socială a nucleului său – satul grecesc, și de
efectele acesteia – emigrarea.
Tehnicile complexe de mizanscenă ale lui Theo Angelopoulos sunt
impresionante. Mai impresionantă pare însă consecvența estetică
a acestuia. Cineastul nu și-a schimbat niciodată stilul sau intențiile
auctoriale, indiferent de cât de demodate începuseră să pară. Și-a
construit propria paradigmă estetică în care a lucrat și pe care nu
a părăsit-o în niciunul dintre cele 13 filme ale sale. Toate filmele
lui Angelopoulos sunt străbătute de obsesia monumentalității, de
solemnitatea spectacolului disperării și opresiunii, sunt disecții
socio-culturale ale istoriei, priviri melancolice asupra unui timp ce
se dizolvă într-un spațiu auster, și niciodată, dar absolut niciodată,
mai puțin de atât. Chapeau, monsieur Angelopoulos! Oriunde ai fi.

1. Figures Traced in Light: On Cinematic Staging, David Bordwell,
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The temps morts in plotting a conspiracy. The unsaid. Elliptical
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davidbordwell.net/blog/2013/02/03/tony-and-theo/. Accesat la
11.02.2013.
3. “History is now silent. And we are trying to find answers by
digging into ourselves, for it is terribly difficult to live in silence.”
The death of Greek filmmaker Theo Angelopoulos, by Stefan Steinberg,
http://www.wsws.org/en/articles/2012/01/ange-j27.html. Accesat la
27.03.2013
4. http://mubi.com/notebook/posts/theo-angelopoulos-1935-2012.
Accesat la 29.03.2013
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7. Figures Traced in Light: On Cinematic Staging, David Bordwell,
University of California Press, 2005, pag. 167
8. ibid., pag. 177
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Marfa Girl

Statele Unite ale Americii 2012
regie și scenariu: Larry Clark
imagine: David Newbart
montaj: Affonso Goncalves
muzică: Bobby Johnston
distribuţie: Adam Mediano, Drake
Burnette, Jeremy St. Thomas
de Emi Vasiliu
Am fost destul de tentat să dau 5 sau 6 dolari
99 pe 20 noiembrie anul trecut, când Larry
Clark anunţa un soi de vendetă împotriva
distribuitorilor „strâmbi” de la Hollywood,
clamând totodată moartea cinematografului
independent, la fel ca mulţi alţii înaintea lui
moartea altor cauze nobil-social(ist)e, de la
dumnezeul lui Nietsche, la cinematograf. Noroc
cu românismul incredul sau poate o bănuială
neconştientizată că filmul se „vinde” sau „mă
cumpără” prin distribuţie, aceeaşi păcăleală pe
care o imputa Hollywood-ului.
Nesurprinzător, „Marfa Girl” se găseşte acum
pe YouTube, lipsindu-i până şi aura piratescă a
torenţilor sau a olimpicei karagărgi. Din păcate
pentru Larry, YouTube-ul funcţionează ca un
televizor, iar Bravo am citit o singură dată, pe la
13 ani, şi nu m-am abonat.
Din orice direcţie i-aş desface filmul, nu pot
să nu remarc ce la modă-i Larry Clark. OK,

acum copiii fac filme de la 3 ani; la 6 sunt deja
în post-producţie cu primul lungmetraj, la 17
şi-au terminat cariera după 4 Cannes-uri şi
se angajează consultanţi pe management la
PriceWaterHouse Coopers. Dar până atunci!
Câtă inocenţă, câtă piele. Pielea ca un soi de
garanţie a sincerităţii, cum altfel mă poţi „atinge”
dacă nu aşa, dacă nu cu părul tău din ochi?
Orăşelul Marfa stă părăsit lângă graniţa
Mexicului. Aici, câţiva nubili se dau cu skate-ul,
iar conflictul pare greu de găsit. Ia să vedem cu
cine ar putea intra în conflict nubilii, în speţă
nubilul principal. Cu părinţii. Nu. Are o mamă
tolerantă, care îi explică duios că personal nu-i
place, aşa cum probabil nu-i place îngheţata de
fistic, atunci când fiul ei e fugărit de poliţie cu
jeep-ul. Nu e cuşer. Nu e, cum să zic, nu e modern.
Cu prietena. Ţ. Nubilul principal îmbrăţişează
dragostea liberă, iar pentru prietena lui nutreşte
sentimente purissime, care-l transformă într-o
oră 40 într-un model moral, strălucind în
putrefacţia decadentă a periferiei neglijate
de entităţile exploatatoare, vezi distribuitorii
„strâmbi”.
Paranteză. Marele atu al filmului e că arată
nubili şi nubile în chiloţei şi fără, ceea ce-l
face un excelent film de cuplu la orice vârstă.
Prospăt îndrăgostiţi, divorţaţi reîntâlniţi, gheiuţi
visându-se fugind la braţ din faţa mitralierelor
nigeriene pentru a se regăsi într-o capelă de
cărămidă, înconjuraţi de suedezi zâmbitori,
priviţi împreună „Marfa Girl” şi vă garantez cel

puţin atingeri diafane după, dacă nu un bukkake
angajat!
Ceea ce îşi doreşte şi domnu’ poliţist de frontieră,
un soi de monstruleţ terorizat de tăticu’, unul
dintre cele mai slabe, mai schematice şi mai
ridicole personaje pe care mi-a fost dat să le văd
în ultimul timp într-un film cu pretenţii. Cel
puţin am înţeles în sfârşit ce-nseamnă sintagma
„film cu pretenţii”. Într-un interviu mai vechi,
publicat recent în Observator cultural, Ovidiu
Bose Paştină vorbea despre confuzia dintre
„filmul despre artă” şi „filmul de artă”. Cam
acolo stă şi Larry Clark, nehotărât dacă a face un
film despre adolescenţi e acelaşi lucru cu un film
cu adolescenţi.
Bine-nţeles, există nişte lucruri OK, în primul
rând un interes real pentru conflictele culturalidentitare din zonă. Poliţia de frontieră îi
apără pe nubilii cool şi pe prietena lor artistă
de transfugii mexicani care-i aprovizionează
cu iarbă (am uitat să spun, în uitata de lume
Marfă, o ditai fundaţia culturală organizează
rezidenţe, iar nubilii provinciali jamm-uiesc pe
chaoscilatoare şi alte chitări). Doi dintre cei trei
poliţişti-personaje sunt hispanici: unul dintre
ei, o „nucă de cocos” - neagră pe dinafară, albă
pe dinăuntru, unu’ care n-are nicio problemă
să-şi aresteze propria etnie, când o vede fugind
pe graniţă. Apoi, pentru diversitate - probabil
stătea deprimat lângă monteur în faţa Mac-ului
- Larry bagă un mix de imagini surprinzător,
pentru care şapo, o să-ncerc şi eu în următoru’
film, dacă subiectul e îndeajuns de slab.
Mai există un moment interesant în „Marfa
Girl”, când Larry Clark schimbă tonul, glisând
perceptibil către documentar, interogânduşi personajele din perspectiva diferenţei
culturale dintre artista albă privilegiată şi
toţi ceilalţi. Simţim că fata devine un subiect
de documentar, şi că tatăl ei hipiot, care a
încurajat-o să se culce cu cât mai mulţi băieţi ca
să trăiască bucuria vieţii, chiar există. Privit aşa,
din unghiul unui documentar despre „tinerii din
ziua de azi”, „Marfa Girl” poate avea o anumită
valoare. Problema e că de la „Gummo” (1997,
regie Harmony Korine) până la „Klip” (2012,
regie Maja Milos), trecând prin „Ken Park”-urile
lui Clark, am tot văzut pielea transformată în
subiect de film, ea devenind acum mai mult un
punct de interes antropologic pentru generaţiile
viitoare. Ca film, e plictisitor. Am reţinut o
profă de istorie blondă sexi în luna a 8-a, care-l
spencuieşte pe nubil cu rigla.
31

review

NO

Chile 2012
regie: Pablo Larraín
scenariu: Pedro Peirano,
Antonio Skármeta
imagine: Sergio Armstrong
montaj: Andrea Chignoli
sunet: Sebastian Marin
distribuție: Gael García Bernal
de Mihai Kolcsar
Al patrulea film al regizorului chilian
Pablo Larraín abordează subiectul
referendumului care a avut loc în Chile
în 1988. După 15 ani sub dictatura juntei
lui Augusto Pinochet Ugarte, dictatură
făcută posibilă de o lovitură de stat,
presiuni naţionale şi internaţionale
forţează guvernul să mimeze un proces
democratic şi să organizeze acest
referendum pentru a lăsa poporul să
decidă dacă vrea să trăiască mai departe
sub dictator sau dacă vrea alegeri
democratice. Timp de 27 de zile se
acordă în fiecare seară câte 15 minute
ambelor campanii electorale: DA, pentru
Pinochet, dar, şi mai important, NU,
împotriva lui, lucru ce marchează un
prim moment când opoziţia îşi poate
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expune public şi oficial opiniile.
Unghiul ales de Larraín pentru a
prezenta această poveste este cel al lui
Rene (Gael García Bernal), un director de
advertising care a fost angajat de echipa
NU. Când acesta intră în joc, observă că
până în acel moment direcţia aleasă de
echipa de campanie era de a prezenta
ororile administraţiei Pinochet - mii de
oameni ucişi, torturaţi, dispăruţi. Rene
consideră că această abordare este una
care nu îi va duce nicăieri din moment
ce telespectatorul de rând, care în mare
parte este mulţumit cu viaţa sa, a reuşit şi
până acum să ignore toate aceste lucruri.
În schimb, el propune o campanie veselă
(logoul este un NU sub un curcubeu), şi
foloseşte imagini şi un montaj care imită
reclamele americane pentru Coca-Cola
sau McDonald’s din acea perioadă.
Filmul fiind bazat pe întâmplări
adevărate relativ recente, producătorii au
beneficiat nu doar de materialul original
folosit în campanie, ci şi de filmări ale
evenimentelor făcute în acea perioadă.
Între opţiunea de a le reproduce sau a
le integra în film, regizorul a ales-o pe
a doua, iar pentru a evita o discrepanţă
între materialul de atunci şi cel filmat
acum, şi pentru a le introduce complet
în diegeză, Larraín a decis să filmeze pe
casete video SONY în formatul U-Matic

care era folosit în acea perioadă. După
cum spune şi el într-un interviu acordat
celor de la New York Times, îi displace
când în filme de epocă ce folosesc imagini
de arhivă se poate observa uşor diferenţa
între cele două formate. Este aici,
cred, interesant de notat că de aceeaşi
problemă de discrepanţă de formate
s-a lovit şi Radu Gabrea tot anul trecut,
tot într-un film despre căderea unui
dictator la finalul anilor ’80 „Trei zile
până la Crăciun”, doar că soluţia aleasă
de Gabrea e diferită de cea a lui Larraín,
şi anume reconstituirea imaginilor de
arhivă binecunoscute. Şi cu toate că
cineastul român nu a folosit imagini
reale, docudrama sa nu a întâlnit vreun
val de obiecţii în privinţa distorsionării
realităţii, aşa cum a făcut-o filmul
chilian. Asta nu înseamnă că Gabrea nu
ar fi recurs la licenţe artistice în crearea
poveştii, dar la el măcar întregul este o
ficţiune, o dramatizare a realităţii, pe
când Larraín, după cum spune el însuşi
în interviul anterior menţionat, joacă pe
linia dintre documentar şi ficţional, şi, el
integrând imaginile de arhivă în lucrarea
sa, acestea în loc să dea un ton mai
veridic filmului ajung să fie „corupte” de
ficţiune, publicul nemaiputând discerne
ce a fost de fapt şi ce a fost inventat.
Pentru acest dans între cele două
realităţi, regizorul a fost criticat de conaţionalii săi, care au simţit că filmul,
care, de altfel, este primul ce tratează
subiectul respectiv, a marginalizat rolul
jucat de diverşi politicieni şi protestatari
în punerea în funcţiune a referendumului
şi mobilizarea populaţiei la vot, lasând să
pară că întregul succes s-a datorat echipei
de advertising a lui Rene. Şi, într-adevăr,
aceste lipsuri sunt resimţite şi de un
public străin, dar puterea filmului nu stă
în evocarea trecutului, ci a prezentului deşi capacitatea de manipulare a echipei
de campanie a fost exagerată, influenţa ei
în formarea opiniei populare nu poate fi
negată, iar în cei 25 de ani care au trecut
de la evenimentele prezentate, astfel de
tehnici manipulative au devenit mult
mai subtile şi mai bine implementate,
permiţând o influenţă a mass-media
aproape necontrolată.
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San Zimei
Trei surori
Franţa, Hong Kong, China 2012
regie: Wang Bing
imagine și sunet: Huang Wenghai,
Wang Bing
montaj: Louise Prince

de Anca Buja
Cu multă modestie, Wang Bing afirmă despre
„San Zimei” („Trei surori”, 2012) – cel mai
recent documentar al său, care a câştigat anul
trecut Marele Premiu în secţiunea Orizzonti
a Festivalului de Film de la Veneţia – că este
„un film simplu, care s-ar putea să fie prea
lung”. Simplitatea e atributul cel mai de preţ
al tuturor filmelor sale, dar sub carapacea ei
se ascunde onestitatea unui documentarist
care încearcă să rămână fidel lumii surprinse.
Cât despre lungime, cele două ore şi jumătate
trec pe nesimţite şi te lasă cu senzaţia că ţiai fi dorit să nu se termine niciodată. Wang
Bing alege întotdeauna personaje marginale,
oameni care doar supravieţuiesc şi care nu
au timp să-şi pună prea multe întrebări.
Personajele sale sunt fie oameni abandonaţi
de societate, ca muncitorii din „West of
Tracks” („La vest de şine”, 2003), dezorientaţi
din cauza desfiinţării fabricilor în care lucrau
de-o viaţă, fie oameni care au decis să i se
sustragă, ca „omul fără nume” care trăieşte
într-o grotă undeva la periferia unui oraş
(„Omul fără nume”, 2009).
În „San Zimei”, trei surori - Ying (10 ani),
Zhen (6 ani) şi Fen (4 ani) - cresc de unele
singure într-un sat de munte din China, la
3.200 de metri altitudine, în nişte condiţii greu
de imaginat. Tatăl lor munceşte într-un oraş
din apropiere şi le vizitează o dată la câteva
luni, mama lor le-a părăsit, nu se ştie de când,
iar fetele îşi petrec timpul ajutându-şi mătuşa
care le hrăneşte în schimb. Acasă la ele totul e

jilav, dar fetele, mici, murdare şi mucoase, fac
treabă de om mare cu o lejeritate incredibilă,
uneori chiar în joacă. Fac focul şi se bucură
de el după ce au tras frigul, se iau la întrecere
care are picioarele mai ude, scot porcii la
păscut şi se caută de păduchi ca să le treacă
timpul mai uşor, se hârjonesc până le-apucă
plânsul, care trece până la urmă de la sine. Iau
tot ce li se-ntâmplă aşa cum le e dat, fără să
cârtească, cele mici pentru că încă nu înţeleg
mare lucru, cea mare pentru că trebuie să le
ţină loc de mamă şi de tată. La mătuşa e mai
bine decât acasă, pentru că viaţa încropită de
familie le dă o senzaţie de siguranţă, se uită la
televizor, o urmăresc pe verişoara lor care îşi
face o copertă dintr-o bucată de ziar şi moţăie
linştite în fund, dar asta nu durează prea mult,
întotdeauna trebuie să se întoarcă acasă, unde
nu le aşteaptă nimeni.
Wang Bing îşi urmăreşte personajele de la
distanţă şi, de cele mai multe ori, acestea nu
par conştiente de prezenţa camerei. Atât în
cadrele exterioare, cât şi în cele interioare,
personajele sunt în întregime în cadru.
Filmând de la nivelul lor, îţi lasă impresia că
vezi lumea prin ochii lor şi toate lucrurile
devin supradimensionate, iar fetele par nişte
liliputani. După interioarele întunecoase,
în care principala sursă de lumină e focul,
cadrele din natură contrastează prin lumină,
dar rămân la fel de apăsătoare din cauza
poziţiei camerei şi a reliefului montan care
nu lasă prea mult loc cerului în interiorul

cadrului. Chiar dacă înregistrează ritmul vieţii
lor cotidiene, totul pare să rimeze în interiorul
cadrului, iar povestea se întâmplă de la sine
amintindu-ne cât de ameţitoare poate fi
structura narativă a vieţii înseşi. După apariţia
tatălui, care le ia cu el în oraş pe cele două fete
mai mici şi o lasă cu bunicul pe cea mare,
regizorul alege să rămână cu Ying în sat. Fata
acceptă cu resemnare soarta decisă de tatăl şi
de bunicul său, îşi spală surorile, le îmbracă în
haine curate şi le pregăteşte de drum.
Urmărind în detaliu povestea acestei familii
abandonate, Wang Bing reuşeşte să obţină
imaginea unei întregi lumi lăsate de izbelişte.
Pentru a întări această senzaţie, regizorul
alege să urmărească o bună bucată de timp
doi fraţi, prieteni cu Ying, care au o poveste
identică, sau să îi piardă pe fată şi pe bunicul
său în secvenţa în care cei doi merg în satul
vecin să sărbătorească sfârşitul toamnei.
Într-o casă, stau claie peste grămadă copii
şi adulţi gălăgioşi şi veseli. Televizorul, focul
şi mâncarea dau o stare de bine. Senzaţia de
comunitate aflată în exil e frapantă. Discuţiile
despre reforma rurală, despre taxele pe care
trebuie să le plătească statului sunt ecourile
unei lumi care pare să-i fi abandonat pe toţi.
Dezorientarea este starea de spirit în care
trăiesc aceşti oameni complet neputincioşi în
faţa unei societăţi care îi refuză şi le refuză,
printre altele, dreptul de a avea mai mult de
doi copii.
„San Zimei” nu este un documentar despre
sărăcie, aşa cum ar putea părea pentru un
occidental care se lăfăie în confortul călduţ
al societăţii capitaliste, ci un documentar
despre supravieţuire şi despre omenie până şi
în condiţiile cele mai inumane. Întrebat întrun interviu de ce a ales acest subiect, Wang
Bing povesteşte că, trecând întâmplător prin
acel sat, le-a întâlnit pe cele trei surori şi le-a
întrebat unde ar putea să mănânce ceva. Ying
l-a dus la ele acasă şi i-a pregătit nişte cartofi.
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Cătălin Cristuţiu
Și rolul montajului

în cinema

Cătălin Cristuțiu a absolvit secția Multimedia a Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” în 2002.
Din timpul facultății a lucrat cu regizorul Cristian Nemescu la scurtmetrajele „Mihai și Cristina”(2001) și „Poveste la scara C”
(2003). Tot împreună au realizat și montajul mediu-metrajului „Marilena de la P7” (2006) și un prim draft al lungmetrajului,
„California dreamin’ (nesfârșit)” (2007), întrerupt de dispariția lui Cristian Nemescu într-un accident de mașină. În interviul pe
care ni l-a acordat, Cătălin Cristuțiu ne-a povestit despre stadiul în care se afla postproducția filmului și despre cum a finalizat
montajul. Colaborarea sa cea mai îndelungată este cu regizorul Radu Jude, alături de care a montat toate filmele acestuia
- „Alexandra”(2006), „Lampa cu căciulă” (2007), „Cea mai fericită fată din lume” (2009), „Film pentru prieteni” (2011) și
„Toată lumea din familia nostră” (2012). Iar printre proiectele sale se mai numără „Război pe calea undelor” (2007), regizat de
Alexandru Solomon, „Medalia de onoare” (2009), regizat de Călin Peter Netzer, „Eu când vreau să fluier, fluier” (2010), regizat de
Florin Șerban, animația „Crulic – drumul spre dincolo” (2011), a Ancăi Damian şi „Undeva la Palilula” (2012), debutul în film al
regizorului de teatru Silviu Purcărete. Dintre acestea, am ales să discutăm aplicat asupra a trei filme pe care le-am considerat mai
importante în clarificarea modul de lucru și a felului în care Cătălin Cristuțiu concepe meseria de monteur.

de Gabriela Filippi și Andrei Rus
fotografii de Adi Tudose

Câteva date tehnice
Film Menu: Participi la filmarea proiectelor la care lucrezi?
Cătălin Cristuţiu: Mergeam la filmări doar atunci când eram
nevoit, pe vremea când eram student şi trebuia să trag și sunetul, și
luam notă pentru asta. În facultate, la secţia Multimedia, trebuia să
facem montaj și sunet, chiar și animație. Dar fără să fi fost o regulă
universitară ca în alte părți, odată ce-ți cam alegeai drumul te lăsau
în pace profesorii de la celelalte discipline – sunet și animație în
cazul meu – și îți vedeai de treaba ta. Animația nu m-a preocupat
niciodată, în schimb acum îmi pare rău că nu știu mai mult sunet,
ca să lucrez mai tehnic, nu doar intuitiv.
F.M.: De obicei discuți cu designerul de sunet înainte să începi
montajul unui film?
C.C.: Nu prea există o discuție prealabilă cu designerul de sunet.
Elementele sonore formale sau mai personale sunt de obicei
propuse de regizor. Eu încerc să editez cât de bine pot sunetul

la montaj, să existe acolo toate elementele sonore, chiar dacă
sunt prost mixate și prost tăiate – au un caracter orientativ: spre
exemplu, dacă se aude ceva din depărtare, nu-i pun ecou, dar dau
nivelul mai jos etc. Apoi, mai colaborez cu designerul de sunet dacă
am nevoie de niște elemente care m-ar putea ajuta la definitivarea
montajului.
La o filmare care beneficiază de un buget mediu este angajată o
secretară de platou care face un jurnal de filmare în care notează
pentru fiecare cadru în parte câte duble s-au tras, cu ce tip de
obiectiv, care au sunet și care dintre ele au fost considerate bune de
către regizor. Aș putea să montez ghidat de acest jurnal și am făcut-o
la producţii TV, unde tot procesul este mult mai rapid şi trebuia să
lucrez singur. În mod ideal, însă, mi se pare sănătos să montez cu
regizorul alături pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca dubla
aleasă de el la filmare să nu mai fie cea preferată după aceea, când
o vede în cabina de montaj.
Înainte să apară montajul computerizat, se monta direct pe peliculă
– mai precis, negativul de peliculă se developa ca un film fotografic,
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şi după aceea se făcea o copie pozitivă a întregului material. Am
lucrat astfel doar la primele scurtmetraje pe care le-am montat acolo aveam doar o oră de material brut. Copia pozitivă se putea
viziona la masa de montaj sau în proiecție, și apoi se tăia la masa de
montaj. Se făcea montajul așa, iar după modelul pozitivului realizat
de mine, doamna care făcea montajul negativ tăia negativul și îl
lipea. După ce era asamblat negativul, se făcea o copie pozitivă care
să nu mai aibă tăieturi fizice. Şi pe copia aceasta se adăuga sunetul.
Acum, indiferent dacă filmul e tras HD sau pe peliculă, eu primesc fie
niște casete, fie niște fișiere video ce conțin transpunerea peliculei.
Nu se mai face copia pozitivă la cele aproximativ treizeci de ore de
peliculă - cât înseamnă materialul brut al unui lungmetraj-, ceea
ce e mult mai puţin costisitor. Laboratorul scanează negativul, îmi
trimite casetele sau fișierele, iar după ce am terminat montajul le
dau lor o casetă sau un fișier de verificare, - martor se numește - și
un fișier numit EDL – Edit Decision List – care e, de fapt, o listă
în care se menţionează pentru fiecare cadru în parte de la ce „time
code”, până la ce „time code” intră în film. Și toate astea se încarcă
într-un calculator de la Kodak sau de la Abis, şi ei ori taie chiar
negativul prin procedeul clasic, dacă e un film etalonat optic, ori, în
cazul etalonajului digital, sau dacă sunt efecte de pus pe film – și se
lucrează din ce în ce mai mult astfel –, se scanează conform EDLului tot filmul la rezoluție mare, iar apoi se imprimă pe pozitiv sau
se face un DSP, un fișier de proiecție digitală. Prin această metodă
nu mai e nevoie de atât de multe copii pe peliculă, care erau foarte
scumpe și făceau și ca procesul să dureze mai mult. Unii spun că
există și o anumită consistență a proiecțiilor digitale, pentru că nu
mai simți când se termină un act și începe altul, iar asta nu te mai
„scoate” din film.
F.M.: Materialul pe care îl montezi conține și sunetul captat la
filmare?
C.C.: Da. La filmele cu buget mai mare, sincronizează laboratorul
sunetul și imaginea, iar la cele realizate cu bani mai puțini le
sincronizez eu. Iar la unele filmări se lucrează cu un sistem de
sincronizare automată între aparatul care trage sunetul și cameră.
Montez în general cu sunet. Sunt cazuri izolate în care nu am sunet
– filmări din mașină sau cu macaraua, sau scene în care nu e nevoie
de sunet.
F.M.: Designerul de sunet, care își începe munca după ce monteurul
și-a terminat-o pe a lui, poate să ia părți de dialog din alte duble
decât cele pe care le-ai ales tu în etapa de montaj. În condițiile
astea, ești interesat în dublele pe care le alegi și de partea sonoră
sau, în primul rând, de partea vizuală?
C.C.: Mă preocupă ambele. Ține și de regizor, dar de obicei caut să
înlocuiesc replicile care se pot înlocui în cazul ăsta – spre exemplu,
dacă am o dublă bună, dar cu sunet nasol sau o replică jucată
nasol doar pe sunet și se poate înlocui, personajul fiind acoperit
de cineva, sau fiind filmat mai din spate și nevăzându-i-se frontal
gura. Asta pentru că, o dată, poți să judeci mai bine unde să tai
cadrul dacă ai o versiune apropiată felului în care o să arate sunetul
în final. Şi apoi, pentru că e mult mai simplu să cauți la montaj în
duble o replică bună. La sunet, dacă n-ai tot materialul video și
stai să asculți douăzeci de duble sonore, e un pic mai greu de găsit
momentul respectiv.
F.M.: Primești materialul brut la sfârșitul fiecărei zile de filmare?
C.C.: Mai degrabă da. Dar dacă sunt filmări în altă parte decât
București, sau dacă eu nu sunt în același oraș cu echipa de filmare,
îl primesc o dată la câteva zile. În mod ideal, îl primesc cu cel mult
două zile întârziere, dar asta depinde și de laborator.
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Stiluri de montaj
F.M.: De obicei faci singur o schiță de montaj sau îl aștepți pe
regizor să termine filmarea ca să lucrați împreună?
C.C.: Depinde de stilul de lucru al regizorului cu care colaborez în
momentul respectiv. Radu Jude vine în fiecare seară după filmare
și vedem materialul. Pe Silviu Purcărete, pe de altă parte, l-am
cunoscut prin ianuarie, iar el filmase „Undeva la Palilula” (2012)
înainte de Crăciun. A venit direct cu un DVD ce conținea un premontaj al filmului, pe care îl făcuse el într-un program de editare
pe laptopul lui. În vacanța de Crăciun a învățat să monteze și a
făcut o variantă de vreo patru ore și ceva a filmului, care nu era,
evident, extraordinar tăiată, dar care mi-a ușurat mult munca. Am
înțeles de la prima vizionare și cu mai puțină risipă de energie ce
îl interesează.
În mare, cred că e corect să spun că dacă există o discuție cu
regizorul despre cum urmează să fie filmat un proiect, asta include,
mai mult sau mai puțin, și detalii despre cum o să fie montat, dacă
nu e ceva foarte specific. Acesta a fost cazul la „Cea mai fericită
fată din lume”(2009), film care recompune aproape un timp
real. Radu Jude mi-a spus că vrea ca fiecare tăietură să creeze o
elipsă, chiar dacă uneori impresia e aproape de continuitate.
Ideea iniţială fusese ca filmul să arate ca o filmare de making-of a
reclamei respective. De-aceea s-a și hotărât să plaseze camera pe
trepied și să meargă pe panoramări, să caute să obţină un aer de
filmare a unui amator mai grijuliu. Și atunci, dacă voiai să imiți
ce ar fi fost pe caseta making-of – ului la final, nu ai fi putut avea
continuitate între două tăieturi, între momentul când oprești
camera și cel în care o pornești din nou; ar fi existat o elipsă. Ştiu
că sună formal, dar mi se pare că a ieșit un rezultat organic, între
ceea ce a fost filmat și felul în care a fost montat. A fost un regim
de lucru ciudat nu numai pentru că am văzut materialul în fiecare
seară de filmare, dar am și montat în fiecare noapte. Radu ajunsese
atunci să doarmă foarte puține ore – stăteam până la unsprezece,
douăsprezece să montăm și după aceea, pe la șapte dimineaţa,
trebuia să fie la filmare.
La Jude tăietura e în general senzorială, intuitivă. Am căutat tot
timpul ca la fiecare tăietură să se producă un pic de energie, fără
să te agreseze; trebuia să te încarce cumva fiecare tăietură. Acesta
e motivul pentru care unele dintre ele nu arată bine după normele
cinemaului tradițional, academic – să nu tai pe replică, sau dacă
tai de la un cadru la altul, să fie încadraturi cât mai diferite, încât
să nu ai impresia de săritură, sau să nu sari axul acțiunii etc. Mi
se pare, însă, util să știi toate regulile ca să poți mai apoi să le
nesocotești.
Când ai un buget limitat e util să montezi pe parcursul filmării
pentru că dacă se întâmplă să fie ceva greșit sau ceva care nu
funcționează în niciun fel, dar pe care nu poți să-l elimini, ai
posibilitatea de a refilma. Mai ales la „Cea mai fericită fată din
lume”, unde se filma în trei locații, dintre care una apărea în
nouăzeci la sută din film, e clar că dacă ar fi existat un cadru greșit
putea fi refilmat. Nu-mi amintesc să fi fost totuși cazul. Montând
în timpul turnării, se clarifica și tonul filmului, mai ales că Radu a
și filmat în ordinea în care evenimentele se succedau în scenariu.
F.M.: E adevărat că dacă vrei să verifici calitatea montajului unui
film oprești sonorul și te concentrezi exclusiv la ritmul succesiunii
imaginilor?
C.C.: Mi se pare o tâmpenie concepţia asta, pentru că montajul nu
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precum „California dreamin’ (nesfârșit)” (2007, regie Cristian
Nemescu) și „Undeva la Palilula” decât a unuia conceput în mai
puține cadre, precum „Cea mai fericită fată din lume”?
C.C.: Ca să fiu sincer, nu m-am gândit la asta până acum. În cazuri
precum „California dreamin’ (nesfârșit)” și „Undeva la Palilula”, a
durat mai mult montajul, pentru că amândouă au fost montate în
condiţii speciale.
F.M.: Spuneai că la Radu Jude montajul e intuitiv. Poți să ne dai
exemple de regizori la care deciziile se bazează pe raționamente
clare?
C.C.: La unii regizori există un soi de grijă pentru altfel de detalii.
În „Undeva la Palilula”, structura fiind atipică pentru că e format
dintr-o serie de scheciuri, toate întâmplările și personajele având
o tentă suprarealistă și umorul fiind foarte variat de la o secvență
la alta, în toată construcţia asta atât de bizară și cumva solicitantă
mi se pare că nu avea rost să încerc vreun experiment pe montaj tot restul era atât de încărcat și de insolit încât filmul putea deveni
confuzant. Acolo am vrut să curgă cât mai bine naraţiunea și să nu
existe nicio necunoscută geografică, de sens sau de continuitate
din cauza montajului, pentru că exista mult absurd în rest. Dacă
nu înțelegeai nici de unde intră personajul și pe unde iese din
cadru, ar fi fost dificilă vizionarea.
Pentru mine ar fi ideal ca fiecare cadru să ducă povestea mai
departe, să nu existe niciun cadru degeaba, sau care să nu te trimită
spre ce urmează. Nu spun că filmul trebuie să aibă un ritm nebun,
dar și la Hou Hsiao-hsien fiecare cadru îl cheamă pe următorul.
E și greu de judecat dacă putem vorbi despre informație narativă
într-un film mai contemplativ. Eu cred că putem. Chiar și în
filmele non-narative, oricât te-ai pierde în film mai există latura
asta de poveste. Spre exemplu, îmi place mult Alain Resnais și,
după atâția ani de când am văzut pentru prima oară „Anul trecut

Undeva la Palilula, regie Silviu Purcărete, 2012

constă doar în ritm, ci și în ce se acumulează și în ce îți transmit
emoțional cadrele și povestea. Sunt foarte mulți factori care
acționează aici. Toată lumea vorbește admirativ despre ritmul în
care își dau replicile actorii în comediile americane clasice. Și asta
se adaugă la ritmul din care face parte și montajul. Dacă te uiți la
un film de Billy Wilder pe mutește nu cred că apreciezi mai bine
montajul.
Când lucrez la un film, însă, mă mai uit câteodată fără sonor la
material, nu pentru a stabili ritmul, ci pentru că, de exemplu, dacă
există o secvență foarte decupată - mai întâi un plan general, apoi
prim-planuri în plan-contraplan cu două personaje care vorbesc,
trase în momente diferite ale zilei – există şansa ca ambianța
sonoră de pe fundal să fie total diferită (când sunt trase replicile
cu primul actor să fie liniște, iar când sunt trase replicile cu al
doilea actor să treacă pe acolo foarte multe mașini). Dacă la
fiecare tăietură - și să presupunem că sunt vreo zece tăieturi în
timpul dialogului ăstuia - e o schimbare pe sunet, te poate deruta
și poți crede că nu e tăietura bună. Și atunci mă mai uit la material
fără sunet, dar doar în cazuri extreme în care nu am timp să repar
sunetul, sau nu pot face asta cu mijloacele mele. Altfel mi se pare
riscant.
F.M.: Ai lucrat și la filme care reduc la extrem tăieturile de montaj.
„Film pentru prieteni” (2011, regie Radu Jude) are o tăietură
vizibilă și încă una mascată. Orice monteur ar fi putut face exact
ce ai făcut tu în cazul ăsta?
C.C.: La „Film pentru prieteni” doar am fost alături de Radu, l-am
ajutat să aleagă dubla mai bună. În plus, erau multe chestiuni
tehnice de îndeplinit, pe care nu le puteau face regizorul,
operatorul sau sunetistul: un generic, un DVD. Dar în afară de
asta, am fost doar alături de restul echipei.
F.M.: Îți ia mai mult timp montajul unui film cu mai multe tăieturi,
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interviu
la Marienbad” (n.r.: „L’année dernière à Marienbad”, 1961), nu mi
se mai pare atât de formal cum e privit de mai toată lumea. Nu
mi se pare că Resnais deconstruiește acolo modalitatea clasică de
a nara, atât timp cât se referă la confuzia unei anumite amintiri.
Chiar dacă nu narează într-un mod clasic, nu mi se pare că n-ar
exista o narațiune pe care o parcurge. Nu-l mai privesc ca pe un
metadiscurs despre poveste, ci mi se pare că funcționează ca o
poveste în sine. E mai puţin misterios în filmele tradiționale
când simți că „aici e momentul când el se îndrăgostește de ea”.
Cum o faci? Ai un travling de apropiere spre el și un travling
de apropiere spre ea, dar simți că e o chestiune pur tehnică, de
limbaj cinematografic verificat de o mie de ori. De ce să nu încerci
să compui în alt fel momentul respectiv? Și nu mi se pare că o
falsă reluare a poveștii e o soluție mai formală decât cea pe care
ar alege-o un film aparţinând cinemaului tradițional. De ce să nu
poți să o faci altfel decât, să zicem, să introduci muzică atunci
când el o întâlnește pe ea? (Nu spun, însă, că e neapărat prost să
sugerezi lucrurile de felul acesta prin travlinguri sau prin muzică).
M-am tot gândit în ultima vreme la „Marienbad” deoarece mă
preocupă în această perioadă puterea repetiției. Mă gândesc și la
cum funcționează ea în viața de zi cu zi. Dacă spui o glumă proastă
sau mediocră de foarte multe ori, până la urmă lumea o să ajungă
să se amuze. Și muzica de dans funcționează tot printr-o repetiție
care îți induce un anumit tip de stare.
F.M.: Sunt predate în facultate anumite reguli de montaj pe care se
pune o mare importanță?
C.C.: Am auzit la un moment dat o teorie - nu-mi mai amintesc dacă
de la un coleg sau de la un profesor -, cum că, dacă ai avea o serie
de detalii pe care ai vrea să le arăți consecutiv într-o secvență, ar
fi musai să arăți trei sau oricum să le foloseşti în număr impar. Mi
se pare o prostie. Dar dacă urmărești lucrul ăsta în filme, vezi că
atunci când se descrie un spațiu și se arată cadre cu niște case de
pe un deal, și apoi niște copaci ș.a.m.d., sunt într-adevăr arătate
trei elemente. Dar nu-mi explic de ce.
Tipurile de montaj care se studiază în facultăţi – intelectual,
poetic etc. - mi se pare că sunt categorii în care poți să încadrezi
multe filme clasice, doar ca să înțelegi mecanismul poveștii. Nu-ți
foloseşte în meserie să le cunoști exact, dar te pot ajuta să înțelegi
mai bine procesul. Am văzut cum procedează unii oameni care
nu sunt neapărat pasionați de cinema, dar practică meseria de
monteuri. Au un tip de montaj preferat – le place foarte mult
să monteze cu elipse, sau cu cadre scurte, sau foarte precis la
racordurile de mișcare. E o pierdere de energie intelectuală. Mă
feresc în egală măsură atât de academism, cât şi de lucrul făcut
după ureche.
F.M.: Există reguli pe care ți le impui tu însuţi şi peste care nu treci
niciodată, indiferent de natura proiectului?
C.C.: Am constatat anumite lucruri de-a lungul vremii. Dar nu
pot chiar să zic că îmi impun ceva. De exemplu, dacă o secvență
e filmată cu două camere în același timp, poți să sincronizezi
camerele. Adică, dacă cele două camere surprind fiecare câte un
personaj în timp ce poartă un dialog, eu pot ulterior, în programul
de montaj, să iau imaginile de la prima cameră și să le suprapun
cu cele de la a doua, şi să le potrivesc astfel încât să fie complet
sincronizate și să se audă un singur sunet. Atunci poți foarte
ușor să tai de la o cameră la alta, exact la fotograma care trebuie
pentru ca acțiunea să fie continuă. Nu știu de ce, dar mi se pare că
arată foarte urât când montezi așa, chiar dacă actorii joacă foarte
bine. Arată ca un show de televiziune și nu are nici ritm secvența

respectivă. De aceea, încerc să nu le sincronizez. E mai bun ritmul
dacă îl stabilești tu, dacă lași o pauză mai mare sau dacă tai mai
devreme. Gândit la rece pare o tâmpenie, dar e una dintre reguli,
sau poate o superstiție pe care mi-am creat-o.
F.M.: În ce măsură sunt relevante pentru tine, atunci când
montezi, anumite repere? Revezi anumite filme care au legătură
cu anumite aspecte ale respectivului film?
C.C.: Mă mai uit. Știu că înainte de „Cea mai fericită fată din lume”,
fiind vorba despre un film în film, am văzut filme despre filmări,
dar nu m-a interesat neapărat stilul cinematografic acolo. Am văzut
„Noaptea americană” („La nuit américaine”, 1973, regie François
Truffaut) și încă câteva filme. Și la recomandarea lui Radu, am
văzut și „Le voyage du ballon rouge” („Călătoria balonului roşu”,
2007, regie Hou Hsiao-hsien), care chiar m-a inspirat la montaj,
pentru că am găsit acolo o foarte mare libertate a poveștii, și în
general, a stilului. E imposibil de copiat, dar îți dă o relaxare și o
prospețime a privirii.
F.M.: Cât durează, în medie, etapa de montaj a unui lungmetraj?
C.C.: De obicei, adunat, durează cam trei luni de lucru. De fapt, o
lună, două lucrezi aproape zilnic, și apoi îl mai prezinţi prietenilor
și mai revii asupra montajului.
F.M.: În tot timpul ăsta lucrezi alături de regizor?
C.C.: Din nou, depinde de la regizor la regizor. Depinde și de ce
pondere au opțiunile tale față de ale lui și de lucrul de unul singur.
E ca o dinamică într-o relație de cuplu, între doi prieteni sau doi
soți. Pornind chiar de la următorul amănunt – ar fi îngrozitor
să stai trei luni în aceeași cameră cu cineva pe care nu poți să-l
înghiți – și terminând cu faptul că trebuie să existe încredere
între cei doi. Și la fel e și cu operatorii, sau cu actorii. Ca regizor,
trebuie să ai realmente încredere în ei. Oricât ai greși ca monteur,
se poate reface - chit că nu e convenabil - cu costuri mai mici
decât dacă ar greși un operator sau dacă ai avea un actor care joacă
prost tot filmul. Din cauza asta, cred că e importantă apropierea
și camaraderia cu regizorul. Mi se pare că nu faci atât de mult
la montaj. Mai departe de niște chestiuni care țin de bunul-simț,
dinamica relației e cea care contează.
F.M.: Ți se întâmplă să vezi foarte diferit față de regizor felul în
care ar trebui montat un film sau o secvență?
C.C.: La fiecare film la care am lucrat, s-a întâmplat să am idei
diferite faţă de regizor. Dar asta nu înseamnă că ideile mele sunt
mai bune. Cred că tocmai dintr-o discuție, eventual o polemică, se
poate naște ceva mai bun. Acum, sincer, majoritatea regizorilor ar
putea să-și monteze filmele chiar singuri, pentru că știu exact ce
vor. Dar poate că e nevoie tocmai de cineva care să aibă distanță
faţă de material și să aibă calitatea de spectator. Regizorul a trăit
cu filmul respectiv un an sau doi. Și din cauza asta prefer să nu mă
duc la filmări. În primul rând, îți dai seama de treburile mecanice
- dacă nu ai fost în locație și nu înțelegi de unde a intrat actorul
și pe unde a ieșit, înseamnă că e o problemă cu modul în care
a fost filmat cadrul acela. Dacă ai fost, știi unde e plasată ușa și
recompui spațiul din memorie. În plus, mai apar simpatiile și
antipatiile inevitabile pe care le-ai avea pentru actori și care nu
sunt sănătoase pentru că te influențează. Cum fac eu e uneori
ciudat, pentru că văd actorii la prim-plan, la gros-plan, luni de
zile, fără să-i cunosc în realitate. Și atunci când îi întâlnesc e
ciudat pentru că eu le știu fiecare grimasă și ei nu mă cunosc. De
vreo două ori am și salutat niște actori pe care aveam certitudinea
că îi cunosc și, de fapt, nu-i cunoșteam decât din imaginile pe care
le montasem.
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interviu
California dreamin’ (nesfârşit)
(2007, regie Cristian Nemescu)
F.M.: La titlul „California dreamin’” a fost adăugată pentru lansare
informația „nesfârșit”. Filmul ar fi putut fi scurtat, în sensul unei
eficientizări a naraţiunii. Pe de altă parte, funcționează în forma
actuală, e finisat într-o formă care îți dă impresia că s-ar mai fi
putut lucra la ea. Cum a decurs montajul după dispariția lui Cristian
Nemescu?
C.C.: După terminarea filmărilor am început să montez împreună
cu Cristi. În momentul accidentului în care a murit, mai aveam de
montat trei sau patru secvențe, aproximativ ultimele cincisprezece
minute din film. Era un first cut. Scoseserăm deja câteva secvențe,
dar tot era foarte lung. Cu ultimele secvenţe pe care le-am montat
eu singur, filmul a ajuns la aproape patru ore. În momentul în care
ne-am despărțit pentru ultima oară era clar că era mult prea lung ce
făcuserăm noi și apucaserăm deja să vorbim despre câteva secvențe
pe care intenţionam să le scoatem - ceea ce am şi făcut eu ulterior.
Dar n-am putut să rafinez montajul aşa cum ar fi trebuit. Multă
lume îl compară cu „Marilena de la P7” (n.r. 2006, regie Cristian
Nemescu), care e foarte bine legat. Sigur că au foarte multe lucruri
în comun, ca stil și ca poveste, însă nu cred că „California dreamin’”
ar fi ajuns vreodată să fie la fel de eficient ca „Marilena de la P7”. Prin
simplul fapt că sunt cinci povești și cinci personaje principale, nu
puteai să faci un carusel din povestea asta. E clar, însă, că ar fi ieșit
mult mai bine dacă îl terminam împreună. Cred că ar fi luat o formă
mai simplă, mai gravă, cu atât mai mult cu cât elementele magice
erau plănuite și scrise cu trei-patru ani înainte, iar unele dintre ele,
păstrate până în forma finală a scenariului, fuseseră eliminate chiar
din timpul filmării. Părerea mea e că Nemescu ar fi urmat să lase
în urmă o parte din treburile astea. Povestea pentru următorul film
era mai intimă, în trei, patru personaje, despre niște taximetriști
emigranți, și nu ar mai fi fost loc de elemente magice. E doar o
presupunere de-a mea. Pe de altă parte, simt că filmul e prea lung și
că nu e îndeajuns de eficient. Am încercat, de altfel, ca un exercițiu
personal acum vreo doi ani, să-l eficientizez. L-am încărcat în Avid și
am început să-l tai și după o săptămână am scos vreo opt minute. Nu
știam ce să mai scot de acolo. Asta mi se părea maximul. Mi-a fost și
mai greu să-l montez cu câțiva ani în urmă, pentru că fusese și şocul
accidentului, noi fiind prieteni. De asemenea, știam că trebuie să fie
un film vizionabil, să n-aibă patru ore și să fie total dezlânat, dar cât
să scoți? Era ultimul lui film. Nu ştiam dacă îi făceam un serviciu
tăindu-l foarte tare; dar nici lăsându-l nemontat nu era o soluţie.
Nicicum nu era bine până la capăt.
Ştiu că există foarte multe zvonuri în legătură cu finalizarea lui
„California dreamin’ (nesfârşit)”, dar chiar dacă, din mai multe
puncte de vedere, nu a fost cea mai fericită producție în care am
fost eu implicat, producătorul Andrei Boncea, de la Media Pro, a fost
absolut cinstit. Nu a încercat nicio clipă să devină un producător
creativ - în sensul rău al cuvântului. Am discutat cu el şi a avut
unele sugestii interesante și nu m-a forțat niciodată cu ceva. M-am
sfătuit cu mai multă lume din echipă atunci, era normal. Am vorbit
cât am putut de mult cu Tudor Voican, scenaristul filmului, dar el
nu locuia în România la vremea aceea; apoi, cu Liviu Mărghidan,
care îl filmase, sau cu Dana Bunescu. Ea realizase sunetul acolo.
Am discutat de câteva ori chiar spre final și m-a ajutat cu sugestii
personale și m-a susținut moral.
A fost un moment tâmpit și dintr-o altă cauză. În România nu prea
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poți face asistență pe montaj, probabil pentru că nu există bani. Am
terminat școala și după doi ani de pauză am făcut „Marilena de la P7”.
Ulterior, deodată a apărut filmul ăsta, care e foarte greu de montat.
Cu cât trece mai multă vreme, cu atât îmi dau mai bine seama cât
de greu a fost, de fapt. Fiind împreună cu Nemescu, n-am realizat
asta, dar când am rămas singur a fost greu de tot. La rândul meu
perpetuez situaţia despre care vorbeam, pentru că nu-mi permit să
iau un asistent decât foarte rar și dacă tot e atât de rar, iau pe cineva
care are măcar un pic de experiență. Astfel am devenit o rotiță a
mecanismului care m-a handicapat la începuturile carierei mele.
F.M.: Cât a durat tot procesul de montaj în cazul lui „California
dreamin’ (nesfârşit)”, fiind un film atât de lung (durează aproximativ
două ore şi jumătate) și împărțit pe atâtea planuri?
C.C.: Cu Nemescu am montat după filmare timp de vreo lună sau
două. După accident am stat cam o lună și apoi, ca să scurtez din
durata filmului, am stat foarte mult – cinci luni, poate şase.
F.M.: Flashback-urile alb-negru existau şi în scenariu?
C.C.: Da. Doar că au trebuit făcute câteva permutări pentru că mai
era un episod din trecut pe care l-am scos când lucram împreună
cu Cristi. Dar n-a fost foarte greu. Apropo de subtitlul „nesfârșit”:
mie îmi place. Mi se pare că are ceva poetic – nu e „neterminat”, e
„nesfârșit” - și mi se pare că a fost bine tradus în engleză ca „endless”.
Mai exista o secvență onirică a lui Doiaru, șeful de gară, care nu a fost
filmată şi a cărei lipsă îl face cu siguranţă „nesfârșit”, sau „incomplet”.
Era o amintire din copilărie, ca cele prezentate în flashback, care se
transforma într-un coșmar și el începea să plutească peste sat. Apoi
se trezea transpirat, fiind chemat pentru că a început bătălia în sat.
Rămăsese nefilmată pentru că trebuia realizată în platou, pe ecran
verde – cu Răzvan Vasilescu zburând – și era plănuită pentru o zi în
septembrie. Inițial, după accident, a existat discuția dacă ar trebui
angajat un regizor care să o filmeze și mi s-a părut o decizie foarte
cinstită a producătorilor de a nu o face. Ar fi fost cu atât mai greu
să o regizeze altcineva pentru că era o secvență de vis și era foarte
personală, nu era ca și cum ar mai fi trebuit filmate trei trenuri care
intră în gară.
Cam toate flashback-urile erau continuate în acțiunea contemporană.
Există, spre exemplu, scena în care staliniștii îi arestează pe părinții
lui Doiaru și se face trecerea la cea în care Monica le povestește lui
David și lui Andrei chiar episodul acesta, conţinând exact povestea
din secvența alb-negru: „Și de atunci, tata nu i-a mai văzut pe
părinții lui”. Sau mai era momentul cu pilotul american de culoare,
care eșuează lângă satul lor, și sătenii își fac poze cu el. În secvența
următoare, primarul spune, arătând fotografia: „Și atunci am văzut
primul om negru din viața mea”.
F.M.: În montajul pe care l-ai realizat împreună cu Cristian Nemescu
exista deja împărțirea în cele cinci părţi marcate prin intertitluri?
C.C.: Nu îmi mai amintesc dacă exista din scenariu, dar la montaj
sigur am făcut-o împreună. Cred, totuși, că la montaj a apărut. Și
împărțirea asta are rolul de a sistematiza un pic naraţiunea – fiecare
capitol începe cu câte un personaj diferit, dintre cele principale.
Când ai cinci povești, semnele de punctuație sunt folositoare.
F.M.: Singur, ai mai schimbat succesiunea evenimentelor în
interiorul capitolelor, astfel încât narațiunea să curgă mai ușor, să
fie mai alertă?
C.C.: Am făcut o singură schimbare mai mare. Am mutat o secvență
cu grupul de americani în alt loc pentru că am scos altceva și
povestirea nu mai era logică. Era ori petrecerea de la oraș la care
se duc puștii din sat cu David, ori spectacolul cu Dracula dat pentru
americani – nu îmi mai aduc aminte precis. De la scenariu și până la
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interviu
Război pe calea undelor
(2007, regie Alexandru Solomon)
F.M.: Prin ce diferă procesul de montare a unui film documentar,
față de a unui film de ficțiune?
C.C.: Mi se pare că sunt aproape două meserii diferite. În cazul
filmului documentar ai o responsabilitate mult mai mare și ești
mult mai direct implicat în procesul de spunere a poveștii. La un
film de ficțiune, oricât l-ai modifica la montaj, în cele mai multe
cazuri povestea care se vede pe ecran coincide cu scenariul.
Pe când la documentare, deşi există un soi de scenariu sau un
sinopsis, depinzi de atâtea lucruri încât n-ai cum să prevezi totul
– se poate întâmpla ca un om pe care vrei să-l filmezi să refuze
asta, sau poate interveni un dezastru natural în zona în care vrei
să filmezi și povestea se poate modifica, astfel, cu totul. Cred că
până la urmă, la documentar povestea ia naștere în momentul
montajului.
F.M.: „Război pe calea undelor” (2007, regie Alexandru Solomon)
a avut la bază un scenariu?
C.C.: Exista o prezentare, care avea aproximativ douăzeci de
pagini, și era mai mult o punere în temă asupra istoriei secției
românești a postului de radio Europa Liberă. Erau atinse câteva
teme: rolul Radio Europa Liberă ca unealtă de propagandă în
istoria Războiului Rece, influența postului în România, unde a
devenit mai mult de atât, atentatul asupra redactorilor săi, și erau
prezentați și câțiva dintre aceştia. Forma filmului, care cuprinde,
pe lângă interviuri, imaginile de arhivă, imaginile din orașe și
partea regizată în platou, nu intrau în prezentare.
Interviurile cu Monica Lovinescu au fost filmate înainte de a-i fi
foarte clar lui Alecu (n.r.: Alexandru Solomon) ce formă îi va da

California Dreamin’ (Nesfârșit)

montaj, au tot existat schimbări din acestea. De exemplu, personajul
pe care îl joacă Gabriel Spahiu în film reprezintă un mix între două
personaje care existaseră într-o variantă prealabilă a scenariului liderul sindical și jurnalistul local. Chiar înainte de filmare au devenit
un singur personaj.
F.M.: În general, în filmul acesta sunetul ține de o convenție realistă.
Totuși există un element ciudat – în secvența în care tatăl o ceartă
pe fiică la ea în cameră, după ce a încercat să fugă de-acasă, se aude
un fâșâit ca cel făcut de un curent de aer. Cum se explică existența
sunetului respectiv?
C.C.: În ziua în care se filma secvența a fost o furtună, cu un vânt
foarte puternic. „California dreamin’ (nesfârşit)” a fost filmat vara,
în Bărăgan, și mai erau zile cu furtună. Mi se pare că funcționează
dramaturgic, cu toate că poate fi considerat formal pentru că nu
vezi furtuna în film, pare că e soare. Dar așa se auzea atunci și a
trebuit filmat în ziua respectivă. Nu știu cum ar fi putut fi rezolvată
problema. Mi se pare o concesie mai mică să lași vântul ăla, decât să
postsincronizezi totul.
Sunt elemente de sunet care, din păcate, s-au pierdut pe drum, unele
și din cauza mea. La sunet n-am mai avut niciun pic de energie
să mă mai implic. Sunt nişte chestii care lipsesc. Nu sunt foarte
importante, dar pe mine mă deranjează destul de tare. De pildă,
când americanii sunt luați cu autocarul de la gară și sunt conduși
prin Constanța, primul cadru din interiorul autobuzului e un detaliu
cu radioul șoferului pe care se află un mileu. Acum, ca spectator, mi
se pare foarte frustrant că e cadrul respectiv, de câteva secunde, care
nu e agățat nicicum sonor. El era pus acolo pentru că șoferul asculta
manele sau muzică populară. Acum îi vezi pe americanii care trec
prin Constanța și e o liniște completă peste motorul autobuzului. A
fost pur şi simplu vorba de neglijenţă şi de lipsă de putere din partea
mea în momentul acela.
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filmului. Știa că vrea să realizeze un film despre postul de radio
Europa Liberă, dar a mai trecut ceva vreme până să se hotărască să
demareze și filmările în București și în toată Europa. Probabil că
asta a venit odată cu documentarea lui pe subiect. În mare parte,
filmul a constat într-o muncă de investigație. Alecu Solomon a și
căutat neprevăzutul, pentru că atunci când încerci să organizezi
o reuniune cu foștii prezentatori de la Europa Liberă, oricât o
plănuiești nu poți ști cum va decurge aceasta.
După ce filmase cea mai mare parte din interviuri și din ilustrație,
au fost copiate toate casetele pe VHS-uri, pentru ca Alecu să le
poată vedea acasă sau la birou şi să aleagă părțile importante.
Erau vreo sută douăzeci de ore, în mare parte cu interviuri, dar și
cu filmări din oraș și din radio. A făcut o selecție cu ce era relevant
din ce spunea fiecare vorbitor. Apoi am luat împreună bucățile pe
care le selectase el și le-am redus durata – dacă aveam o bucată
interesantă de o jumătate de oră, o scurtam la un sfert de oră sau
la zece minute, cât apare în film. Interesant a fost să lucrăm la o
ordine a poveștii și la stabilirea succesiunii de vorbitori, mai ales
că amintirile personajelor erau diferite între ele, opiniile politice
între grupurile de intervievați erau divergente, iar materialele
de arhivă legate de secțiunea românească a Radio Europa Liberă
erau destul de puține. Dacă tăiam un interviu cu o persoană în
al cărei discurs se regăseau vreo trei subiecte, cu cap și coadă,
importante și pentru filmul nostru – ar fi povestit, să zicem, ce i s-a
întâmplat în România de a trebuit să plece, cum a lucrat la Europa
Liberă și dacă a fost amenințat din cauza activității lui –, astea
deveneau trei bucăți. După aceea, încercam să creăm un dialog
între două personaje – dacă unul vorbea despre motivul pentru
care a fost nevoit să plece din țară, urma cineva din străinătate
care vorbea despre oameni care se refugiau în Vest. Am construit
logic naraţiunea: am început cu un pic de istorie, cu detalii despre
cum au ajuns oamenii acolo etc.
F.M.: Filmările exterioare contemporane au un grad de aleatoriu,
nefiind legate într-un mod evident de ceea ce se spune din off.
După ce criterii au fost integrate în structura documentarului?
C.C.: O dată, mi se pare curios că deși se vede clar că sunt filmate în
anii 2000, locurile respective nu arată foarte diferit de cum arătau
probabil în anii ’70, sau ’80. Eu am perceput tot timpul filmările
astea ca pe o încercare de a da senzația de eter, de informație care
circulă fără să o vezi – spre exemplu, cadrele de pe macara dintre
blocuri. Altă funcție a lor era ca ilustrație pentru personaje: în
timp ce vorbește Neculai Constantin Munteanu despre cum se
trăia în Vest, gândindu-se în fiecare zi la regimul comunist, vedem
imagini cu el mergând pe bicicletă printre mașini în München,
unde locuiește, cărora poți să le conferi o valoare metaforică. E
prezentarea unui om și facem cunoștință cu el, mai mult decât la
planul mediu, în care vorbește în cadrul interviului.
F.M.: Cum lucrezi, având atât de mult material, încât să-ți
amintești ce conține fiecare fragment filmat?
C.C.: Poți să faci mini-montaje separate - de exemplu, „Monica
Lovinescu, despre violență”. Eu lucrez cu scheme. La „Război pe
calea undelor” a existat o transcriere, nu mai reţin însă dacă a
întregului material. Probabil că te-ai pierde dacă te-ai uita la zece
ore de material într-o zi. Avându-le imprimate pe hârtie, poți să faci
și sublinieri, e mai sistematizat. O practică asemănătoare există și
pentru filmele de ficțiune, fiind folosită mai ales în America: se
imprimă pe hârtie fotograma cea mai reprezentativă din fiecare
secvență și le pui pe un panou de plută, pe perete, în ordinea din
film, mutându-le apoi în căutarea celei mai bune structuri. Te
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ajută să faci niște asocieri vizuale la care nu te-ai fi gândit între
secvențe și personaje. Am lucrat așa o dată. La „Război pe calea
undelor”, însă, am lucrat cu un panou cu text. Fotografia, desigur,
n-ar fi fost utilă, pentru că bucăți dintr-un același interviu cu o
personă pot aparea în zece locuri diferite ale filmului.
F.M.: Personajele documentarului par prezentate ușor simplificat,
fără nuanțe. A fost un demers conștient?
C.C.: A fost conştient ca demers şi mi se pare că din momentul în
care filmul începe cu portretul realizatorului care spune: „De când
eram mic, ascultam Europa Liberă, vocile îmi erau cunoscute și
era singurul loc de unde mai auzeam niște știri” ș.a.m.d., îți dai
seama că nu ai de-a face cu un autor rece. Pe de altă parte, din
cauza părerilor mele politice, nici nu mi s-ar fi părut moral să
fie altfel. Aici vorbim despre nişte torţionari, nu mai e doar o
chestiune de opţiune politică de tipul „eu prefer centru dreapta
faţă de centru stânga”. Încă din primele minute, filmul nu promitea
o echidistanță. Nu mi se pare că foștii securiști sunt prezentați
tendențios. Și nici cei de la Europa Liberă nu sunt șarmanți cu
toții – aşa ca Neculai Constantin Munteanu, de pildă, care e
cuceritor de la prima fotogramă. Cei intervievați sunt singurii
care au avut o legătură directă cu evenimentele redate în film,
sunt singurii care mai erau în viață și care au acceptat să apară în
film. Mulți spectatori, dintre cei care au prins mai conștient Radio
Europa Liberă, au reproșat că nu apare în film și prezentatorul
de la emisiunea de rock, Cornel Chiriac, dar el murise demult,
în 1975. Filmul nu-și propunea să fie o trecere în revistă a celor
mai buni prezentatori. Noël Bernard a fost o excepție, pentru că
era instrumental în direcția politică a postului, a adus mai mult
spirit critic, în detrimentul laturii propagandistice americane din
perioada Războiului Rece. Am ascultat și niște înregistrări ale
postului din anii ’60, dinainte de a veni Bernard la Europa Liberă
- pe atunci nu era un post foarte credibil, făcea doar o propagandă
anticomunistă un pic mai fină decât cea comunistă.
F.M.: Ultima secvenţă, în care este suprapusă muzica de la Europa
Liberă peste imagini cu demnitari români de azi, aflaţi în sala de
ședințe a Parlamentului, poate părea tendențioasă, pentru că sunt
etichetați toți, la grămadă, prin prisma indiferenţei lor aparente.
C.C.: Nu sunt de acord cu asta. Acolo chiar era înregistrat sunetul
direct. Nu știu dacă se înțelege în film, dar echipa de filmare
(operatorul Andrei Butică și cu Alecu), au fost acolo, și au pus
piesa de la Europa Liberă la difuzoarele din incinta Parlamentului.
A fost un fel de experiment, de provocare. Am crezut că o să se
simtă că e un sunet captat într-o sală mare. Și asta era ideea – că
nu mai poți să provoci nicio reacție cu chestia asta.

Toată lumea din familia noastră
(2012, regie Radu Jude)
F.M.: Ce a fost diferit în felul în care ai lucrat montajul cu Radu
Jude pentru „Toată lumea din familia noastră”, față de „Cea mai
fericită fată din lume”?
C.C.: Radu a avut o energie foarte diferită. Mi se pare că în „Toată
lumea din familia noastră” și în „Film pentru prieteni” a renunțat
la elemente care țineau de realism, pe care și le impusese mai
înainte - în „Lampa cu căciulă” (2006), sau în „Alexandra” (2007)
- în favoarea unei exuberanțe care cred că aduce ceva în plus. Mi
se pare că e un curent în cinemaul realist global din ultimii ani, în
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nivel formal - sunt tăieturi bruște și te bagă puțin în priză, dar
și concentrează acțiunea, scurtează pauza dintre pocnituri și
țipete.
F.M.: Există o secvență ca un interludiu, cu fetița și personajul
Tamarei Buciuceanu care cântă. Are o anumită autonomie
fragmentul respectiv, funcţionând ca un carusel al absurdului.
Pornește de la un joc inocent și se ajunge la ceva nebunesc,
agasant și repetitiv, care chestionează normalitatea. În locul
acela era poziționată secvenţa din scenariu?
C.C.: Acolo era. Și mi se pare interesantă opțiunea, pentru că e
prima dată când se vede pe fața lui Marius, personajul lui Şerban
Pavlu, că e realmente enervat că nu mai pleacă odată la mare;
dar omul care pornește întâmplarea care-l enervează e de fapt
fetița lui, pentru că ea insistă să-i pună cântecul. Personajul
adună energia asta nasoală și o revarsă apoi asupra lui Relache
(Gabriel Spahiu). Tonul secvenței era dat de scenariu, totul era
plănuit așa. Dar cred că un scenariu bun e tocmai cel care se
pune în slujba poveștii și nu păstrează neapărat un ton unitar.
Și tăieturile sunt un pic enervante – sper că nu la propriu. Nu
e comod să vezi o tăietură în același cadru – personajele sar un
pic față de poziția precedentă și spun următoarea replică. Iar
asta, împreună cu o cameră de filmat agitată și scormonitoare,
contribuie la acumularea tensiunii. Toate sunt opțiuni de
abordare pe care le impunea scenariul. Nu zic că nu s-ar fi putut
face și altfel, dar în felul în care era filmat și jucat, mi se pare că
ajută să-l tai în felul acesta.
Personajul lui Pavlu are doar câteva stări prin care tot trece,
apoi se restrânge paleta de la un moment încolo. Și, din când
în când, trebuie să se calmeze, ca să vorbească cu fetița lui. E
marcată în câteva locuri schimbarea lui de stare. De pildă, la un
moment dat îi spune fostei neveste că e liniștit și că nu-i pasă

Toată lumea din familia noastră

care regizorii se autocenzurează – ca într-un fel de autocastrare.
Sunt atâtea filme europene sau filme de festival în care au fost
îndepărtate cu grijă orice note false, încât mi se pare că nu
mai există nicio emoție acolo. Am impresia că Radu a vrut să
realizeze un film puternic și spumos și de-asta a lăsat la o parte
cenzurile pe care regizorii și le aplică singuri - fără mare succes,
după gustul meu. „Toată lumea din familia noastră” era mult mai
încărcat în interiorul cadrului, prin acțiune și dialog, iar camera
era foarte mobilă și vie. S-a filmat cu o singură cameră. Dacă la
„Cea mai fericită fată din lume” conta felul în care funcționau
elipsele, aici era doar o chestiune de energie. Câteodată am făcut
tăieturi eliptice, dar în alte părți apar tăieturi aproape racord,
sau unele care chiar îți lasă impresia că reiau acțiunea și concură
în a crește un pic nebunia din film. Cumva, e o acumulare în
care, atunci când crezi că nu se poate mai rău, descoperi că se
putea un pic mai rău totuși. Asta cred că era de susținut și prin
tăietură, ca și prin felul în care a fost filmat. N-a mai fost ceva
motivat teoretic, ca la „Cea mai fericită fată din lume”, ci am
construit doar în sprijinul creşterii tensiunii.
De la secvenţa din bucătărie, începe să se accelereze montajul.
Prima parte a filmului nici nu are de ce să fie așa de nervoasă –
personajul se trezește, se duce la părinți, acolo se ceartă un pic,
dar nu e cel mai critic moment din film. Când încep lucrurile să
fie chiar anormale – cu părinții s-a certat fiecare dintre noi, dar
să legi niște oameni nu ni se întâmplă tuturor – se accelerează
ritmul. Există multe tăieturi și în interiorul unui același cadru,
nu sunt numai câte două cadre filmate distinct și combinate. De
exemplu, bătaia din bucătărie e formată în mare parte dintr-un
singur cadru, din care am tăiat părțile care nu sunt interesante,
în care nu se întâmpla nimic. Din cauza asta, nu sunt niște
tăieturi neapărat frumoase, dar întrețin violența. Și nu doar la
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dacă sună la poliție, iar după aceea este o tăietură și îl vedem
clar neliniștit, stând pe un scaun și bâțâind din picior. Trecerile
bruște frecvente de la o stare la alta ale personajului ar putea
crea senzația de repetiție a unei stări anterioare.
F.M.: Cât de mult ții cont de instanța care narează bucata pe
care o montezi? Cât de mult încerci să recreezi și din montaj
senzația personajelor în scena respectivă sau, în alte cazuri, în
ce măsură ești interesat de raportul naratorului omniscient cu
situația descrisă?
C.C.: Eu cred că e important să te gândești la fiecare moment ca
narator omniscient: ce vrei să observe spectatorul în momentul
ăla - că tatăl o ia razna, sau că fetița e speriată? Sau, într-un alt
tip de narațiune, să intuiești ce ar vrea spectatorul să afle atunci,
ca să nu se piardă în poveste. Într-o secvență cu multe personaje
trebuie să nu uiți de un personaj; sau, ca în „California dreamin’
(nesfârşit)”, trebuie să te întorci din timp în timp la un personaj
dacă pregătești un deznodământ al situației lui. Nu cred că există
vreo rețetă. De la caz la caz decizi asta. Dar mi se pare important
să mă gândesc tot timpul care e instanța care narează.
F.M.: Ți s-a întâmplat, la „Toată lumea din familia noastră”, ca,
având de montat anumite cadre filmate voit dezordonat, bucățile
să nu se potrivească vizual?
C.C.: Nu, pentru că fiecare secvență era filmată în ritmul acțiunii.
Există un tip de agitație al camerei când personajul se duce la
părinți, se iscă o mică ciondăneală și camera se mută de pe un
personaj pe un altul; și e o altfel de agitație când personajele
se fugăresc pe culoar cu obiecte casnice, se leagă, iar camera
se duce după ele, fugind la rândul ei. În momentul în care ai o
tăietură de la un tip de mișcare al camerei la altul, dacă mișcările
diferă foarte tare între ele – de la una care fuge prin casă, la
o cameră fixă –, o percepi ca pe o elipsă. Când faci o ruptură
mare, laşi impresia că a trecut ceva timp. Când aparatul se
mișcă aproximativ la fel, o percepi ca pe o continuitate. Nu îmi
dau seama cum ne-am dezvoltat noi, oamenii, percepția astfel
- probabil că prin acumulare, montajul neexistând în viață. În
viață poți să montezi doar când gândești, dar în planul concret
nu poți să tai și să ajungi în altă parte.

Undeva la Palilula
(2012, regie Silviu Purcărete)
F.M.: Având în vedere că Silviu Purcărete e la bază regizor de
teatru, a avut o viziune diferită asupra montajului față de
regizorii de film cu care colaborasei anterior?
C.C.: În afară de o bucurie mai mare decât media de a experimenta,
mi s-a părut că înțelegea procesul la fel de bine ca un regizor de
film.
F.M.: Care erau indicațiile de lucru pe care ți le-a dat? Voia să
scurtați montajul de patru ore, pe care îl realizase singur?
C.C.: Prima treabă pe care am avut-o de îndeplinit a fost să refac
din materialul brut versiunea lui într-un program de montaj în Avid - cu micile ajustări de rigoare. Cut-ul lui avea o tăietură
nerafinată, se vedea că tăieturile nu sunt făcute de un monteur,
dar asta nu era o problemă. Purcărete văzuse pentru versiunea
asta toate dublele, eu le-am luat direct pe cele alese de el, și doar
în cazurile în care mi se părea că e o problemă cu vreunul dintre
cadre reveneam la materialul brut. Munca principală nu a fost de
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scurtare, ci de găsire a unei coerențe, pentru că e greu în tipul
ăsta de narațiune - de fapt, o colecție de întâmplări - să creezi
impresia de unitate la nivelul poveștii, deşi unitatea stilistică
era destul de pregnantă. Cred că în momentul în care nu e o
narațiune tradițională trebuie să fii ceva mai atent cu dozarea
la montaj.
Am schimbat, spre exemplu, mai multe episoade între ele. Chiar
la un moment dat aveam o problemă pentru că după ce venise
primăvara, mai era o secvență în care apărea zăpadă, la care până
la urmă am renunțat. Dar în continuare există secvențe care sunt
plasate în alt loc decât cel în care fuseseră plănuite inițial. Erau
și niște modificări față de scenariu, dar nu cred că am lucrat la
vreun film la care să nu se schimbe lucruri de la scenariu la film.
Aici poate că au fost mai multe și pentru că scenariul era mai
lung, mai complicat și mai ambițios. Până la urmă, chiar din
considerente de ușurare a producției se renunță la filmare sau
înainte de filmare la anumite elemente.
F.M.: Când sunt, de obicei, adăugate efectele vizuale și voi cum
le-ați lucrat?
C.C.: Sunt mai multe tipuri de efecte speciale. De exemplu, când
se suie personajele pe pereți, era, de fapt, un efect obţinut din
filmare și foarte puțin ajustat în grafică. A fost construită o
cameră într-un platou, care a fost înclinată pe jumătate la filmare
și, normal, personajele au căzut pe pereți; aparatul de filmat era
legat de încăpere și s-a răsturnat odată cu ea – și de aici, impresia
că oamenii merg pe perete. Flashback-urile în care mișcarea e
mai rapidă sunt accelerate la montaj, ca un fel de machetă. Ca să
arate bine mișcarea, să se vadă la rezoluție mare, mai muncește
cineva pe cadrele respective la grafică. La montaj decizi ce bucată
din cadru vrei să accelerezi sau să decelerezi și cu ce procentaj.
F.M.: Într-o secvență, protagonistul ieşea dintr-o încăpere
direct pe o câmpie. Acolo tot prin montaj creezi impresia de
continuitate între spații?
C.C.: La montaj doar stabilești locul tăieturii. Cadrul a fost
filmat în platou, unde a fost tras aproape tot filmul, personajul
a ieșit pe o ușă, iar după ușă exista un ecran verde. Câmpia, care
a fost filmată ulterior, a fost adăugată în post-producţie. După
următoarea tăietură personajul se află chiar pe câmpie, îmbrăcat
și coafat la fel ca în cadrul din platou. La montaj eu fac o machetă.
În programul de montaj poți înlocui verdele cu o imagine, dar la
o calitate foarte proastă, doar de control al duratei – să indici că
acela e timpul necesar pentru ca personajul să treacă pe acolo
sau că există destul material filmat pentru ca acesta să aibă
câmpia în spate ș.a.m.d.
F.M.: Care au fost celelalte direcții pe care le-ați urmărit la
montajul lui „Undeva la Palilula”, în afară de coerența naraţiunii?
C.C.: În primul rând asta a fost – să avem un montaj cât mai
curgător, cuminte și invizibil. Apoi, am încercat să mai ajut niște
trucuri de filmare, unde existau efecte speciale. De exemplu,
în secvențele în care bucătăresele taie broaște am făcut astfel
încât să nu se vadă că, de fapt, nu le taie. Nu a fost omorâtă nicio
broască – am înțeles că au mai murit la filmare din cauza frigului
sau de moarte bună, dar nu de cuțit. Au fost folosite în secvența
respectivă și două-trei hoituri de broaște decedate anterior, dar
sunt câteva cadre în care actorii le țin, ele încearcă să evadeze,
iar tăieturile sunt păcălitoare.
F.M.: Într-un film precum acesta, care are și muzică nondiegetică,
și voce din off care e adăugată ulterior, cât de mult ții cont de
elementele sonore care urmează să fie alipite?
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C.C.: Aici a fost destul de bine plănuită treaba. Purcărete lucrează
de mulți ani în teatru cu compozitorul Vasile Șirli, care a compus
și muzica pentru filmul acesta. Momentele în care urma să existe
muzică erau destul de bine stabilite. Inițial compozitorul a făcut
machete, a compus piese pe care le-a cântat la o orgă midi, pe
care le-am adăugat în timpul montajului la secvențele de care ar
fi trebuit să aparţină, iar după ce am decis că se potrivesc, le-a
înregistrat cu orchestră.
Încerc ca prima dată să nu montez deloc pe muzică, pentru că
te ajută foarte tare. Pentru o secvenţă care e plictisitoare sau
nu se leagă, sau nu are niciun pic de emoție, dacă îi pui muzică
o crești. Încerc să termin montajul unei secvențe fără niciun
fel de muzică și dacă se ține povestea și nu e plictisitoare, ci e
emoționantă sau comică, după ce îi adaugi muzica o să devină și
mai și. Cred că dacă pui muzica de la început nu ajungi la cel mai
bun montaj, pentru că pare din prima destul de bine.
F.M.: Vocea din off a naratorului e scrisă ulterior, conform
ritmului în care e montat filmul, sau s-a lucrat la montaj în
funcție de o schiță?
C.C.: Am avut de la început trasă vocea naratorului, aparţinând
actorului Áron Dimény, care urma să fie folosită, dar nu a rămas
în varianta finală pentru că la un moment dat Silviu Purcărete
și-a dat seama că i-ar mai fi trebuit în vreo trei, patru locuri
niște bucăți de voice over, pentru că existau câteva pauze de
acoperit și pentru că ulterior i-au și venit idei care făceau ca
toată construcţia să fie mai comică. Tot așa, le-a tras singur pe
laptop într-o seară și după ce le-am ataşat pe film și-a dat seama
că ar fi mai interesant ca naratorul să aibă o voce bătrână, dacă

tot spune povestea fiind bătrân. Până la urmă, vocea lui e și mai
sonoră, vocea actorului fiind destul de discretă ca ton - nici acută
și nici gravă. Aşa că, ulterior, la mixajul de sunet, Purcărete a
înregistrat toată partitura pentru vocea din off .
F.M.: A durat mai mult editarea lui „Undeva la Palilula” decât a
celorlalte filme la care ai colaborat?
C.C.: Da, a durat mai mult și pentru că era un film mai complicat
și pentru că au existat mai multe filmări după terminarea primei
perioade de filmare, care a durat oricum mult mai mult decât se
așteptau și regizorul și producătorul. Filmarea inițială a durat
mai mult, apoi a venit vacanța de Crăciun, aşa că s-au mai tras
câteva secvenţe la începutul anului următor, plus secvenţa de
primăvară (care trebuie filmată primăvara).
F.M.: Se întâmplă vreodată ca după ce merge materialul mai
departe, la sunet, să trebuiască să-l refaci pentru că anumite
lucruri se dovedesc că nu funcționează?
C.C.: Se întâmplă. Încerc, însă, ca de fiecare dată după ce termin
un montaj să văd filmul pe un ecran mare, chiar dacă e tot copia
asta video, la rezoluție mică; încerc s-o văd pe un videoproiector
pentru că, în afară de faptul că e mai mare și poți să mai observi
anumite defecte de cadru, îți dai altfel seama și de ritm. Văzut
astfel - foarte mare şi foarte bine -, montajul poate să devină
și mai ușor plictisitor, sau o tăietură să fie evident urâtă. După
aceea, normal, mai apar idei și în timpul sunetului și a celorlalte
procese ulterioare montajului, pentru că filmul respectiv e
totuși un produs recent, pe care știi că poți să-l schimbi, să-l
îmbunătățești, iar asta se poate face la nesfârşit. De aceea,
trebuie să simţi momentul în care poţi să „abandonezi” filmul.
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Filme de serie B
Date, interpretări și presupuneri
despre Otto Preminger
•
ARE YOU A ZOMBIE?
•
Roger Corman,
the director your parents should have
warned you about
•
Dinamita Dominicană Maria Montez:
kitsch inocent și voios
•
Don Siegel ajunge în prima ligă
•
Monte Hellman
feat. Jack Nicholson și Warren Oates
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Date, interpretări și
presupuneri despre
Otto Preminger

de Irina Trocan
„Danger - Love at Work” (1937) e o comedie de serie, după modelul lui
„My Man Godfrey”, făcută de Otto Preminger la începutul carierei lui
la Hollywood și renegată mai târziu. Există, totuși, în ea un moment
metacinematografic pentru care filmul merită să rămână disponibil
(chiar împotriva voinței lui Preminger): un oaspete ajunge în casa unei
familii înstărite și se vaită că șoferul nu l-a așteptat la gară; un pic mai
târziu, ajunge și șoferul, scuzându-se că a stat cinci ore la cinema, dar
n-avea cum să știe că programul din acea seară era un triple bill. Șoferul se
lasă certat un pic de șefi, apoi începe să povestească cu însuflețire desenul
animat de dinaintea lungmetrajului, iar membrii familiei îl ascultă atât de
captivați, încât nu observă când altcineva iese pe furiș din casă.
În epoca de aur a studiourilor americane, înainte de apariția televiziunii,
un film de lungmetraj în care se investiseră sume importante era adesea
proiectat ca parte dintr-un program mai lung. Un triple bill, ca în „Danger
- Love at Work”, putea să includă desene animate și documentare
de scurtmetraj; un double bill era alcătuit dintr-un film de serie A
(lungmetrajul scump) și un film de serie B – făcut cu mijloace modeste,
cu actori mai puțin cunoscuți și, practic, servit drept garnitură. Totuși, cu
toate că expresia „film de serie B” a ajuns să aibă în limbajul popular un
sens peiorativ, clasificarea nu are criterii calitative – se referă la o practică
de producție.
În orice caz, existența filmelor de serie B e importantă istoric. Cum nu
trebuia neapărat să fie perfecte, erau un antrenament bun pentru regizori,
scenariști și actori nou-veniți la Hollywood1; însuşi Otto Preminger
a lucrat la câteva filme de categorie B. În plus, tot pentru că nu erau
atracţia principală, puteau să nu îndeplinească așteptările spectatorilor –
aveau libertatea să fie subversive. Produs ca film de serie B, „Cat People”
(1942, regia Jacques Tourneur), devenit de atunci un film cult, e rafinat
estetic (efectul lui provine în mare parte din eclerajul și decupajul
gândite de Jacques Tourneur) și are un subtext provocator (e despre o
femeie modernă și un pic sfioasă care, sub efectul emoțiilor puternice,

se transformă într-o panteră; simțiți-vă liberi să interpretați care e tema
filmului). De altfel, „Cat People” e unul dintre numeroasele B movies care
au rezistat mai bine la trecerea timpului decât producțiile mai scumpe
din aceeași vreme.
Așadar, în sistemul conservator al studiourilor de la Hollywood, filmele de
serie B puteau face aluzie la subiecte tabu, iar realizatorii erau adăpostiți
de certurile cu producătorii, dat fiind că filmele nu erau privite așa atent.
Doar că forma asta de subversiune, fiind subtilă, are și ea limite; poate
trimite la subiecte sensibile, dar nu le poate discuta consistent. Realizatorii
care vroiau să trateze deschis subiecte interzise, înainte să existe modelul
de producție independentă din zilele noastre, aveau în continuare o
problemă. Otto Preminger a fost primul care i-a găsit soluții.

Otto the Ogre
Înainte să plece la Hollywood, Otto Preminger a locuit în Viena, într-o
familie care n-avea prea multă reverență pentru artă. Încurajat de tatăl
lui, care ocupa funcția de procuror general, a urmat Facultatea de Drept.
Se zvonește că Otto l-ar fi anunțat pe tatăl său că vrea să se facă actor,
iar tatăl nu a încercat să-l convingă să renunțe, dar l-a avertizat că artiștii
sunt supuși judecății publice. Consecința evidentă a formării lui Otto
Preminger e frecvența cu care apar în filmele sale procesele; de altfel,
despre structura narativă a filmelor se tot spune că e impersonală, ca
şi cum i s-ar adresa unui spectator rațional care cântăreşte dovezi. O
consecinţă presupusă a formării lui e că, dacă într-adevăr a fost avertizat
că va avea de înfruntat judecăți din partea altora, și-a amintit de asta iar
și iar.
Dacă, în general, biografiile regizorilor riscă să umple articolele analitice
cu trivia, în cazul lui Otto Preminger e improbabil să se ajungă la o formă
prefabricată de life story în care să creadă oricine. Ce concluzii trageți
despre rolul lui în industria de film de la Hollywood depinde foarte mult
de unghiul din care priviți. Pe de o parte, a fost primul regizor care și-a
produs singur filmele și a tratat subiecte care până atunci erau fie interzise
(violul, homosexualitatea, consumul de droguri), fie ocolite (felul în care
funcționează partidele politice, armata și Biserica – mai pământean decât
o arată filmele patriotice). A făcut filme exclusiv cu actori de culoare
când se găseau foarte puține roluri pentru ei („Carmen Jones”, în 1954, și
„Porgy and Bess”, în 1959); l-a angajat pentru „Exodus” (1960) pe Dalton
Trumbo, un scenarist trecut pe „lista neagră”2, și l-a asigurat că îl va
credita pe generic; a descoperit actori (Kim Novak, George C. Scott, Jean
Seberg) sau le-a dat altora (lui Gene Tierney, Dana Andrews și, discutabil,
Jean Simmons și James Stewart) cele mai consistente roluri din cariera
lor. Pentru că vroia mai multă specificitate decât îi ofereau filmările în
studiouri, Preminger își ducea echipa de filmare în locații autentice, cu
mult înainte ca asta să devină o modă.
Pe de altă parte, comportamentul lui Preminger a întărit clișeul despre
regizorul european venit la Hollywood care e excentric și dictatorial: la
fiecare film își alegea dintre actori un țap ispășitor (cu cât mai vulnerabil,
cu atât era mai bun) pe care îl tiraniza până în ultima zi; și-a primit
astfel porecla Otto Căpcăunul. Când Preminger a acceptat, presat de
șefii studiourilor, să joace roluri stereotipale de ofițer nazist, actorii au
exclamat în cor că așa era și pe platou. Din cauza reputației, la care s-au
mai adăugat scandalurile din presă legate de filmele lui așa-zis indecente,
Preminger a fost, după Alfred Hitchcock, regizorul cu imaginea cea mai
pregnantă în conştiinţa publicului.
Cât despre reputaţia critică, cinefilii de la Cahiers du Cinéma l-au încadrat
în „panteonul” autorilor – al regizorilor hollywoodieni care nu erau
simpli meseriași, ci adevărați artiști –, deși nu i se acorda neapărat cel
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mai înalt rang. Într-un articol despre „Angel Face” (1952) și „The Moon
Is Blue” (1953), Jacques Rivette scrie: „Nu spun că aceste două filme sunt
cele mai bune, dar [...] ne confirmă ceea ce puteam deja bănui: că talentul
lui [Preminger] e în primul rând funcția unei idei specifice despre cinema.
Dar ce e această idee? Și de ce aș fi atât de misterios vorbind despre ea? Nu
mai ştiu ce cred despre Preminger; în esenţă, mă intrigă mai mult decât mă
stimulează. Dar vreau ca asta să fie prima, nu cea din urmă, dintre laude:
numărul cineaştilor care au meritul să mă intrige nu e, la urma urmei,
aşa grozav.” S-ar putea ca Jacques Rivette să fi articulat singura trăsătură
universal recunoscută a lui Preminger, admisă de critici, producători și
colaboratori. Preminger părea să știe ce face; nimeni altcineva nu putea
ghici.

Noir-uri și nuanțe

Tactici de luptă moderne

„Laura” (1944) a fost primul succes de public și de critică al lui Preminger;
fără să fie cel mai bun film al lui, a rămas până azi cel mai cunoscut. Se
poate deja distinge răceala tonului pe care o invocă mulți comentatori,
care poate fi percepută la fel de bine ca o lăudabilă și lucidă lipsă de
patetism (în mod cert, „Laura” nu e opera unui căpcăun). Dacă filmul ar
trebui redus la un concept, ar fi, probabil, în mod excepțional pentru un
film noir, cel de fascinație.
„Laura” începe odată cu investigaţia unui poliţist, McPherson (Dana
Andrews), care caută vinovatul pentru uciderea personajului eponim
(Gene Tierney în rolul unei femei de carieră cu calităţi personale deosebite,
pe care şi-o dispută doi bărbaţi: un jurnalist excentric care i-a fost mentor
şi un playboy care are nevoie de sprijinul ei financiar). În loc să avanseze
investigația prin descoperirea unor noi dovezi care ne indică vinovatul, ce
se dezvăluie e mai degrabă rolul fiecărui suspect în viața ei; iar polițistul,
un tip dintr-o bucată ajuns între oameni de societate perfizi, abandonează
treptat procedura și devine tot mai absorbit de fermecătoarea și inocenta
Laura. Narațiunea încetinește până când se descompune într-un fel
de torpoare onirică, iar imaginea pregnantă devine cea a portretului
Laurei tronând deasupra șemineului din apartamentul ei, portret pe care
McPherson îl admiră în timp ce zace dărâmat într-un fotoliu, izolat de
ceilalți; coloana sonoră a filmului e creată special să accentueze onirismul.
E deja evident în acest punct al filmului că regia lui Preminger e mai
importantă decât intriga polițistă (prin mijloace pe care le voi explicita
mai jos), însă continuitatea narativă mai suferă o zdruncinătură puternică:
Laura se întoarce; cadavrul ei era, de fapt, al unei alte femei. Imaginea ei
strălucitoare se disipează – în realitate e mult mai simplă. Se disipează și
iluzia că scopul anchetei e răscumpărarea răului care i-a fost făcut Laurei:
imediat ce apare, din victimă, se transformă în suspectă de crimă.
Noir-urile mai puțin reci – mai aprinse – își obțin tensiunea arătând cum
liniștea inițială a eroului e distrusă de întâlnirea cu femeia fatală care, în
mod conștient și inevitabil, îl corupe. „Double Indemnity” (regia Billy
Wilder, 1944) e exemplul clasic de dramaturgie eficientă, complet lipsită
de ambiguitate morală: un agent de asigurări se lasă convins de soția unui
client să-și omoare clientul și să împartă apoi cu ea banii de asigurare; deaici încolo, așa cum rezumă explicit un alt personaj, „sunt legați unul de
altul și trebuie să călătorească împreună până la capătul liniei. Și e un drum
fără întoarcere în care ultima stație e cimitirul.” În filmul lui Preminger,
vina e mult mai greu de atribuit, iar legăturile sunt volatile – cum sunt, de
altfel, oscilațiile polițistului între procedură și impulsuri primare. Replicacheie din „Laura” îi aparține lui McPherson care, obligând-o pe proaspătreînviata Laura să îl însoțească la secție, se trădează: „Am început să simt
că voi avea nevoie de un perimetru formal”. („It was getting so I felt I
needed official surroundings.”)
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Următoarele noir-uri ale lui Preminger rafinează nu atât complexitatea
narativă, cât stilul vizual. Comparat cu „Angel Face”, un noir cu Robert
Mitchum și Jean Simmons, „Laura” e încă teatral, mișcările camerei și
mișcările actorilor în fața camerei sunt coordonate cu stângăcie. Criticul
Tag Gallagher a făcut un eseu video despre „Angel Face” a cărui precizie
e absolut spectaculoasă: Gallagher analizează o serie de cadre ca să
demonstreze câtă putere de sugestie au niște detalii mărunte: direcția în
care se ridică fumul de țigară; tonul pe care e spusă o replică (evazivă, dar
importantă dramatic); privirea lui Robert Mitchum, nedezlipită de Jean
Simmons – pe care noi n-o vedem, e cu spatele la cameră, fiindcă e mai
important să-l observăm pe el. Expresiile protagonistei lui Simmons sunt
indescifrabile, ca ale multor alte personaje din filmele lui Preminger care,
deși par calme, se dovedesc capabile de gesturi extreme.
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Filmele lui Preminger din anii ’40-’50 au în centru dorința sau iubirea
romantică, dar patosul e întotdeauna contrabalansat de pragmatism; în
mentalitatea urbană a lui Preminger, opțiunea dezirabilă și dificilă nu e
niciodată singura opțiune și rareori e cea mai fericită. „Daisy Kenyon”
(1947) aparține unui gen de film al cărui sentimentalism era mai făţiş decât
al filmelor noir: așa-numitele „woman’s pictures” făcute de studiouri din
anii ’30 până în anii ’50). Doar că, în mâinile autorului lui „Laura”, tratarea
subiectului e și de această dată lipsită de emfază. „Daisy Kenyon” depinde
de rezolvarea unei crize conjugale, dar miza emoțională a filmului e, în
mod atipic, liniștea sufletească a amantei.
Daisy (Joan Crawford), o femeie de carieră, are o relație amoroasă precară
cu Dan O’Mara (Dana Andrews), un avocat căsătorit a cărui fire duplicitară
îi permite să fie extrem de adaptabil social. În viața lui Daisy intră Peter
Lapham (Henry Fonda), un veteran de război văduv pe care îl recomandă,
în principal, tenacitatea lui lipsită de ambiții; e pețitorul lipsit de farmec
care, într-un film de Howard Hawks, ar fi interpretat de Ralph Bellamy,
ca să-l poată eclipsa mai bine Cary Grant. Însă aici, simplitatea lui (parțial
disimulată) e o cale de ieșire dintr-o situație complicată: fundația relației
lui cu Daisy o constituie o discuție în care fiecare dintre ei pozează în
victimă, apoi ambii renunță la măști și consimt să se folosească reciproc;
mai rămâne doar să-și uite vechile iubiri. Tehnica regizorală invizibilă a lui
Preminger amplifică tensiunea: multe secvențe sunt filmate în cadre lungi
în care apar câte doi sau câte trei actori, așa că protagoniștii alcătuiesc un
triunghi amoros cu toate laturile egale. Cei doi bărbaţi (între care se leagă
un fel de prietenie, graţie sociabilităţii lui O’Mara) împart frecvent acelaşi
cadru, aproape mai des decât sunt văzuţi cu Daisy.

Cenzura și cuvântul precis
Cu riscul de a-l încadra pe Otto Preminger într-un alt clişeu despre
imigranţii de origine europeană, putem specula că nu înțelegea rostul
cenzurii hollywoodiene, care cerea ca toate distracțiile să aibă un motiv bun
și un final serios. Când a cumpărat drepturile pentru „The Moon Is Blue”, o
comedioară de succes de pe Broadway pe care a adaptat-o pentru film cu
modificări minore, n-a primit permisiunea oficială3 din cauza „atitudinii
nepermis de lejeră față de seducție” pe care o denotă scenariul. În plus,
în ciuda recomandării cenzorului, Preminger n-a schimbat cuvintele
„virgină” și „seducere” – amândouă, interzise în 1953 – cu termeni mai
discreți. Cu toate astea, Preminger s-a hotărât să distribuie filmul4 fără
aprobare, iar scandalul din jurul lui „The Moon Is Blue” n-a făcut decât să-i
crească vânzările.
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În „The Moon Is Blue”, amoralitatea a trecut de mult în obiceiuri și le
complică protagoniștilor reacțiile. Playboy-ul lui Holden are un amic
mai în vârstă și la fel de amoral (David Niven) a cărui fiică e logodnica
lui. Fiind un tată modern, nu vrea să intervină în relația lor, oricât ar fi
de tumultuoasă; e motivat să ia inițiativa abia când tatăl tradiționalist
al protagonistei îl caută pe Holden și-l lovește zdravăn pentru că s-a
apropiat de fiica lui, apoi se întoarce spre Niven și îl întreabă dacă, în
locul lui, n-ar fi făcut la fel. (Niven exclamă: „E o întrebare bună!”)

Arta și vremurile lui Otto Preminger
Trebuie menționat că riscurile pe care și le asuma Preminger erau
întotdeauna calculate. „The Moon Is Blue” a fost făcut după o piesă
de succes, care avea toate șansele să placă. „The Man with the Golden
Arm” (1955), un film cu Frank Sinatra despre un dependent de droguri,
era adaptat după un best-seller de Nelson Algren – subiectul era, din
nou, unul delicat, dar povestea era digerabilă.
Mai trebuie menţionat – dat fiind că a trecut un timp de atunci – că
Preminger trata întotdeauna subiecte actuale; tocmai pentru că îl
interesau principii sau mecanisme abstracte, evita să generalizeze
integrând în dramaturgie un subiect de ştiri sau măcar un element
inedit, o reformă socială abia încheiată. Pentru drama politică „Advise
and Consent”/„Furtună la Washington” (1962), e relevant că e făcută

Laura, 1944

Detractorii lui Preminger spun că, doar pentru că filmele sale au
ameliorat cenzura, nu înseamnă că mai sunt proaspete și azi, când
cenzura e mult mai permisivă și vechile tabuuri nu mai sar în ochi.
Chiar dacă admitem că argumentul e valid, în general – iar eu, una,
nu l-aș lua drept criteriu valoric –, tot nu e valabil pentru „The Moon
Is Blue” și alte filme de-ale lui Preminger, în care deciziile subversive
sunt întotdeauna cântărite și integrate cu atenție în film; sunt durabile
pentru că țin de dramaturgie mai mult decât de modă. De exemplu,
în „The Moon Is Blue”, franchețea e folosită ca trăsătură de personaj:
protagonista (Maggie McNamara) e o tânără actriță aspirantă care
se bucură când descoperă că playboy-ul pe care tocmai l-a cunoscut
(William Holden) o agreează, că nu e ca alți bărbați care (spune ea)
„sunt întotdeauna plictisiți de virgine”. Mai târziu, după multe alte
ocazii în care face paradă de inocența ei și după multe întrebări ingenue,
se revoltă când i se spune că e „o virgină profesionistă” și îi cere celuilalt
explicații. El își iese din fire și o lămurește că, poate, n-ar trebui să-și
facă reclamă – fiindcă „cei care fac reclamă sunt nerăbdători să vândă
ceva”. Dacă observația fetei nu mai are astăzi valoare de șoc, observația
lui, în contextul piesei în care naivitatea ei devine sâcâitoare, încă mai
e eficientă.
De altfel, „The Moon Is Blue” e mai rafinat decât succesul de pe
Broadway adaptat pentru film anul trecut, „Carnage”, în regia lui Roman
Polanski. Acolo, cele patru personaje au obiceiuri complet civilizate,
dar naturile lor, mult mai primitive, ies la iveală pe parcursul întâlnirii.
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după cea mai încrâncenată perioadă a McCarthy-ismului, când
crescuse toleranța față de simpatiile politice de stânga; cum declară
însuși Preminger într-un interviu, Leffingwell, candidatul care și-a ţinut
secret trecutul comunist, nu e exclus pentru fapta în sine (cum ar fi
fost, mai demult), ci pentru că a mințit. De altfel, e relevant că „Advise
and Consent” a fost făcut în zilele liniștite de dinainte de Watergate,
când publicul era naiv față de manevrele politice și a fost luat prin
surprindere de un film care le dezvăluie (și încă atât de amănunțit și
lipsit de parti-pris-uri).

Radiografia unui sistem

The Man with the Golden Arm, 1955

Dacă, dintr-un motiv obscur, alegeți să vedeți un singur film regizat
de Otto Preminger, trebuie neapărat să fie „Anatomy of a Murder”/
„Anatomia unei crime” (1959). Realizându-l în epoca de aur a „dramelor
de tribunal” – delimitată aproximativ de „12 Angry Men” (regia Sidney
Lumet, 1959) și „To Kill a Mockingbird” (Robert Mulligan, 1962) –,
Preminger pare cu totul indiferent la rezolvarea concretă a cazului
judecat pe durata filmului și mult mai preocupat de ce poate să ilustreze
prin el. Într-adevăr, cum observă criticul Jaime N. Christley5, deși
rezolvarea cazului e dusă la bun sfârșit, filmul „se termină într-o notă de
indiferență zeflemitoare care se învecinează cu avangarda”.
Contează, așadar, procesul. Pentru început, Preminger s-a asigurat ca

desfășurarea acțiunii să fie cât mai autentică. A filmat exclusiv într-o
stațiune de pe malul unui lac din Michigan (unde era plasată acțiunea
romanului pe care îl adaptează) și în săli de tribunal adevărate. A ținut
ca figuranții să fie localnici (și-a declarat în interviuri aversiunea față
de actorii figuranți angajați la Hollywood, care își ascund fețele ca să
poată fi distribuiți mai multă vreme fără să fie observați de spectatori).
A distribuit în rolul judecătorului un avocat pe atunci celebru (Joseph N.
Welch) – spune că avea nevoie de un actor versatil și că s-ar fi mulțumit
cu Spencer Tracy, dar el, probabil, n-ar fi acceptat un rol atât de mic.
Apoi, l-a încurajat pe scenaristul Wendell Mayes să păstreze o structură
narativă lentă care nu arde etape din pregătirea și evoluția procesului –
chiar dacă, din această cauză, filmul durează aproape trei ore.
În acest timp, urmărim manevrele unui avocat, Paul Biegler (James
Stewart), al cărui client, locotenentul Manion (tânărul Ben Gazzara),
e acuzat că l-a omorât pe bărbatul care i-a violat soția (interpretată
de Lee Remick). Nu știm și nici nu aflăm ce s-a întâmplat atunci; în
schimb, devin relevante pentru caz multe lucruri care n-au legătură cu
omorul: comportamentul soției (care, scos din context și pus sub lupă în
tribunal, pare o probă că ea l-ar fi ațâțat pe bărbatul ucis); gradul militar
al soțului (care îl face respectabil și, deci, mai demn de încredere decât
colegul lui de celulă, care dă o declarație împotriva lui); prima impresie
pe care le-o face juraților un expert în psihologie, chemat de Biegler să
declare că acuzatul a fost mânat de un impuls incontrolabil (lui Biegler
i se pare că expertul arată prea tânăr și neserios, așa că îi pune ochelari
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și îl instruiește cum să gesticuleze). „Anatomy of a Murder” nu oferă
satisfacție, ca „12 Angry Men” și „To Kill a Mockingbird” sau alte filme
despre un proces în care dreptatea triumfă; tot ce putem ști e că, prin
manevre abile, un acuzat al cărei vinovăție e chestionabilă a fost achitat.
Altfel, „Anatomy...” e un film foarte bogat pentru spectatorii care se
pot implica emoțional într-o secvență fără ca secvențele anterioare
să fi condus la ea. E pe măsură de solicitant pentru regizor. Disputele
lui Biegler cu procurorul (George C. Scott) sunt orchestrate abil.
Mizanscena în spațiu e la fel de precisă ca într-un meci: soțul și soția își
trimit semnale când unul dintre ei e interogat, sau primesc semnale de
la avocat, până când procurorul descoperă trucul și le blochează câmpul
vizual.

O teorie critică pentru un stil particular
Criticul Chris Fujiwara încearcă să delimiteze precis mărcile stilistice
ale lui Preminger, pornind de la o afirmație făcută de Jacques Rivette
în articolul pe care l-am citat mai sus. După Rivette, mizanscena e
„crearea unui complex precis de decoruri și personaje, o rețea de relații,
o arhitectură de conexiuni, un complex animat care pare suspendat în
spațiu.” Fujiwara dezvoltă ideea lui Rivette, într-o explicație adecvată
tuturor filmelor de până la mijlocul anilor ’60 din cariera regizorului:
„Preminger reprezintă vârful acelui tip de cinema pe care îl definește
aici Rivette (care poate fi numit «clasic»): unul în care corpurile,
mișcările, spațiile, gesturile și dialogul sunt restrânse în interiorul unei
unități care fluctuează constant, a cărei înțelegere transcendentală e
totodată funcţia operei şi o promisiune alunecoasă postulată de mediu.
Crucială în această concepție a cinemaului e puterea camerei de a
lega personajele de loc. [...] Cadrele cu exteriorul clădirilor, cu oameni
intrând în camere, etc., nu sunt numai un «plan general», preludii
al căror conținut e echivalent cu funcția; de fapt, aceste cadre sunt
centrale unui scop principal al filmelor – găsirea unui corespondent
vizual pentru libertatea oamenilor de a-și determina propriile destine.”6
Complementul pentru interpretarea lui Fujiwara din fragmentul de
mai sus ar fi o metodă analitică cât mai aplicată, una care să discearnă
între filmele împlinite ale lui Otto Preminger și cele care, având în spate
aceeași gândire, nu sunt totuși la fel de captivante. Criticul Christian
Keathley s-ar putea să fi găsit această metodă. Plecând de la observația
criticului auteurist Andrew Sarris, care observa că filmele lui Preminger
sunt împovărate de „teme mari”, dar au momente memorabile, Keathley
adaugă7 că momentele memorabile din filmografia lui Preminger nu
sunt niciodată convenționale – accentele pe care le pune Preminger în
filmele lui diferă de cele ale plot-urilor uzuale.
Keathley face o demonstrație pe „Whirlpool” – un film regizat de
Preminger în 1949 și în general considerat un eșec – pe care Keathley
îl evaluează ca fiind inegal. A doua jumătate e numai semnificație, iar
semnificațiile în filmele lui Preminger sunt destul de evidente (eseul lui,
intitulat „Otto Preminger și suprafața cinemaului”, e încadrat într-un
dosar cu tema „Evident”.) Prima parte a filmului, însă, conține câteva
momente simple pe care Sarris le-ar fi lăudat în deplin acord cu Keathley.
Exemplul analizat de Keathley e o scenă conjugală construită pe gesturi
aparent nesemnificative: protagonista lui Gene Tierney, despre care știm
că e o cleptomană și o soție iubitoare, se apropie de soțul ei și îi mută un
pix din buzunarul exterior în buzunarul interior; de asemenea, știm că
e agitată, în ciuda replicilor liniștitoare și altruiste pe care i le dă soțului
îngrijorat de starea ei. Decupajul lui Otto Preminger, în care, pentru un
spectator obișnuit, montajul e invizibil, subliniază momentele în care
se trădează eroina: suntem îndemnați constant să evaluăm discrepanța

între ce spune și ce reprimă. „Impersonalitatea” stilului lui Preminger
vine din faptul că își pune sub observație personajele, care de cele
mai multe ori sunt versatile; în consecinţă, stilul depinde de gesturile
personajelor, care le fac un pic mai transparente.

Otto Preminger într-un cinema fără restricţii
Preminger a continuat să facă filme după declinul puterii studiourilor,
când convenţiile pe care a reuşit cu atâta inteligenţă să le evite nu
mai trebuiau respectate nici măcar superficial. Începând cu „Hurry
Sundown” (1967) și continuând cu „Skidoo” (1968), „Tell Me That You
Love Me, Junie Moon” (1970) și „Such Good Friends” (1971), Preminger
a făcut filme al căror stil vizual e mult mai puțin rafinat și ale căror
personaje sunt predominant amorale; în ultimele filme, liberalismul lui
se confunda cu indulgența. Olivier Père articulează o interpretare care
și-a câștigat mulți adepți: „Lăsat în răspunderea lui, meșteșugul opulent
al lui Preminger a decăzut în obicei și a fost corupt de proiecte care erau
în același timp prostești și prețioase și de declinul unui anumit savoirfaire al studiourilor. Dintr-un «sclav liber», Preminger a devenit un sclav
al libertăţii sale și al unei poziții atât de admirabil dobândite.”
Pe de altă parte, declinul popularității lui Preminger poate fi văzut și ca
o problemă de receptare. Când n-au mai existat tradițiile studiourilor,
n-au mai existat genurile proxime prin care să poată fi înțelese filmele
lui Preminger. Miguel Marías scrie8: „Dacă rațiunea poate fi explicată
drept conceperea realității în corectitudinea ei, atunci nici un alt stil
cinematografic – nici măcar cel al lui Fritz Lang – nu întruchipează
rațiunea atât de deplin ca acela al lui Preminger în întreaga istorie a
cinemaului. Și, din moment ce toate lucrurile care se întâmplă au loc în
fluxul timpului, și de multe ori simultan, în timp ce altele sunt efectul
acțiunilor anterioare, mijloacele pentru a le înțelege și a le arăta altor
oameni sunt inevitabil narative și îl forțează pe povestitor să pună
ordine acolo unde, cel puțin la prima vedere, există atâta complexitate,
dată fiind cantitatea de factori și elemente în joc, încât poate fi ușor
confundată cu haosul.” Elogiul lui Marías e atât de cuprinzător și
convolut, încât constituie descrierea perfectă a filmelor lui Otto
Preminger.

1.Schirmer Encyclopedia of Film, Thomson Gale, New York, 2007, ed.
Barry Keith Grant; rubrica „B movies”, p. 156;
2.Conform politicii McCarthy-iste, când angajații studiourilor refuzau
să colaboreze cu HUAC (Comisia pentru Cercetarea Activităților
Antiamericane) să-și deconspire colegii cu vederi comuniste, erau
trecuți pe „lista neagră” și li se interzicea să mai lucreze în industrie.
Mulți dintre ei, inclusiv Dalton Trumbo, lucrau în continuare sub
pseudonim;
3.Din partea cenzorului Joseph Breen şi MPAA (Motion Picture
Association of America);
4.Un proces anti-monopol intentat studiourilor în 1948 i-a deschis calea:
studiourile nu mai aveau controlul asupra rețelelor de cinematografe,
încât un producător independent (ca Preminger, în cazul filmului „The
Moon Is Blue” și a filmelor de după „River of No Return”) putea să-și
distribuie filmul în aceste săli;
5.http://www.slantmagazine.com/dvd/review/anatomy-of-amurder/2231;
6.http://sensesofcinema.com/2002/great-directors/preminger/;
7. http://www.worldpicturejournal.com/WP_2/Keathley.html;
8. http://www.fipresci.org/undercurrent/issue_0306/marias_preminger.htm
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ARE YOU A ZOMBIE?

de Andra Petrescu
„King a observat creştinismul morţilor vii: zombii mănâncă tot
corpul, vampirii beau sângele. Şi apoi a pus inevitabila întrebare:
când vine apocalipsa zombilor, care dintre cele două specii va
câştiga? Într-o cameră plină de admiratori ai vampirilor, King
a răspuns cu o încredere impresionantă: zombii. Ei folosesc tot
corpul, până la urmă.”1 Ei bine, pesemne că Stephen King îşi
pierde perspicacitatea, altfel ar fi remarcat realitatea evidentă:
păi, cum crede el că molâii ăştia de zombi îi pot prinde pe vampiri,
care nu doar că se deplasează cu viteza luminii, ci mai şi zboară.
Şi să nu uităm că un vampir puternic poate controla pe altcineva
cu puterea minţii. Situaţia e clară pentru oricine: în apocalipsa lui
George Romero nu există vampiri, altfel problema s-ar fi rezolvat
în câteva secunde cât i-ar fi luat unui vampir să treacă strada şi,
în timp ce face asta, să reteze capete de morţi. Şi chiar şi dacă i-ar
prinde, cum ar fi să vezi un zombi că tot muşcă dintr-un vampir şi
ţesutul ăstuia se reface continuu?
E destul de clar, dacă se face o listă de calităţi şi abilităţi ale
vampirilor şi zombilor, că cei din urmă ies în pierdere. Vampirul,
o creaţie romantică, e un monstru frumos, veşnic tânăr (în
cele mai fericite cazuri, bineînţeles), carismatic, sofisticat şi
ambivalent. Înţelepciunea vampirului îi motivează violenţa, şi o
erotizează. Ca mitologie, vampirul provine din zona europeană,
în literatură l-a adus John Polidori în 1819 cu „The Vampyre: A
Tale”2, iar evoluţia lui a fost fabuloasă, de la un monstru scârbos
la unul sexi. De cealaltă parte a morţilor vii, avem zombiul, cu o
evoluţie opusă faţă de cea a vampirului – adică de la un monstru
inofensiv la cel care aduce apocalipsa.
Zombiul a ajuns în cultura americană şi europeană, prin legătura
cu Haiti, în 1929, când W.B. Seabrook a petrecut o perioadă de
timp în Haiti şi a adunat poveşti despre zombi în volumul „The
Magic Island”; de fapt, monstrul nu era complet nou în cultura
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vestică, dar cartea lui Seabrooks se pare că l-a adus în prim plan.3
După cum explică şi June Pulliam în capitolul “The Zombie”
(„Icons of Horror and the Supernatural: An Encyclopedia of Our
Worst Nightmares”), în Haiti zombiul nu era o sursă de teamă. De
fapt, zombiul era o creatură fără raţiune sau voinţă, un trup (nu
întotdeauna neînsufleţit) înrobit prin voodoo şi dependent de un
stăpân ale cărui porunci le execută întocmai, fără a le chestiona.
Ce-i înspăimânta pe oameni era că li s-ar putea întâmpla tocmai
lor să ajungă, atât de simplu, sclavii cuiva. În fine, procedura
era următoarea: un houngan avea acces la anumite substanţe
chimice care provocau o stare catatonică celui ce le consuma.4
Şi, bineînţeles, acel cineva era o blondă virginală şi seducătoare,
concept (dacă se poate numi aşa) ce s-a păstrat, în linii mari, până
prin anii ’50.
Pe afişul primului film cu zombi sloganul era> „She was not
alive… nor dead… just a White Zombie. Performing his every
desire!” („Ea nu era nici vie… nici moartă… doar un zombi alb,
care îi îndeplinea lui orice dorinţă!”), ceea ce nu înseamnă că
exploatarea (sexuală) explicită depăşise limitele obişnuite ale
cenzurii, sub vreo protecţie magică a seriei B, deşi subtextul
ar fi bătut într-acolo. „White Zombie” (1932) a fost produs de
compania fraţilor Halperin, Victor Halperin semnează regia, cu
un buget mic de 50.000 $ (un buget serios de film horror produs
de Universal se ridica la 190.000$) şi refolosind decoruri ale unor
filme precum „Dracula”5. Filmul e o reflexie loială a imaginii
despre zombiul haitian, în care un vrăjitor înrobeşte oameni
printr-o poţiune. Un tânăr alb, proprietar de plantaţie în Haiti,
se îndrăgosteşte de logodnica unui prieten şi, pentru a o cuceri,
recurge la magia vrăjitorului Murder (interpretat de Béla Lugosi),
care o transformă într-un zombi. Fata moare – mai exact, intră
într-o stare catatonică confundată cu moartea – şi revine la viaţă,
păstrându-şi însuşirile fizice, dar fără a avea raţiune. După o
scurtă perioadă de doliu, logodnicul se dezmeticeşte şi o salvează
omorându-l pe vrăjitor.
Primele filme cu zombi respectă această schemă narativă,
variaţiunile fiind modeste: un practician de voodoo (alb, intepretat
cu rândul de Boris Karloff sau de Béla Lugosi) înrobeşte o blondă
(sau mai multe, cum face Béla Lugosi în „Voodoo Man”, 1944,
r. William Beaudine), iar ea e salvată de un erou carismatic.
Probabil că cea mai remarcabilă/caracteristică realizare cu acest
tip de zombi-oarecum-romantic a fost o adaptare lejeră – şi
mult, dar mult, mai puţin violentă decât romanul – după „Jane
Eyre” (de Charlotte Brontë), „I Walked With a Zombie” (1943,
r. Jacques Tourneur). O asistentă de origine canadiană pleacă
în Antigua să îngrijească soţia bolnavă (adică zombi) a unui
proprietar de plantaţie, se îndrăgosteşte de el, descoperă că soţia
nu e catatonică, ci e zombi (vai, o diferenţă de nuanţă vitală) şi
se hotărăşte să rezolve problema – se rezolvă până la urmă în
favoarea eroinei, care rămâne cu un soţ perfect funcţional; spre
deosebire de Jane – domnul Rochester e prins într-un incediu şi
îşi pierde vederea.
O mică recapitulare: deci „vampirul 0” a apărut ca un monstru
abominabil, scârbos şi înfricoşător şi s-a dezvoltat în cultura
pop, devenind echivalentul sex-simbol-ului printre personajele
cinematografice şi literare. „Zombiul 0” a apărut în cinema ca
fiind un „monstru” feminin6, pasiv, frumos, complet inofensiv
şi a cărui stare era reversibilă, dar pe care George Romero l-a
transformat într-un cadavru ambulant, în putrefacţie, care nu
doreşte decât să consume oameni.
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Metamorfoza zombiului (1932 – prezent)

I Walked With a Zombie, regie Jacques Tourneur, 1943

Pentru evoluţia tristă a zombiului există explicaţii freudiene
despre emoţii şi dorinţe refulate, şi voi ajunge şi acolo, dar înainte
de asta îmi propun o analiză a evoluţiei fizice a jumătăţii din cuplul
morţilor vii, Zombie&Vampire. (Şi ca să echilibrez balanţa destinului
între cei doi, îl voi pierde pe drum pe Vampir.)
Înainte de toate, vreau să stabilesc caracteristicile principale ale
zombiului. June Pulliam identifică personalitatea zombiului ca
fiind definită de lipsa lui de voinţă, de liber arbitru, şi de faptul
că el/ea trebuie neapărat să fie reprezentat/ă de corpul posedat
sau reanimat al unei singure entităţi (om sau animal). Pe lângă
lipsa lui de voinţă (şi de liber arbitru), zombiul trebuie să se
subordoneze unui stăpân sau unui impuls incontrolabil, asemeni
unei porniri maniacale – ceea ce îl face un personaj extrem de
plat şi greu de identificat ca protagonist sau ca antagonist. Dată
fiind această lipsă a lui de volubilitate, personajul e incapabil de
a înspăimânta pe cineva, fie prin periculozitatea lui, fie stârnind
dezgust. Şi atunci, cei care au recurs la tipologia lui i-au adăugat,
rând pe rând, noi însuşiri: zombi-extratereşti (o serie de filme din
anii 1950), zombi-psihopaţi („The Plague Of the Zombies” 1966,
r. John Gilling), zombi-canibali (introdus şi devenit emblematic
în „Night of the Living Dead”, 1968, r. George Romero), zombifantomă („Let’s Scare Jessica to Death” 1971, r. John D. Hancock),
zombi-vampiri („A Virgin Among the Living Dead”, 1973, r. Jean
Rollin, Jess Franco), zombi-cavaleri-templieri (Amando de Ossorio

este singular în această găselniţă în cele trei filme ale lui cu zombi),
zombi-Frankenstein („Re-Animator” 1985, r. Stuart Gordon)
ş.a.m.d.
Dar indiferent de tipul de zombi, monstrul acesta e transparent şi
lipsit de orice ambivalenţă. Trecerea lui de la pasivitate şi frumuseţe
(sau cel puţin îşi păstrează aspectul fizic) la periculozitate şi
putreziciune s-a petrecut absolut evident, schimbările s-au
observat fizic – corpul i-a devenit din ce în ce mai dezgustător.
Literal, ochii au început să-i iasă din orbite, culoarea tenului
i-a devenit albăstrui-verzuie, mişcările tot mai lente şi ridicole,
poftele (de carne) maniacale, pielea a început să i se desprindă,
obrajii au devenit tot mai traşi, coastele mai proeminente, carnea
a început să-i putrezească. Şi chiar şi-aşa, modificările astea
sunt atât de grafice încât e imposibil să înspăimânte (nu pot
estima gradul de generalitate al acestei afirmaţii, o asum ca fiind
subiectivă) - şansa lui să-şi facă treaba, adică să terorizeze, stă în
cantitate. E drept că, în câteva situaţii în care zombiul e controlat
prin puteri supranaturale, se întâmplă să aibă o forţă ieşită din
comun („Zombies of Mora Tau” 1957, „Teenage Zombies” 1959,
„The Frozen Dead” 1966, „Psychomania” 1971 ş.a.), dar asta în lipsa
degradării fizice.
Aspectul zombiului începe să devină, odată cu „Night of the
Living Dead” (1968, r. George Romero), cel mai important
element de îngrozire în filmul cu zombi. Monstrul, consumat de
nevoia inexplicabilă şi incontrolabilă de a consuma, e un kitsch
spectaculos al degradării umane fizice, un scenariu coşmaresc al
vieţii de după moarte.
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Simbolism: coșmarurile noastre colective

Night of the Living Dead, regie George Romero, 1968

„Interpretarea filmelor populare corespunde cu visurile personale ale
creatorilor lor şi cu cele colective ale spectatorilor, fuziune posibilă datorită
faptului că ei împărtăşesc structuri ale unei ideologii comune. Devine
uşor, dacă se permite, să se ofere o definiţie simplă a filmelor horror: sunt
coşmarurile noastre colective. Un vis se transformă în coşmar atunci când
dorinţa reprimată este, din punct de vedere al conştientului, atât de teribilă
încât ea trebuie repudiată ca fiind detestabilă, şi când este atât de puternică
încât să constituie o ameninţare serioasă. Nerespectabilitatea notată mai
sus – convenţia generală care spune că filmele horror nu sunt demne de a fi
luate în serios – funţionează perfect pentru a permite genului să fie abordat
din acest unghi. Cenzorul (în sensul lui comun şi în cel freudian) este atras
într-o stare de somnolenţă şi relaxare a vigilenţei.”7 – fragmentul din lucrarea
lui Robin Wood depre situaţia filmelor horror în America anilor ’70, când
deveniseră populare, arată destul de clar zona în care mergea interpretarea
genului. Mai departe, Robin Wood demonstrează (şi argumentele lui sunt
interesante, deşi nu mă conving până la capăt) că sursa principală a acestor
coşmaruri e reprimarea energiei sexuale într-o societate aşa cum este a
noastră, monogamă şi centrată pe familie. Astfel că tipul monstrului devine
irelevant, ceea ce exprimă el e starea de anormalitate.
Prin urmare, în cheia aceasta de interpretare, evoluţia zombiului în cinema
şi în literatură a depins tot timpul de evenimentele politice şi sociale ale
epocii. Între anii 1930 şi 1940, „naşterea” personajului prin magie – un
vrăjitor îi lega pe vii sau pe morţi de plantaţia lui, transformându-i în sclavi
– era în strânsă legătură cu perioada istorică din Haiti, de altfel şi acţiunea

filmelor se petrecea, de cele mai multe ori, în afara Statelor Unite. Mai mult,
înspăimântător era că o femeie albă devenea sclava unui vrăjitor alb, care
anterior preluase ceva din cultura haitiană, ceea ce spunea multe despre
felul în care era privită populaţia de culoare în cultura americană. Trecerea
de la acest tip de zombi inert şi magic s-a făcut după anii 1950, când
pericolul (din punct de vedere ideologic) la adresa societăţii occidentale
devenise comunismul. Aşa au apărut zombi-extratereştri (deveneau astfel
din cauza unei infecţii extraterestre) şi scenariile apocaliptice din filme
precum „Invisible Invaders” (1959, r. Edward L. Cahn) sau „The Earth
Dies Screaming” (1964, r. Terence Fischer), unde zombii reprezentau
comunismul. Zombii devin, în perioada asta, dacă nu tocmai independenţi,
măcar destul de puternici şi periculoşi – ameninţarea nu mai e una
supranaturală, ci fizică, ştiinţifică şi imediată.
Dar semnificaţia filmelor cu zombi, cea care pare mai actuală, a fost
generată de filmele cu zombi ale lui George Romero. În 1968 „Night of the
Living Dead”, primul din cele şase filme cu zombi ale regizorului, aduce
un nou tip de mort-viu: canibalul fără raţiune, care nu-şi poate controla
impulsul de a consuma. Iar „Dawn of the Dead” (1974), în care personajele
se refugiază într-un mall şi se înfruptă cu plăcere din produsele societăţii
capitaliste, în timp ce zombii doresc să se înfrupte în acelaşi fel din oameni,
e interpretat ca fiind o critică a consumerismului. Oamenii sunt asemenea
unor zombi, adică mânaţi doar de dorinţa de a cumpăra tot ce li se pune la
dispoziţie.
Problema mea cu aceste interpretări, oricât de seducătoare ar fi ele –
şi scriitura lui Robin Wood poate fi foarte seducătoare –, e că exclud
posibilitatea, fără să pun în discuţie valabilitatea teoriilor în contextul social,
că filmele cu zombi ar putea să nu spună nimic despre societate, să fie doar
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un spectacol grotesc, hilar şi cât se poate de gratuit. Până la urmă, de ce
e atât de greu de acceptat că distracţia (chiar şi aia presupusă de un film
horror) e frivolă şi plăcută? Probabil că George Romero a luat în calcul şi
consumerismul când a creat zombiul-canibal-în-stare-de-putrefacţie, dar
nimic nu mă convinge că, de exemplu, Lucio Fulci avea în minte asemenea
teorii când a făcut „City of the Living Dead” (1980) sau „The Beyond” (1981).

Evoluţia structurii narative a filmului
apocaliptic cu zombi
Filmul cu zombi s-a produs, mai tot timpul, în zona seriei B şi cu bani puţini,
pentru că reputaţia lor nu era suficient de bună încât să atragă investiţii
serioase din partea producătorilor mari. Trecerea zombiului în sistemul
respectabil s-a produs sub imaginea creată de George Romero, mortul-viucanibal ce aduce apocalisa – sau un început de sfârşit –, dar lipsa de credit
a monstrului (cum spuneam, e greu să te aştepţi ca cineva să se sperie la
un film cu zombi) şi-a tras după sine mai multe parodii omagiatoare decât
filme „serioase”. Cele mai „serioase” care-mi vin în minte, în afară de filmele
recente al lui Romero, sunt remake-ul lui Zack Snyder din 2004 după „Dawn
of the Dead” al lui Romero şi „28 Days Later” (2002, r. Danny Boyle), dar
foarte interesantă e şi seria TV „The Walking Dead”. Altfel, s-au făcut mai
multe comedii horror cu zombi – „Re-Animator” (1985, r. Stuart Gordon),
„Shaun of the Dead” (2004, r. Egard Wright), „Fido” (2006, r. Andrew
Currie), „Zombieland” (2009, r. Ruben Fleischer).
Până de curând, în filmele cu zombi nu era loc de evoluţie a personajului,
nici pentru zombi, nici pentru protagonişti. Acţiunea era simplă şi clară – în
urma unei infecţii care s-a răspândit deja, morţii devin zombi şi mănâncă
alţi oameni, un grup restrâns reuşeşte să se salveze, dar la sfârşitul filmului
nu putem fi siguri pentru cât timp. Că zombii nu se evidenţiază ca personaje,
nu e o surpriză, dar nici celelalte personaje nu primesc prea multe şanse
să se facă plăcute. E normal că se întâmpla aşa pentru că naraţiunea întrun film de genul acesta are doar câteva acţiuni, şi ele repetitive, şi care nu
spun despre protagonişti decât că sunt buni supravieţuitori. De exemplu,
în „Dawn of the Dead” (1978, regia George Romero) relaţiile dintre cei
patru supravieţuitori nu evoluează, iar secvenţele în care sunt arătaţi
interacţionând sunt mai degrabă „cărţi poştale” în care vedem că au probat
nişte pantofi, că au pregătit o cină sau că învaţă să piloteze un avion; ei
bine, secvenţele în care se luptă cu zombi sau în care discuţiile sunt legate
de supravieţuire sunt redate cu răbdare şi atenţie la spectaculozitate.
Naraţiunea nu e laxă, în sensul că legăturile de cauzalitate sunt slabe, ci e
determinată doar de nevoia supravieţuirii. Această lipsă de individualizare
profundă a personajelor permite spectatorului să-i identifice ca fiind
supravieţuitori, mai mult decât protagonişti în sensul clasic al stereotipului.
În timp ce caracterizarea personajelor umane e lăsată la stadiul de schemă,
caracterizarea zombiul se face la nivelul personajului colectiv, ca mulţime,
în două faze: liniştea pe care o au în lipsa oamenilor şi furia absurdă cu
care atacă atunci când simt prezenţa umană. În „Dawn of the Dead”
(2004), modificările aduse în scenariu ajută la individualizarea grupului
de supravieţuitori, membrii lui devin stereotipuri identificabile şi uşor
de simpatizat; ba chiar înfiripă şi două aventuri amoroase. În „28 Days
Later”, zombii fac parte din peisajul apocaliptic - sigur că infecţia pe care
o răspândesc omoară, dar nu mai au rolul de antagonist colectiv specific
genului. Aici, supravieţuitorii buni (calităţile lor umane sunt evidente:
corecţi, inimoşi, blânzi etc.) trebuie să se lupte cu supravieţuitorii răi (din
nou, defecte clare: meschini, sălbatici, violenţi, violatori, criminali etc.),
câţiva soldaţi care au făcut o bază militară şi vor să trateze ultimele două
femei în viaţă (o tânără de aproximativ 20 de ani şi o adolescentă de 15-16
ani) ca pe prostituatele lor.

Practic, scenariul apocaliptic al filmelor cu zombi a mutat atracţia, în
timp, de la grotescul înfăţişării şi comportamentului monstrului – pe care
îl puneau pe un acelaşi nivel cu o caracterizare superficială a celorlalte
personaje – la dramele personale ale supravieţuitorilor. E drept, asta nu
înseamnă că make-up artists nu mai au de lucru (gradul de putrefacţie pe
care-l arată zombii contemporani e extraordinar de plastic şi de „atrăgător”,
într-un fel), ci doar că muncesc degeaba, pentru că zombiul nu mai e vedeta
filmului. Bine, „Warm Bodies” (2013, r. Jonathan Levine) încearcă să readucă
starea zombiului la reversibilitate – cum era, de fapt, în filmele din anii ’30,
deci nimic nou sub soare şi nici nu o face prea inteligent –, cu o poveste
siropoasă de dragoste dintre un zombi frumuşel şi o tânără adolescentă,
iubire care-i readuce la viaţă pe el şi pe ceilalţi zombi, şi trăiesc fericiţi până
la adânci bătrâneţi.

„The Cabin in the Woods” (2011) sau adevărul
despre filmele cu zombi
Robin Wood spune că filmele horror sunt un coşmar colectiv (al unui grup
de oameni ce împart o ideologie comună), dar „The Cabin in the Woods”
(2011), o pastişă a filmelor cu zombi făcute de Lucio Fulci, arată că nu are
dreptate, că e tocmai invers: coşmarurile vin de acolo – din adâncurile
mlăştinoase şi însângerate ale subsolului. Joss Whedon, creatorul lui Buffy
(„Buffy the Vampire Slayer”, 1996-2003), arată adevărul absurd despre
filmele horror: existenţa umană trebuie să-şi asigure continuitatea prin
sacrificii aduse zeilor din adâncuri şi zombii nu sunt decât un mijloc pentru
asta.
ARE YOU A ZOMBIE? If you can sit through this spine-tingling carnival of
shrieks and howls without getting the thrill of a lifetime... you must belong to the
living dead!8

1. Fragment dintr-o discuţie ce a avut loc la o conferinţă despre
“The Vampire Revival”: http://www.newyorker.com/online/blogs/
festival/2010/10/vampire-revival.html#ixzz2PX4gFD00
2. Joan Acocella explică apariţia personajului vampirului, pe vremea aceea
o creatură grotescă, şi a lui Frankenstein în literatura secolului XIX: http://
www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2009/03/16/090316crat_atlarge_
acocella;
3. S. T. Joshi, editor, „Icons of Horror and the Supernatural. An
Encyclopedia of Our Worst Nightmares”, Greenwood Press 2007,
Westport, Connecticut- London, pp. 725;
4. June Pulliam citează studiile controversate ale etnobotanistului Wade
Davis - The Serpent and the Rainbow (1985) and Passage of Darkness:
The Ethnobiology of the Haitian Zombie (1988), în care acesta explică
fenomenul zombie în Haiti. Davis susţinea că, în Haiti, familiile celor
transformaţi în zombi nu protestau, căci ar fi fost prea ruşinos să fi admis
că, într-adevăr, o rudă a suferit o astfel de transformare – deci zombi
rămâneau la marginea societăţii;
5. Glenn Key, Zombie Movies – The Ultimate Guide, Chicago Reviews Press
2008, pp. 6;
6. Pentru exactitatea istorică, „White Zombie” (1932) avea şi personaje
zombi masculine, dar nefiind importante – doar era firesc să transforme
un bărbat negru în sclav – şi neimplicând groază prin prezenţa lor, îmi
permit să afirm că primul zombi din cinema a fost o femeie;
7. Robin Wood, Hollywood from Vietnam to Reagan... and beyond, Columbia
University Press New York, 1986, 2003, pp. 70;
8. Tagline pentru „King of the Zombies” (1941, regia Jean Yarbrough)
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Roger Corman,
the director your
parents should have
warned you about

de Simona Mantarlian
Există situații și personaje corecte social, din viață, cuminți și previzibile,
despre care se fac filme, unele chiar imprevizibile, însă ne-ar fi imposibil
să discutăm despre asta într-un articol dedicat filmelor lui Roger Corman.
Dacă un lucru rămâne neschimbat pe parcursul întregii cariere a lui
Corman, acesta ar fi de departe pasiunea pentru situații atipice, personaje
sărite de pe fix, cultură pop și toate formele sub care iese cool-ul din
normal. Filmele lui sunt un paradis al oricărui individ alternativ din toate
timpurile și al tuturor în același timp. Este acel regizor despre care teau avertizat probabil părinții și acel regizor despre care ai tăi n-ar fi avut
tupeul să te avertizeze vreodată, chiar dacă ar fi știut la timp de el și n-ar
fi fost unul dintre cele mai bine păzite nume secrete de pe lista regizorilor
independenți contemporani - pentru că în aceeași măsură în care a tradus
în limbaj cinematografic orice dambla subculturală, Corman a infiltrat
iremediabil în sistemul Hollywood-ului acea scânteie care a marcat
începutul Hollywood-ului post-clasic și tot ce înțelegem astăzi despre
și iubim cel mai mult la filmul american. Corman este în acelaşi timp
„regele B-urilor”1 şi părintele nerecunoscut al New Hollywood Cinema.
Prima dată am auzit de Roger Corman prin liceu, când circulau DVD-uri
cu filme goth printre goth-eri și informația asta merită specificată pentru
că perpetuează acea tradiție în spiritul căreia Corman făcea film. Cu mult
înainte ca stilistica dark să provoace subculturi trendy, Roger Corman și-a
asumat ambiția de a face un ciclu de adaptări după Edgar Allan Poe, ce
aveau să devină formule cult mai influente decât povestirile lui Poe însuși,
pentru bandele de outsideri ce aveau să vie.

Seria Corman-Poe. Slapstick și premise giallo.
Adaptările după Edgar Allan Poe au fost realizate între 1959 și 1964,
produse de American International Pictures și cuprind opt filme bazate
pe mai mult de opt povestiri de Poe, câteodată cumulate. Filmele, scrise în
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colaborare cu Richard Matheson și filmate în aproximativ 15 zile fiecare,
sunt: „House of Usher” (1960), „The Pit and the Pendulum” (1961), „The
Premature Burial” (1962), „Tales of Terror” (1962), „The Raven” (1963),
„The Haunted Palace” (1963), „The Masque of the Red Death” (1964),
respectiv „The Tomb of Ligeia” (1964).
În autobiografia lui intitulată sugestiv How I Made a Hundred Movies in
Hollywood and Never Lost a Dime - cel mai captivant și util manual de
cinema pe care am putut să-l răsfoiesc recent -, Corman își amintește de
munca de convingere pe care a trebuit să o ducă cu Jim Nicholson, unul
dintre fondatorii casei de producție. Producătorii se îndoiau de faptul că
segmentul tânăr de audiență - singurul segment solid pe care mizau - ar
putea reacționa la o producție bazată pe lecturile obligatorii de la școală,
dar Corman a susținut faptul că puștilor le place Poe la nebunie, fiindcă
lui însuși i-a plăcut. Autobiografia lui Corman clarifică un lucru pe care îl
sugerează fiecare din cele 385 de filme produse și 55 regizate: 1) Corman
a fost acel copil carismatic ce se nimerea a fi primul care descoperă cele
mai cool lucruri din oraș 2) Corman a continuat să fie acel puști carismatic
ce vânează primul cele mai cool trenduri și face film primul despre asta,
dezvoltând o tehnică de producție și regie îndeajuns de practică, fluidă și
provocatoare, încât filmele să apară de fapt la timp și de drept înaintea
timpului lor.
„House of Usher” este primul film al seriei și a fost desemnat în 2005
de către National Film Registry ca fiind „important cultural, istoric sau
estetic”. American International Pictures producea la acel moment filme
alb-negru marketate și proiectate ca double bills, însă datorită carismei
persuasive a lui Corman, AIP își asumă pentru prima dată riscul de a paria
toți banii de producție necesari realizării unui double bill alb-negru pe
realizarea unui singur film, color, bazat pe o lectură obligatorie și destinat
aceluiași target ca al lecturilor obligatorii de școală. Personajele principale
sunt Vincent Price, Myrna Fahey și Mark Damon, iar decizia de a-l alege pe
Vincent Price în rolul lui Roderick Usher este evidentă: „publicul trebuia
să se teamă de personajul principal, dar nu la un nivel conștient, bazat pe
putere fizică. În Vincent, am găsit un Usher cultivat.”2 Așa cum anunță
trailerul, „House of Usher” este un apogeu în divertismentul de șoc3 și
Vincent Price conduce narațiunea cu morga impecabilă a unui personaj
de roman gotic ce impune distanță, fascinează, intrigă și îngheață sângele
în vine cu fiecare monolog cu care își previne oaspetele în legătură cu
blestemul casei. Atmosfera este intoxicată de ceață, lumini reci și decoruri
victoriene, cripte și câteva momente veritabile de sperietură horror.
Dar dacă ar fi să judecăm receptarea acestui film după criteriile criticii
mainstream a vremii, în septembrie 1960, New York Times titra: „AIP, cu
toate intențiile bune de a prezenta o adaptare fidelă a clasicului basm
macabru al lui Edgar Allan Poe, ignoră total stilul autorului.” Acuzat că
bagatelizează imaginația spectatorilor transformând conacul lui Poe
într-un castel de carton înconjurat de ceață verde, într-un context al
cărui criteriu fundamental de judecată este bugetul mic, „House of
Usher” a rămas o piesă de rezistență a genului horror, ale cărei premise
psihedelice încețoșate colorat cu mașina de fum au fost exploatate la
maximum în multe contexte, inclusiv în horror-urile italiene care își
făceau apariția în aceeași perioadă.
Cu un an înainte de realizarea lui „The Pit and The Pendulum”, al
doilea film din ciclul adaptărilor Poe, Barbara Steele are primul rol
semnificativ în filmul de debut al lui Mario Bava, giallo-ul „Black
Sunday”. Interzis în Anglia timp de 8 ani, filmul va fi preluat și
distribuit în Statele Unite de către nimeni alții decât American
International Pictures, casa de producție unde Corman își revendică
supremația creativă pe linie horror și SF.
Un an mai târziu, Barbara Steele se regăsește în distribuția lui „The Pit
and the Pendulum”, unde rafinează motivul eroinei giallo sângeroase,
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cel mai frapant horror în stilul lui Poe realizat de Hollywood până
atunci. Brendan Gill de la The New Yorker recunoaște filmul ca fiind
cu adevărat înspăimântător, iar Time consideră filmul cu adevărat
„Edgar Allan poetic”, într-un mod agil și conștient.
A treia ecranizare trece oarecum neobservată, fiind eclipsată de
conflictul de producție dintre Pathé Lab - cu finanțarea cărora
Corman s-a hotărât, după cele două succese, să producă propriul
film - și limitările contractului cu American International Pictures,
printre care și incapacitatea de a-l folosi pe Vincent Price în rolul
principal, acesta fiind sub contract exclusiv AIP. „Tales of Terror”
(1962) ecranizează patru povestiri de Poe în trei segmente separate
ce totalizează cât un double bill. Corman justifică formatul ca fiind
un experiment, având în vedere că din trei povești de groază una
este o semi-comedie (segmentul al doilea, cu Peter Lorre și Vincent
Price în roluri principale, bazat pe o combinație dintre „The Cask on
Amontillado” cu o intrigă de „Black Cat”). Chiar dacă nu are o valoare
comparabilă cu filmele precedente din serie, acest experiment este
creditabil pentru că anticipează rețeta aplicată magistral în „The
Raven” („Corbul”, 1963) și care va exploata la maximum cuplul comic
de groază pe care îl fac Price și Peter Lorre pe ecran.
„The Raven” preia și desăvârșește mixtura de horror și comedie
slapstick pe care Corman a brevetat-o în stil propriu odată cu „A Bucket
of Blood” în 1959, un horror flick cu hipsteri beatnici despre care vom
vorbi mai târziu, precum și cu „Little Shop of Horrors” (1960) o farsă
horror despre o plantă extraterestră care se hrănește cu sânge uman și
asigură faimă instantă posesorilor, film care a fost proiectat la Cannes

The Day World Ended, 1955

cu frizură perfectă și chip de manechin la limita dintre neînsuflețit și
fără suflet, în rolul lui Elizabeth, soția moartă a lui Nicholas Medina Vincent Price dezvăluind o dimensiune diferită de rolul său din „The
House of Usher”, dar comparabilă ca pedanterie morbidă și cinism.
Stephen King recunoaște „The Pit and the Pendulum”, filmul, ca
influență majoră care l-a determinat să persiste în a scrie proză
horror, când după vizionarea lui compune o versiune proprie a
poveștii și încearcă să vândă cele 40 de copii ale acesteia în școală,
spre exasperarea directorului.4 King consideră că „The Pit and the
Pendulum” conține unul dintre cele mai importante momente
din filmul horror de după 1960.5 Ron Howard povestește într-un
interviu cum campania televizată de promovare a filmului se baza pe
secvența de maxim suspans în care un mecanism infernal de tortură
medievală compus dintr-o lamă imensă suspendată se balansează
deasupra lui Francis Barnard (John Kerr), la câțiva milimetri de a-l
spinteca. Howard rememorează acest moment drept prima campanie
televizată a unui film care l-a făcut să gonească spre cinema în secunda
doi. Pentru a ne menține în paradigma giallo mai adăugăm că Ernesto
Gastaldi, scenaristul lui Mario Bava pentru „The Whip and the Body”
(1963), își amintește cum producătorii filmului i-au sugerat filmul lui
Corman ca reper stilistic și recunoaște într-un interviu cu Tim Lucas
că „The Pit and the Pendulum” a avut o influență considerabilă asupra
filmelor horor italiene și toată lumea a împrumutat câte ceva de la el.6
Recepția critică a fost pozitivă, cu Howard Thompson de la New
York Times evocând fuziunea de culori intense, decor și muzică
stranie (compusă de Les Baxter) și desemnând filmul drept probabil
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în afara competiției, a fost distribuit ca double feature împreună cu
„Black Sunday” al lui Bava și a inspirat musical-ul din 1986, colorat în
spirit și extravaganță șaizeciste, în regia lui Frank Oz.
În „A Bucket of Blood” și „Little Shop of Horrors” efectul comic reiese
din satira adusă mass media, societății și superficialității autoasumate
a personajelor. „The Raven”, în schimb, prin gagurile și limita fină
dintre slapstick și fiori, este tributar rețetei de comedie horror din anii
’40, în registrul duoului comic (William) Abbott - (Lou) Costello și a
filmelor în care aceștia se apucă să vâneze fantome sau să întîlnească
monștri sacri ai horror-urilor deja consacrate. „The Raven” este o
capodoperă a genului prin distribuție, dialog, comic de situație, prin
faptul că aflăm pentru prima dată despre corbul lui Poe că e alcoolic
și se poate transforma în Peter Lorre, prin faptul că Boris Karloff e
cel mai temut vrăjitor, președinte al consiliului magiei, și aparent
un bătrânel simpatic care îi joacă pe toți pe degete, iar Lenore e o
femeie adulterină dată naibii în interpretarea lui Hazel Court, fiul lui
Dr Bedlo (Peter Lorre) e un Jack Nicholson tânăr într-un costum de
epocă atât de ridicol încât e de-acolo, iar întregul conflict culminează
cu o confruntare magică cu lasere în culori neon și gaguri cu magie,
între Vincent Price și Boris Karloff. Price iese învingător și, în ciuda
aspirațiilor comice ale Lenorei la statutul de femeie trofeu, o cedează
drept premiu de consolare unui Karloff învins, iar Lorre își recapătă
forma corvină, astfel încât sfârșitul ne lămurește ce e cu „nevermore”
și ce se întâmplă după.
În 1964 apare „Mask of the Red Death”, un horror mult mai sobru
și visceral, care include și motive din proza „Hop Frog” a lui Poe,
respectiv „La torture par l’espérance” de Auguste Villiers de l’IsleAdam. Având-o în distribuție pe Jane Asher alături de Vincent Price
și Hazel Court, iar pe Nicolas Roeg ca operator, „Mask of the Red
Death” este probabil cel mai morbid demers horror din această serie,
incluzând cele mai multe referiri oculte, ritualuri satanice, secvențe
de vis psihedelice cu amprenta specifică regiei lui Corman și o
atmosferă apăsătoare ce se hrănește cu orice urmă de umanitate și
inocență, sub controlul maniacal al unui Vincent Price neînduplecat
în rolul lui Prince Prospero, slujitor direct al Satanei pe Pământ.
Influența aceastei serii de adaptări se poate măsura prin efectul
subversiv imediat și retroactiv asupra culturii pop audiovizuale și
demonstrează pe scurt efectul lui Corman asupra noului Hollywood
și formarea unei noi generații de cinefili, însă nu ar fi just să ne bazăm
doar pe basmele horror de altfel deosebit de grafice atunci când
vorbim despre cel mai feroce reprezentant al tuturor categoriilor
cinefile periferice și găștilor de proscriși ce au tras în piept istoria
modernă, cu tot cu războaie, revolte, pudibonderie și emancipări
mai mult sau mai puțin șocante. Filmele lui Corman cuprind creier
și rebeliune, mai multe decât ar putea duce și cel mai neobosit
adolescent rebel, respectiv cel mai excentric tocilar. Dincolo de toate
acestea se află un mecanism de producție la fel de independent și
anti-birocratic precum filmele rezultate - așa-numita școală Roger
Corman.

Hollywood post-clasic, aproximativ-egal Corman
Cariera lui Corman reflectă poziția lui mai bine decât orice
s-ar putea spune despre aceasta, iar contribuția lui la „virusarea
Hollywood-ului” este aproape legendară, având în vedere că o
generație ce îi poartă amprenta de la un cap la altul a pus stăpânire
pe un sistem pe care Corman l-a sfidat constant prin propria sa
existență cinematografică. Este, într-adevăr, o mare realizare să
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rămâi underground și doar-pentru-cunoscători chiar și în epoca
suprainformării, când datorită ție nume precum Francis Ford
Coppola, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, Jonathan Demme,
Jack Nicholson, Robert DeNiro (lista continuă) s-au apucat în
primul rând să facă film. Felul abil de a eluda voit iconoclasmul și
supralicitarea critică, precum și baza solidă de peste 400 filme pe
care își susține cariera, sunt merite care fac din rețeta lui Corman de
a face film o victorie personală ce se auto-atestă, cu sau fără Oscarul
primit în 2009 pentru întreaga carieră (semn că undeva acolo sus
trebuie să se fi infiltrat oarece puști rebeli care și-au trăit revoluția
adolescentină altfel decât entuziasmându-se de „Love Finds Andy
Hardy” (1938) - film care fusese unica idee de film cu adolescenți a
generației precedente anilor ’50 - o perspectivă tristă inimaginabilă
pentru consumatorul media de azi.)
Formarea lui Corman ca producător și regizor este strâns legată de
evoluția American International Pictures și este nevoie de puțină
istorie pentru a surprinde spiritul în care au luat naștere primele
capodopere ce dezorientau viziunea spectatorului dincolo de
bunul și prostul gust. American International Pictures (AIP) este o
companie de producție fondată în aprilie 1954, de către James H.
Nicholson (inițial sales manager la Realart Pictures) și Samuel Z.
Arkoff, avocat al industriei audiovizualului. Încă de la început, AIP
și-a adjudecat profilul de a realiza filme cu buget redus, produse
independent, compatibile cu viziunile tinerilor din anii ’50, ’60,
respectiv ’70.
Viziunea lui Corman a fost motorul creativ din spatele acestei
companii-fenomen încă de la începuturi, turând la maxim o formulă
tried-and-true, dincolo de care ideile despre cum, pentru cine și de
ce se face film nu au mai fost la fel. Consacrată și sub numele de
„The ARKOFF”, după numele lui Samuel Z. Arkoff, această rețetă
universală de succes a filmelor cu buget redus a fost dezvăluită ceva
mai târziu în cea mai schematică formă a ei, cu ocazia apariției lui
Arkoff la un talk show din anii ’80. Criteriile necesare și câteodată
suficiente succesului în cheie B sunt: acțiunea (fundamentul pe
care se poate elabora și halucina mai departe - un film de primă
clasă a categoriei B, oricât de dement, trebuie să se susțină pe un
plot coerent, dramatic și incitant), revoluția (capacitatea de a ofensa
simțul comun, a denunța prejudecăți și a aborda cu nonșalanță
subiecte tabu și teme controversate - aceasta este trăsătura
definitorie care plasează aceste filme de gen la limita dintre cult
și demonizare, însă care conferă un substrat social de profunzime
de necontestat ca judecată lucidă a unei lumi prea ocupate să-și
mascheze defectele), omor (o doză modică de crimă, delincvență și
violență), oralitate (dialoguri și discursuri notabile, reproductibile și
puternice), fantezie (manifestarea unor fantezii comune cu cele ale
audienței), sex appeal (cu mare priză la publicul tânăr).
Mai târziu, AIP a reformulat public aceste principii sub forma unei
strategii denumite „The Peter Pan Syndrome”, bazată pe câteva
axiome:
- copiii și tinerii adolescenți se vor uita la orice se uită un adolescent
mai matur;
- un adolescent matur nu se va uita la orice se uită copiii și
adolescenții mai tineri;
- o fată se va uita la orice se uită un băiat;
- un băiat nu se va uita la orice se uită o fată;
Prin urmare, pentru a capta maximul de audiență, targetul model este
tânărul de 19 ani de sex masculin. Focalizând pe producții cu buget
redus, adresate tinerilor, producțiile AIP au speculat abil înflorirea
afacerii cinematografelor drive-in pentru adolescenți într-o vreme
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orice combinație posibilă sau toate la un loc.
Pentru un film despre curse ilegale, indicațiile lui Corman erau
simple: „Orice motocicletă aflată în mișcare trebuie să se izbească de
ceva. Dacă nu este în mișcare, arunc-o în aer.” Marginile scenariilor
se marcau prin adnotări de tipul „nuditate feminină posibilă aici”.”
Și nu ne referim la nuditate „artistică”, ci la o rotiță în mecanismul
estetic complex de a trash-ui până la sublim un film SF de un dolar
și 98 de cenți.
După o experiență de 400 de filme produse, Corman încă se mai
coordonează cu echipa de filmare folosind walkie talkie-uri din
magazinele de jucării și se declară fidel unor principii de scenaristică
puse în practică încă de la începuturi: „Monstrul ar trebui să omoare
pe cineva destul de devreme. Apoi, la intervale regulate. Primul
măcel decurge destul de șocant, iar climaxul trebuie să împroaște
cu sânge tot scenariul.” - câteva sfaturi pe care le dă Corman pe
platoul de la o producție TV cu numele de „Dinoshark”. Mai târziu,
acest bătrânel simpatic pe care te-ai aștepta să-l vezi predând la
Oxford, Cambridge sau ceva de genul ăsta, recunoaște că mintea lui
subconștientă e clar vreun infern care dă în clocot.
Corman și-a început cariera studiind inginerie industrială la Stanford
University, chiar dacă nu aceasta avea să fie în mod neapărat cariera
sa. Se poate spune însă că începutul carierei lui de cineast își are
originea aici, în măsura în care coincide cu sfârșitul carierei de
inginer, ceea ce s-a întâmplat la câteva zile după absolvire, și cu
obținerea unui job în domeniu, la U.S. Electrical Motors, printr-o
demisie care justifică și reflectă ceva din rebeliunea atât de tipică

Tales of Terror, 1962

în care acest aspect trecuse neobservat pe lângă restul industriei.
Filmele AIP „wild youth” abordează o gamă de genuri ce variază
de la delincvență juvenilă la exploatarea obsesiilor adolescentine
pentru mașini și curse ilegale, precum „Hot Rod Gang”, „Hot Rod
Girl” (cu Chuck Connors), „Drag Strip Girl”, și hibridul horror din
1959 „The Ghost of Dragstrip Hollow” – sequel-ul la „Hot Rod Gang”.
Deși este producătorul primului film din această serie, „The Fast and
The Furious”, Roger Corman s-a axat pe direcția filmelor SF/ horror
(producțiile-vedetă la AIP), multe dintre ele scrise de Lou Rostoff.
Prima producție a AIP a fost „The Fast and The Furious”, care este
și primul film produs de Roger Corman în contextul acestei case
de producție, un film despre curse ilegale filmat cu mașini sport
împrumutate, cărora le-au fost scoase parbrizele. De cele mai multe
ori, felul în care filmele erau realizate era mai subversiv și scandalos
decât filmele propriu-zise, fiindcă Roger Corman adoptă din start
guerrilla filmmaking-ul ca principală deontologie, crez cinematografic
și formă de distracție. În documentarul „Corman’s World: Exploits of
a Hollywood Rebel”, realizat în 2011 de Alex Stapleton, colaboratorii
lui Corman, actorii și regizorii de bază ai New American Cinema,
dezvăluie detalii tehnice din culisele filmărilor pentru ca în fiecare
moment să îți fie clar că este imposibil să faci un making of plictisitor
despre cum face Roger Corman un film ieftin. În vremurile
respective, filmele low budget nu erau ca azi. Nimeni nu încerca să
facă un film ieftin „bun” sau pe bune. Se punea un accent cool pe
prețul filmului. Gustul era în afara oricărei discuții și ceea ce conta
era ceea ce intra în cadru - în general sânge, arme, viteză, kitsch, în
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un film, după care trebuie să faci tot posibilul ca filmul să își câștige
banii înapoi înainte să faci un alt film. Deși intenționa să facă filmul
singur, Corman a acceptat oferta AIP, aceștia fiind interesați să își
pornească astfel compania. Corman le-a impus un contract pe
trei filme, cele care au urmat fiind „Apache Woman” (1955), „Not
of This Earth” (1957) și clasicul „It Conquered the World” (1956).
Mecanismul de producție era foarte avantajos pentru Corman, care
avea garanția de a-și primi banii înapoi la terminarea unui film, astfel
încât să poată trece automat la realizarea următorului proiect. Asta
i-a impus ritmul prolific și stilul alert de filmare, până la performanța
de a turna un film în două zile („Little Shop of Horrors”), deși despre
„The Terror” există zvonuri că ar fi fost filmat într-una singură, cu
pelicula și decorurile rămase de pe urma anteriorului „The Haunted
Palace”, ambele 1963.
Dintre primele filme Corman - AIP, trebuie menționat momentul
„The Cry Baby Killer”, cu un Jack Nicholson aflat la debut, ce
desființează imaginea filmelor cu adolescenți, așa cum le știau anii
’50. Acest film marchează începutul colaborării celor doi, după ce
întâmplător au nimerit la un curs comun de actorie. În mod ironic
și în ciuda distribuției profetice, acesta este primul film produs de
Corman care inițial nu a câștigat mai nimic, deși și-a scos banii
ulterior prin vânzarea drepturilor de difuzare TV. Rolul principal
din „The Cry Baby Killer” nu a prea fost nici pentru Nicholson o
rampă de lansare, ba chiar acesta relatează că n-a mai primit niciun
rol în următorul an. În ciuda rezultatelor umilitoare de box office,
Nicholson declară că participarea la acest film i-a priit, iar Roger a

The Wild Angels, 1966

filmelor lui. În acest context, cadrul de la începutul filmului „The
Wild Angels”, pe care Corman îl va regiza în 1966 (primul outlaw
biker film și care a marcat definitiv acest gen) capătă un meta-sens
probabil neintenționat atunci când Peter Fonda trece cu superioritate
pe lângă un logo General Motors, somându-și prietenul cel mai bun
să plece de acolo și să se alăture găștii de motocicliști puși pe haos.
Însă până să ajungă aici, Corman începe să lucreze pentru 20th
Century Fox, inițial ocupându-se cu organizarea corespondenței.
Avansează în rolul de story reader și astfel are privilegiul ca prin fața
ochilor lui să treacă cele mai proaste și fără speranță scenarii în care
câteodată se putea întrezări o strălucire. Primul scenariu pe care l-a
descoperit și pe care l-a adnotat și completat cu propriile idei a fost cel
ce a stat la baza filmului „The Gunfighter”, cu Gregory Peck, apărut
în 1950. Corman nu a primit însă niciun credit pentru munca sa, care
a fost atribuită de fapt script editorului. Acest incident l-a determinat
să demisioneze de la 20th Century Fox și să se dedice unei cariere de
guerrilla filmmaking și producției independente de film.
Primul film pe care l-a produs pe cont propriu a fost „Monster from
The Ocean Floor”, regizat de Wyott Ordung, în 1954. Mai mult decât
producție, Corman relatează în „Corman’s World” că s-a ocupat de
tot, incluzând condusul mașinii la locație, grip, asistență de regie și tot
ce putea economisi o oră în plus din salariul echipajului de producție
zilnic, având și un cameo în film. Cu producția următorului său film,
„The Fast and The Furious”, au fost mai tot timpul pe drojdie, și
Corman își dă seama de limitarea financiară pe care o presupune
producția independentă: ca în afaceri, mai întâi strângi bani să faci
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rămas singurul tip care l-a angajat, vreo zece ani de-atunci.
Plonjând din ce în ce mai perseverent în realizarea de antiestablishment, outlaw movies, Corman a intuit o nișă de existența
căreia marile studiouri nu aveau nici cea mai vagă idee. Astfel a
ajuns să se identifice cu rebeliunea și să capete o aură hip pe care
a întreținut-o constant cu umor și autoironie. Culmea acestui tip
de autoironie și o ciudățenie în peisajul filmelor horror de atunci
este „A Bucket of Blood”, filmul horror de categoria B care a făcut
furori printre beatnici. Dacă s-ar fi putut spune ceva mai hipsteresc
și meta-ironic despre scena beat altfel decât prin scena beat însăși,
cu siguranță acel ceva n-ar fi putut merge mai departe de acest
film. „A Bucket of Blood” este povestea unui chelner lipsit de talent,
angajat într-un club de artiști, și a dorinței lui de a deveni artist ca
toți ceilalți în timp ce întâmplător, și apoi premeditat, devine un
criminal nevoit să își acopere cadavrele în argilă pentru a le expune
ca sculpturi - totul stârnind o frenezie pentru hiper-realism în rândul
unor beatnici supra-saturați de forme abstracte. Comicul de limbaj
și de lifestyle, precum și emfaza lui Julian Burton (vedeta cafenelei
și „artistul” principal al filmului) care îl imită pe Ginsberg, fac din „A
Bucket of Blood” un hibrid mai mult decât simpatic - cu toate că a-l
urmări acum este mai mult un act de conectare la acea perioadă și
de descoperire a unei noi fațete a scenei beat de atunci și a felului în
care era ea văzută din afară de către oameni îndeajuns de cool încât să
fie beatnici, însă mult mai cool prin faptul că fac un film despre asta,
iar filmul e horror.

Filmografie non-cronologică
O analiză a filmografiei lui Corman se impune a fi cronologică, date
fiind apropourile și corespondența constantă cu ultimele noutăți
contraculturale, însă o astfel de analiză completă ar fi inutilă, având
în vedere că printre filmele ce pot fi considerate bune chiar și după
criterii highbrow (chiar dacă se autoproclamă mereu ca fiind din start
proaste) există multe filme care în ciuda lustrului sofisticat de produs
prost de anii ’60 pot fi trecute cu vederea de o privire sintetică asupra
cinemaului contemporan.
Există câteva momente în cariera lui Corman notabile pentru
pasiunile stârnite și pentru brevetarea unor stiluri noi de a face film,
precum și pentru inițierea unor motive recurente în opera lui și
influenţe exercitate asupra cinemaului tânăr în general.
În 1966, Corman atrage atenția criticii și a boemei intelectuale
cinefile cu „The Wild Angels”, un film luat în serios chiar și de cei
mai sceptici arbitri ai operei sale. Acesta este primul film despre
motorcycle outlaw gangs și inaugurează genul ce avea să se consacre
prin „Easy Rider” (al cărui precursor direct este). Succesul critic,
succesul de box office și potențialul cult s-ar putea justifica luând
doar distribuția în considerație (Peter Fonda, Nancy Sinatra, Shelley
Winters), dar la asta se adaugă tehnici curajoase de regie, cine-verité și
tangențe cu stilul documentar. O bună parte din ceea ce se întâmplă
în film este autentic, dat fiind faptul că, din lipsă de figurație, Corman
a folosit în film membri reali ai Hell’s Angels. Peter Bogdanovich își
face debutul ca first assistant director al lui Corman la filmarea lui „The
Wild Angels”, cu 125 $ pe săptămână.
În 1967, Corman trece la următorul nivel al subiectelor tabu,
translatând interludiile psihedelice și stilul pop ce îi poartă
semnătura în „The Trip”, un film cu și despre LSD. Cu un scenariu
de Jack Nicholson și cu Peter Fonda în rolul principal, Corman
documentează fenomenul LSD din America anilor ’60, în culori tari și

efecte spațiale, hippioți și filosofii șaizeciste despre viață și realitate.
Cu această ocazie, atinge limita de a face, în ochii cenzurii, un film
periculos de aproape de a se declara pro-consum, ceea ce i-a alarmat
pe producătorii AIP - Sam Arkoff și Jim Nicholson. Confruntați cu
aceste obiecții, producătorii și-au asumat libertatea de a modifica, de
la sine putere, finalul filmului, fără a-l consulta pe Corman în privința
deciziei. Acest incident a adâncit neînțelegerile dintre fondatorii
companiei și echipa filmului, fiind unul dintre motivele pentru care
Dennis Hopper și Peter Fonda au ales să producă următorul lor
proiect, „Easy Rider”, la Columbia Pictures - și motivul pentru care
Corman a părăsit, mai târziu, AIP. Intervenția producătorilor se limita
la adăugarea unui cadru la sfârșitul filmului, care, printr-un efect de
animație, crapă prim-planul lui Peter Fonda în țăndări, ca metaforă
a nebuniei și efectelor periculoase a celor ce se petrec în film, asupra
minții umane. Deși ales astfel în scop educativ, cadrul de final este
îndeajuns de bulversant încât să se potrivească registrului bolnav
al filmului. Este de reținut că „The Trip” devine un clasic influent
pentru alte filme ale subculturii, precum „Head”, de Bob Rafelson, cu
scenariul scris de Rafelson și (din nou) Jack Nicholson și cam pentru
orice film ulterior reprezentativ pentru cultura psihedelică.
Trei ani mai târziu, Corman realizează unul dintre filmele lui
preferate, „Bloody Mama” (1970), cu Shelley Winters în rolul mamei
gangsterițe care își încurajează băieții delincvenți la debandadă,
jafuri de bănci, răpiri și alte atrocități, cu un Robert De Niro tânăr
jucând rolul fiului junkie al „mamei Barker”. Filmul e o parodie a
istoriei moderne prezentate în narațiunea necreditabilă a eroinei, Ma
Barker, care ne expune toate schimbările și transformările istoriei
recente dezicându-se de toate aceste informații despre care o femeie
lipsită de educație cum este ea nu ar putea să știe prea multe. Crezul
după care se ghidează Ma Barker este acid la adresa societății, fără a
fi pretențios, și aceasta nu se sfiește să îl formuleze cât mai explicit și
memorabil: „It’s a free country, Mona. But unless you’re rich, you ain’t
free to know that. So I want to be freer than the rest of the people”,
sau „I told my boys, you just rob some banks and stay out of trouble”,
sau epocalul „You wish you could be more like us, but you’re scared
of your neighbours and you ain’t got the guts”. Dincolo de tehnicile
narative experimentale, dar niciodată pretențioase, Roger Corman a
intuit un lucru pe care în perioada respectivă nu-l mai aplicau decât
rock starurile. Nu poți să ieși în pierdere atunci când livrezi cât mai
clar unei generații revoltate adevărurile pe care vrea să le audă, așa
cum vrea să le audă.
Această vagă, dar probabilă paralelă a rețetei de succes în cultura
tânără se observă cel mai ușor când, după ce renunță să mai
regizeze filme7 și își fondează propria casă de producție, New World
Pictures, Corman ajunge să producă o nebunie de film cu liceeni
intitulat „Rock’n’Roll High School” (featuring The Ramones). Filmul
regizat de Allan Arkush este cea mai colorată cronică a demenței
adolescentine pe care o poate cauza pasiunea pentru o formație
(cu atât mai mult cu cât The Ramones apar în film, salvează liceul
într-un mod exploziv și oftică directoarea, administrația și părinții
pentru totdeauna) și singurul motiv pentru care țin să îl menționez
aici în ciuda limitei de spațiu este acela că merită văzut. Filmul
include gaguri strălucite despre efectele rockului asupra șoarecilor
de laborator, outfit-uri funky și cea mai visătoare secvență de vis care
ar putea hrăni vreodată fanteziile unei fane Joey Ramone, precum P.
J. Soles interpretând-o pe „Riff Randell, rock’n’roller”.
Alte producții New World Pictures care nu mai au nevoie de nicio
prezentare sunt „Children of the Corn” și „Piranha”, iar pe la
începutul anilor ’90 Corman deschide drumul spre ecranizările de
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care se face filmul. Nu este întâmplător că într-o contemporaneitate
împărțită între culturi care mai de care mai alternative, filmele lui
Corman se bucură de o reiterare care le face mai actuale și mai
savuroase ca niciodată, pentru oameni prea tineri să fi prins anii
’60-’70, dar îndeajuns de rebeli să se fi potrivit acolo. De altfel, ca
dialog între rebeliunea de azi și rebeliunea de atunci, filmele lui sunt
o punte esențială generațiilor tinere și neliniștite din toate timpurile
- iar timpurile se repetă.

1. În autobiografia lui, Corman se opune și contrazice supranumele
de King of B’s care îi este adesea atribuit prin clarificarea contextului
istoric în care au apărut și au existat filmele B, în epoca de aur a
Hollywood-ului (anii ’30-’40);
2. How I Made a Hundred Movies in Hollywood and Never Lost a Dime;
3. The epitome in shocking entertainment. You will always remember.
Because you’ll be unable to forget;
4. Biography of Stephen King, edited by Harold Bloom, Chelsea House
Publishers 2002, pag. 9;
5. Stephen King, Danse Macabre, Berkley Books 1981;
6. http://atlretro.com/tag/tim-lucas/;
7. Corman renunță la regia de film la începutul anilor ‘70, cu „Von
Richtofen and Brown” ca penultim film al lui, însă revine în 1990 cu
Frankenstein Unbound.
Bilanțul de filme produse de Corman depășește 400 filme, iar cele
regizate de el se ridică la 50.

Attack of the Crab Monsters, 1957

benzi desenate Marvel, producând și regizând o versiune de film
unreleased după „The Fantastic Four”(1994). Filmul a fost făcut în
grabă pentru a nu pierde drepturile pe ecranizare, iar managerul
Marvel, neimpresionat de rezultatul final, s-a împotrivit distribuirii
filmului în cinematografe. Cu toate acestea, am putea merge
îndeajuns de departe încât să recunoaștem că versiunea din ’94, cu
toate limitările ei, e mult mai distractivă decât blockbusterul din
2005, al lui Tim Story.
Anul 2009 îl găsește pe Corman producând și regizând o serie pentru
Netflix, alături de Joe Dante - seria „Splatter”, avându-l ca protagonist
pe Corey Feldman. „Splatter” este o poveste cu premise pulp a
unui rock’n’roller - legenda Johnny Splatter -, care pe lângă hituri,
recunoaștere și faimă, se alege cu o cantitate direct proporțională
de dușmani. În urma sinuciderii lui subite, Splatter se întoarce
printre prieteni și dușmani la citirea testamentului. În 2010, Corman
produce „Dinoshark”, respectiv „Dinocroc vs. Supergator” pentru
TV, un fel de „Jaws” low budget al cărui making of hilar îl surprinde și
Alex Stapleton în timpul filmărilor pentru „Corman’s World”.
De la primele încercări de regie (Corman nu a absolvit o școală de
film, dar recunoaște că a trebuit să facă toate greșelile posibile în
primele patru-cinci filme pentru a compensa asta) până la cele mai
recente realizări din cariera de producător, filmele lui Roger Corman
scriu o istorie alternativă a cinemaului.
O concluzie la întreaga lui carieră s-ar împărți undeva între stilul
lui inovator de a nu pierde din vedere filmul, indiferent de resurse
și limitări, și a nu pierde din vedere vremurile și oamenii pentru
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Dinamita Dominicană
Maria Montez: kitsch
inocent și voios

de Andrei Luca
Ca direcţie a cinematografului escapist al Hollywood-ului anilor 1940,
filmele de aventuri de inspiraţie orientală realizate de studiourile
Universal se bucurau de o mare deschidere către public. Fără a
beneficia de bugete uriaşe, producţiile rezultate aduceau un profit
substanţial. Aşadar, la momentul lansării filmelor în care a jucat
Maria Montez, actriţa era o vedetă populară. Porecla „The Queen of
Technicolor”, primită în urma apariţiei în pelicula „Arabian Nights”
(1942, regie John Rawlins), dar şi alte nickname-uri precum Ciclonul
din Caraibe (The Caribbean Cyclone) sau, favorita mea, Dinamita
Dominicană (Dominican Dynamite), atestă nivelul de recunoaştere de
care se bucura actriţa. În ciuda celebrităţii, la câţiva ani după moartea
ei, Maria Montez a devenit un icon al unei sensibilităţi nişate, camp-ul.
Despre camp, Susan Sontag a publicat un eseu în 1964, numit „Notes
on Camp”, încercând să teoretizeze ceea ce ea numeşte un tip de
sensibilitate. Fără să ofere o definiţie clară, uşor de subliniat cu
pixul, Susan Sontag porneşte în delimitarea acestui teritoriu estetic
notând particularităţi şi observaţii de-a lungul a 58 de note, pe care
i le dedică lui Oscar Wilde. O primă coordonată şi probabil firul roşu
al acestei nişe estetice pune în centru artificialitatea, exagerarea şi
excentricul. E suficient să ne uităm la cazul Mariei Montez, unde
titlurile filmelor în care actriţa a jucat spun ceva relevant despre
natura estetică a continuţului: „Arabian Nights”, „Ali Baba and the
Forty Thieves” („Ali Baba şi cei 40 de hoţi”, 1944, regie Arthur Lubin),
„Gypsy Wildcat”, (1944, regie Roy William Neill), „Cobra Woman”
(1944, regie Robert Siodmak), „Siren of Altantis” (1949, regie Gregg
C. Tallas) etc. Aşa cum se poate observa din simpla citire a acestor
titluri, spațiile unde se petrece acţiunea sunt întotdeauna exotice.
Sub culorile Technicolorului, artificialul coboară aici din riscurile
nesesizate şi, implicit, neocolite care se activează automat în crearea
unei scenografii al cărei cuvânt cheie e exotismul. Deşi extravangant,
kitchul scenografiei din filmele Mariei Montez are ceva cuminte,

inocenţa a ceva muncit serios. Extravaganţa vine, de fapt, chiar din
strălucirea falsă a unui decor somptuos, gospodărit din bani puţini.
Spre exemplu, genericul din debutul filmului „Arabian Nights” anunţă
echipa de filmare pe un background de desene realizate în culori
puternice, care imită într-un mod ieftin miniaturile arabe. Însă pecetea
artificialului se extinde dincolo de scenografie, contaminând jocul
actorilor sau firul narativ. După genericul de început, pe parcursul
filmului aflăm că Şeherezada (Maria Montez) este o dansatoare de circ
şi că îi are drept colegi pe Aladin (care încă îşi caută lampa fermecată
pierdută în copilărie) şi Sinbad (care povesteşte veşnic aventuri din
călătoriile lui pe mare). Câteva dintre datele principale ale unor
poveşti diferite sunt păstrate, dar mixate altfel, altele sunt ignorate
complet, personaje dintr-o poveste sunt mutate în altă poveste,
rezultatul fiind o serie de trimiteri culturale intenţionat imprecise.
Colportările şi grefele narative delirante contribuie la senzaţia că ceea
ce vezi pe ecran e făcătură, inventivitate de dragul escapismului şi al
amuzamentului. Artificiozitatea merge atât de departe încât include
până şi accentul spart al Mariei Montez în engleză. E fix ceea ce te
poate face să exclami „e prea mult”, „e prea fantastic”, „nu e de crezut”,
însă în opinia lui Susan Sontag acestea trei sunt „expresii standard ale
entuziasmului camp”.
Astfel, continuând ideea primului paragraf, conversia Mariei
Montez de la celebritate mainstream la icon al unei nişe estetice ar
putea fi uşor explicată şi pusă în cârca capriciilor publicului larg,
care la sfârşitul anilor ’40 se cam săturase de paradigma propusă de
studiourile Universal (filme de aventuri desfăşurate în spații exotice,
cu iz oriental). Totuşi, acest lucru nu explică decât trecerea într-un
con de umbră a Mariei Montez spre sfârşitul vieţii. Saltul propriu-zis
din barca popularităţii mainstream în cea a celebrităţii nişate poate fi
justificat printr-o serie de detalii ce ţin de ascensiunea şi de maniera
Mariei Montez de a juca, ambele revalorizate de contextul cultural al
anilor 1960.
Ca să o spunem de la început, Maria Montez joacă prost. Foarte
prost. Dar personalitatea şi narcisismul ei delicios compensează lipsa
talentului. Întreaga ei biografie pare un antrenament pentru tipologia
rolurilor pe care le-a jucat în filme. Sfatul Mariei Montez către sora
ei, Lucita, care şi-a încercat la rându-i norocul în industria filmului,
reflectă într-o mare măsură lucrurile menţionate mai sus: „Primul
lucru pe care o tânără trebuie să îl facă pentru a deveni actriţă este să
creadă că este cea mai frumoasă şi importantă dintre toate femeile de
pe Pământ. Cu alte cuvinte, poartă-te ca şi cum ai fi o regină. Nu-ţi fie
teamă în faţa niciunui regizor, nu contează cât de temperamental sau
exigent ar fi. Aminteşte-ţi, draga mea Lucita, publicul este cel care are
ultimul cuvânt, nu ei.”
La acest lucru am putea adăuga mărturia regizorului filmului „Cobra
Woman”, care spune că pentru a intra mai bine în rolul personajului,
Maria Montez se comporta/cerea şi celorlalţi să se comporte ca şi cum
ea încă ar mai fi în pielea personajului pe care îl interpretează în film:
„dacă este o regină, îţi va cere să te înclini în faţa ei, chiar şi în pauze.”
Valoarea acestor detalii biografice legate de Maria Montez capătă o
oarecare importanţă dacă ne gândim le secvenţa înfruntării dintre
cele două surori gemene, regina malefică a insulei şi sora ei geamănă
(ambele interpretate de Montez) din „Cobra Woman”. Legendara
replică „Geef me that Coparah chewel!” (transcrierea facută de Jack
Smith a accentului dominican al actriţei când spune în engleză
„Give me that Cobra jewel!”) a devenit celebră nu datorită talentului
actoricesc, ci în raport cu personalitatea actriţei, care răzbătea dincolo
de limitele identităţii asumate în film. Însă ieşirea cu adevărat din
zona trivia a detaliilor menţionate mai sus se face în momentul citirii
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camp și cultura gay. Legând istoria camp-ului de istoria gustului snob,
criticul de film observă dispariţia aristocraţiei, clasă socială antrenată
în snobism cultural şi subtilităţi estetice, şi identifică un substitut
autoproclamat al aristocraţiei gustului. Această sarcină trece sub
tutela uneia din cele două „minorităţi creatoare” ale culturii urbane
din anii ’50 şi ’60, „estetismul şi ironia homosexuale”, cealaltă fiind
„seriozitatea morală evreiască”. Deşi queer culture este mişcarea care
cristalizează gustul camp, iar „homosexualii, pretutindeni, constituie
avangarda – şi publicul cel mai instruit – al camp-ului”, între cele două
nu poate fi pus semnul egal: „Nu toţi homosexualii au gusturi camp”.
Unul dintre motivele care justifică alegerea camp-ului ca sensiblitate
specifică culturii gay din anii ’60 este de natură formală. Astfel,
imaginea Mariei Montez are toate ingredientele care o recomandă
spre a fi transformată în drag queen: narcisim, egocentrism, aroganţă,
exotism, toate potenţate de un soi de inocenţă, pe care dacă am numi-o
lipsă de talent actoricesc nu ar fi suficient. Toate aceste trăsături
ale personajelor interpretate de actriţă, dar şi strălucirea kitsch a
costumelor sau grandoarea ieftină a decorurilor filmelor în care a
jucat devin elemente ale unui teritoriu estetic fertil, uşor de fetişizat
şi de exagerat în contextul culturii gay. Travestiul nu este doar formal,
nu presupune doar adoptarea hainelor de femeie de către bărbaţi
sau viceversa, ci şi adoptarea unor atitudini care în mentalul colectiv
sunt considerate a fi tipic feminine/masculine. Iar mentalul colectiv,
spre deosebire de individ, este politically incorrect. În plus, exagerarea
ironică şi autoironică a unor atitudini feminine de către travestiţi este
mult mai riscantă în context social decât feminitatea femeilor, aşa că

Cobra Woman, regie Robert Siodmak, 1944

eseului lui Susan Sontag, care la punctul 32 anunţă că „sensibilitatea
camp e glorificarea personajului. […] Ceea ce apreciază ochiul camp
este unitatea, forţa persoanei”.
Practic, în acest punct, omogenitatea rolurilor în care a fost
distribuită, faptul că tipologiile personajelor abordate de Montez nu
se diferenţiază prea mult de la un film la altul (iar dacă se diferenţiază,
Montez le abordează în acelaşi registru), începe să funcţioneze
avantajos în construirea unei identităţi unitare, uşor de recunoscut.
Costumele strălucitoare pe care Maria Montez le poartă în „Ali Baba
and the Forty Thieves” au un iz oriental, însă sunt golite de o identitate
culturală precisă. De aceea, ar putea foarte bine să funcţioneze şi
în „Cobra Woman”. Importantă nu este reconstituirea fidelă a unui
context cultural, ci aluzia către un anume exotism care în imaginarul
colectiv al publicului ţintă poate fi asociat unei zone geografice şi
perioade istorice. Secvenţa de dans din „Cobra Woman” în care regina
Naja seduce şarpele, animalul sacru al insulei, şi din mişcările, când
smucite, când unduitoare, ale dansului alege arătând cu degetul
victimele sacrificiului care urmează să fie închinat zeului insulei,
nu este atât de diferită de secvenţa de dans din „Arabian Nights”,
unde Şeherazada dansează pentru viitorul ei soţ la nuntă. Mişcările
unduitoare ale corpului şi ale mâinilor sunt aceleaşi.
Dacă imaginea uşor recognoscibilă a Mariei Montez i-a oferit
vizibilitate, artificialitatea filmelor este cea care i-a asigurat
revalorizarea în contextul cultural al mişcărilor de avangardă ale anilor
’60. În acelaşi eseu numit „Notes on Camp”, Susan Sontag acordă
două paragrafe unei discuţii despre legătura dintre sensibilitatea
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sensibilităţii camp, de fapt, rezidă în puterea de a arunca în aer
orice formă de conformism estetic, de a dizolva instant regulile şi
seriozitatea. Toată axa valorică, începând de la nivelul cel mai de jos,
prost-gust, până la nivelul superior, bun-gust, este dată peste cap.
Eşecul plin de intensitate al Mariei Montez ca actriţă distribuită în
rol dublu în „Cobra Woman” („Coprah Woman” hahah!) are un farmec
care trece dincolo de judecata valorică, un farmec a cărui existenţă
este legitimată de succesul la public pe care Montez l-a înregistrat.
Aluzia formulării din „Coprah Woman” (în loc de „Cobra Woman”) la
accentul Mariei Montez în engleză nu este o lovitură plină de ironie
distructivă, ci dimpotrivă, o formă de ironie sentimentaloidă. Iar
asta are legătură cu modalitatea celor care apreciază camp-ul de a se
raporta şi de a recepta acest tip de sensibilitate. Sărind în apărarea
celor care gustă umorul camp, Susan Sontag vede în raportarea fanilor
la această sensibilitate „un fel de iubire, iubire faţă de natura umană”.
În continuare, criticul adaugă că „gustul camp se identifică, de fapt, cu
ceea ce savurează. Oamenii care împărtăşesc o asemenea sensibilitate
nu râd de un obiect pe care îl etichetează drept camp, ci se bucură
de el. Camp-ul este un simţământ plin de tandreţe”. Aşadar, gafele şi
stângăciile pasionante ale Mariei Montez, ridicolul jocului actoricesc
extrem de prost, maniera de a eşua magistral în întruchiparea unei
emoţii autentice, felul în care mijeşte ochii şi îşi subţiază buzele pentru
a sugera răutate, determinare sau răceală nu constituie obiectul unei
ironii batjocoritoare, ci dimpotrivă, constituie principalul motiv de a o
îndrăgi sincer atât de tare. Pur şi simplu, filmele şi jocul ei actoricesc
sunt atât de proaste, încât devin bune.

Ali Baba and the Forty Thieves, regie Arthur Lubin, 1944

orice discuţie despre political correctness în acest cadru bine delimitat
nu se susţine. Revenind, germenii glamour-ului cultivat de Maria
Montez rodesc în persoana lui Mario Montez, cel care este încarnarea
lucrurilor menţionate mai sus. Aroganţa, narcisismul, farmecul şi sexappeal-ul feminin, hainele sclipicioase ale actriţei devin, în contextul
travestiului lui Mario Montez, surse ale exagerării. Pe numele lui
adevărat Rene Rivera, Mario a fost unul din superstarurile lui Andy
Warhol, a jucat în „Flaming Creatures” al lui Jack Smith (fan declarat
al actriţei), iar numele său de scenă este un omagiu clar adus actriţei.
Cel de-al doilea motiv pentru care Maria Montez a devenit un icon
al sensibilităţii camp, deşi nu este de natură formală, are legătură
cu forma şi serveşte scopurilor propagandistice ale culturii gay.
Escapismul inocent, plin de umor (voluntar şi involuntar), al unor
filme precum „Gypsy Wildcat”, „Siren of Altantis” sau „Cobra Woman”
devine în opinia lui Susan Sontag „un dizolvant al moralităţii. El
neutralizează indignarea morală, promovează spiritul ludic”. Toată
această superficialitate plină de voioşie atrage atenţia asupra unei
forme, declară supremaţia esteticului asupra conţinutului moralizator.
Tot acest discurs de până acum care încearcă să aşeze filmele de
serie B în care a jucat Maria Montez pe acelaşi nivel de rafinament
cu arta înaltă poate indigna sau contraria rigiditatea omului obişnuit
cu canonul estetic al artei „adevărate”, cea care exprimă contorsiunile
interioare ale artistului, dilemele existenţiale, cea care etc… Cum
poate fi pus semnul egal între cântecul de haiducie din „Ali Baba and
the Forty Thieves”, interpretat călare de hoţii conduşi de Ali Baba,
şi o secvenţă din Antonioni, Bergman sau Tarkovski? Perversitatea
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Don Siegel
ajunge în prima ligă

de Lavinia Cioacă
Don Siegel este un meşteşugar isteţ, cu o intuiţie incredibilă
când vine vorba despre transformările şi evoluţia (sau
mutaţiile) unor genuri specifice cinemaului american, cum sunt
westernul şi ceea ce azi numim action movies. A lucrat multă
vreme în sistemul hollywoodian, în care a nimerit aproape
din întâmplare. Și-a făcut mâna lucrând la secvenţe de montaj
(inclusiv pentru „Casablanca”, regie Michel Curtiz, 1942), unde
avea libertate aproape totală de experimentat, şi filmând cadre
prea puţin importante pentru a fi trase de regizori, ca parte
dintr-o echipă secundă. Până în a doua parte a anilor ’60, a
fost considerat un regizor minor; potrivit consensului critic
de până atunci, un singur film de-al său, „Invasion of the Body
Snatchers”, se distingea concludent din masa de mediocritate
pe care o produsese pe bandă rulantă pentru diverse studiouri.
Într-un interviu acordat lui Peter Bogdanovich în 1968 1,
Siegel însuși se arată indiferent față de unele dintre filmele
sale, aruncând vina pe personajele negative tradiționale ale
Hollywood-ului – producătorii cei prea mercantili pentru
a lăsa regizorul să găsească în scenarii ceva care să merite
exploatat. Nu că regizorii din divizia lui Siegel ar fi avut timp:
lucrau sub presiune permanentă, filmând scurt şi trecând mai
departe. Importanţa lui Siegel nu are legătură cu faptul că
până la urmă a promovat de la low-cost productions la filme în
formate prestigioase (așa-numitele „prestige pictures”), noțiunea
de „prestige” în sensul ei hollywoodian negarantând calităţi
estetice. Siegel e important pentru că, cel puțin în două dintre
filmele lui, a atins un nerv politico-social sensibil, precum și
pentru faptul că a pregătit terenul pentru ceea ce Pauline Kael 2
avea să numească „street westerns”, iar J. Hoberman – „antiMiranda policiers” 3: filme de acţiune care transplantau în medii
contemporan-urbane moralitatea westernurilor tradiționale.
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Siegel a realizat produse de serie B pentru o bună parte din
cariera lui, într-o epocă în care noțiunea de „film de serie B”
deja începuse să-şi piardă sensul originar. De drept, noțiunea
desemnează un fenomen cu viaţă scurtă din industria
hollywoodiană. În anii ’30, una dintre soluţiile la problema
scăderii numărului de spectatori cu aproape o treime (ca
urmare a crizei economice de atunci) a fost introducerea unor
bilete de tipul „2 în 1” (double-bill). Se cuplau de obicei un film
de calibru mare (serie A) cu unul făcut economic. Iniţiativa
a aparţinut cinematografelor, care încercau ca strategie de
atragere în săli a spectatorilor varierea programului. Cu cât
aveau mai puţină faimă locală, cu atât îşi schimbau programul
mai des. Fenomenul a prins contur foarte repede şi s-a propagat
pe tot cuprinsul Statelor Unite, devenind normă în jurul anului
1935. Aşadar, scopul producţiilor low-cost era să umple partea
de jos a biletului dublu. Se închiriau cu o taxă fixă, nu pe baza
unui procentaj din încasări aşa cum se întâmpla cu filmele
care mizau pe succes la box-office (A-urile), aşa că producătorii
puteau controla bugetul încât să iasă întotdeauna în câştig.
Filmele de serie B funcţionau nu doar ca geamanduri/ bărci de
salvare (prin siguranţa profitului puteau ţine un studio pentru
o perioadă mică de timp pe linia de plutire), dar şi ca rampă
de lansare pentru regizori şi actori, şi, mai mult decât atât, ca
„lubrifiant” pentru mecanismele industriei – oferind un teren
de joacă (grăbită, uneori stresantă) şi de antrenament pentru
mulți angajaţi de-ai studiourilor.
De cele mai multe ori, filmele de serie B au fost definite
prin contrast cu cele de serie A. Brian Taves, în The B Film:
Hollywood’s Other Half 4, a construit o taxonomie a filmelor de
serie B pentru anii ’30, împărţind producţiile în funcţie de
prestigiu în: filmele de serie B ale marilor sudiouri, filmele
companiilor mai mici („quickies” făcute de studiourile, de multe
ori fantomatice, cantonate în metaforicul „Poverty Row”) şi aşanumitele „programmers” – o formă hibridă, destinată oricărei
părţi din biletul dublu, populară mai ales în prima jumătate a
anilor ’30, până când B-urile îşi intră în drepturi – mai exact,
până la industrializarea producţiei lor. Oricât de tare se chinuiau
studiourile, prin campanii publicitare însoţite de trucuri care
mai de care mai spectaculoase, să asigure succes de box-office,
de multe ori statutul de A sau B se putea schimba în funcţie
de cum era primit filmul. Deci linia între A şi B nu e groasă
decât în termeni economici. Conducerea marilor studiouri a
ştiut să profite intens de pe urma popularităţii biletului dublu,
obligând cinematografele la o practică numită „block-booking”,
însoţită uneori şi de „blind-bidding”, ceea ce înseamnă că dacă
voiai să ai acces la produsele care aveau parte de publicitate
şi îţi puteau aduce oameni în săli trebuia să închiriezi în bloc
toată producţia studioului pe un sezon. O consecinţă evidentă
este faptul că uneori rulau filme fără să se ştie nimic mai mult
despre ele decât lista cu echipa. Şi dacă genericul îţi oferea o
imagine rapidă şi de multe ori corectă despre intenţia cu care
fusese făcut filmul, el nu îţi spunea mare lucru despre appeal-ul
pe care l-ar putea avea la public. Block-booking-ul a fost interzis
printr-o decizie judecătorească în 1948, ceea ce a determinat
studiourile să-şi concentreze eforturile pe producţii mai
„nobile”, lăsând astfel studiourile mai mici, precum American
Independent Pictures, să se ocupe de furnizarea de „cheapies”.
Nu înseamnă că au încetat să le producă, doar că în proporţii
mult mai mici. B-urile sunt extrem de importante ca teren fertil
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pentru exploatarea unor subiecte tabu, ajutând în bună măsură
la naşterea unor fenomene precum așa-numitele „midnight
movies”, a unor subgenuri precum „blaxploitation”-ul și altele
(schimbaţi prefixul după natura content-ului şi mai aveţi cel
puţin alte două subgenuri). Istoria B-urilor e în sine un subiect
de analiză în profunzime. Revenind la Don Siegel, ce e relevant
în practica lui de film de serie B este maniera de filmare cu care
s-a deprins şi pe care a purtat-o cu el în filmele de serie A.

Invasion of the Body Snatchers

Invasion of the Body Snatchers, 1956

„Invasion of the Body Snatchers” (1956) este o adaptare a
cărţii „The Body Snatchers” (publicată prima dată în 1954) a
scriitorului Jack Finney. Un rezumat scurt al filmului ar putea
suna cam aşa: pacea unui orăşel american populat de oameni
„ca noi” se dovedește a fi un camuflaj pentru infiltrarea perfidă
a „celuilalt”. Protagonistul, doctorul Miles Bennell (Kevin
McCarthy), intuiește de cum se întoarce dintr-o călătorie că
în absenţa lui s-a întâmplat ceva misterios cu locuitorii Santa
Mirei: aceștia sunt înlocuiţi treptat de forme superioare de
viaţă, capabile să imite orice organism aflat în proximitate.
Filmul începe ca o ilustrare dramatică a sindromului Capgras
(ale cărui victime își închipuie că cei dragi lor sunt înlocuiți
de duplicate) şi se transformă într-o cursă contra-cronometru
pentru salvarea omenirii de „replicanții” lipsiți de principii

şi de sentimente, care vin să saboteze dinăuntru tihna unei
suburbii americane arhetipale. După cum remarcă Hoberman 5,
cotidianitatea americană este cea care devine aici sinistră.
Ambiguitatea mesajului filmului vine din mai multe direcţii:
din sursa literară adaptată, din modificările suferite de
film înainte de lansarea finală şi din orientările politice ale
realizatorilor: producătorul Walter Wanger a mai produs atât
filme interpretate drept cripto-fasciste, cât şi filme declarat
anti-fasciste; Siegel se declara liberal (în sensul american al
cuvântului), dar relațiile lui personale trăgeau la vremea aceea
mai spre stânga; scenaristul Daniel Mainwaring avea asocieri
stângiste fără ehivoc, dar lucrurile se complică dacă luăm
în calcul ceaţa din jurul convingerilor politice ale celuilalt
scenarist, Richard Collins 6, implicat în proiect într-o altă fază
a acestuia. În urma lipsei de succes a câtorva vizionări-test, s-a
decis punerea poveștii într-o ramă – constând dintr-un prolog
și un epilog – care s-o facă mai conformistă. Siegel își dorise
ca filmul să se termine foarte senzaţionalist, cu un plan strâns
pe chipul protagonistului ajuns într-un final pe o autostradă
pentru a cere ajutor, ţipând şi gesticulând spre cameră: „ …You’re
next!”. Spectatorul ar fi ieşit năucit de la film. În varianta finală,
epilogul dă o turnură optimistă – Miles reuşeşte să ajungă întrun alt oraş şi să îi convingă pe medicii care l-au ascultat că
povestea lui nu e o nălucire.
Au existat două mari direcţii de interpretare a filmului, definite
în jurul identităţii simbolice a „păstăilor” extraterestre care-i
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înlocuiau pe nesimțite pe cetăţenii onorabili ai Americii. Prima
e cea paranoic-anticomunistă, conformă cu peisajul politic
al anilor ’50, când „spaima roșie” prinsese rădăcini, fiind
un subiect foarte la modă şi în cinema (vezi, spre exemplu,
„Pickup on South Street” al lui Samuel Fuller, din 1953).
„Duplicații” ar fi, astfel, agenți ai subversiunii comuniste – ei
resping individualismul şi promovează egalitatea în sensul
uniformizării, al identicului. A doua interpretare (susţinută de
producător încă dinaintea lansării filmului, dar şi de actorul
principal) face din film un atac împotriva consumismului
american – acesta standardizează, omoară suflete etc. A treia
interpretare, mult mai puţin vizibilă, face din film un manifest
anti-McCarthy (adică anti-anticomunism), caricaturizând
hipervigilența și vânătoarea de nonconformiști promovate de
politicieni ca acesta.

Cazul Dirty Harry
(colaborarea cu Clint Eastwood)

Dirty Harry, 1971

Începând de la „Coogan’s Bluff ” (1968), Siegel realizează câteva
filme foarte influente pentru cursul a două genuri americane:
westernul şi filmul de acţiune. Punctul de intersecţie îl
reprezintă „Dirty Harry”, lansat în acelaşi an (1971) cu „The
French Connection”, al lui William Friedkin şi la doi ani după ce
„Bullitt” (regie Peter Yates) ridicase ştacheta pentru ce însemna

la vremea respectivă filmul de acţiune – printre altele, cu o
secvenţă de mai bine de 10 minute în care filma o urmărire de
maşini din toate unghiurile posibile, exploatând la maximum
geografia urbană pentru a obţine un efect aproape liric, hopurile
maşinilor pe o sinusoidă de asfalt conferindu-le o supleţe
ireală. (S-ar putea să fie prima dată în istoria cinemaului când
coregrafia unei urmăriri de maşini e investită cu valenţe lirice
atât de căutate). Trioul de mai sus este foarte important pentru
filmul de acţiune de astăzi, întrucât prefigurează accentul pe
spectaculos, pe bombardamentul senzorial, care a devenit un
must al genului abia în anii ’80: niciun cadru fără o senzație tare,
înflorituri stilistice chiar și atunci când povestea nu le cere, de
dragul stimulării senzoriale permanente a spectatorului. Gradul
de noutate al acestor filme, în ceea ce priveşte cantitatea de
violență explicită, e atestat de cronicile vremii, iar, pe frontul
istoriei stilistice, ele au contribuit la instaurarea ca normă a ceea
ce David Bordwell numește „intensified continuity” – spargerea
evenimentelor și a acțiunilor povestite cinematografic în
cadre tot mai scurte, filmate cât mai dinamic din unghiuri cât
mai variate, totul fără a contrazice, însă, vechile principii ale
decupajului hollywoodian zis și „analitic”.
„Dirty Harry” este o piesă centrală în filmografia lui Don Siegel.
Inspirat de cazul real al unui criminal atroce, cunoscut în anii ’60
–’70 sub porecla „Zodiac”, filmul se concentrează pe eforturile
protagonistului (Clint Eastwood, un poliţist cu politică proprie,
rebel) de a scoate din peisaj un criminal în serie, prin propriile
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lui mijloace – în niciun caz curate sau safe. Influența filmului
nu se limitează la stil. Subiectul în sine anticipează cu două
decenii moda filmelor cu serial killers. Totodată, „Dirty Harry”
contribuie la consolidarea unei alte viitoare convenții a filmelor
cu poliţişti – prezenţa cuplului de colegi/parteneri care încep
prin a se călca reciproc pe nervi, pentru a ajunge să se apropie şi
chiar să-şi salveze unul altuia viaţa în timp ce-și duc misiunea la
bun sfârșit. Apoi, pe lângă perfectarea unui şablon pentru filmul
de acţiune, „Dirty Harry” contribuie şi la translarea convenţiilor
westernului într-un mediu urban.
Cel mai prolific gen din istoria Hollywoodului, westernul
a constituit în perioada sa de glorie (după al Doilea Război
Mondial și până la sfârşitul anilor ’60, perioadă în care un
sfert din producția americană de filme e reprezentată de
westernuri) „modul preferat al Americii de a se explica pe sine
sie însăși” (Hoberman) 7. Oglinda a fost inițial una flatantă:
eroul de western omora în numele legii, chiar dacă uneori nu
în cadrul ei; intenţiile lui erau întotdeauna onorabile – violența
lui făcea posibilă propășirea civilizației, a „grădinii” plantate
de coloniști în inima „sălbăticiei”. Treptat, funcția ideologică
a genului încetează să mai fie una de simplă legitimare;
oglinda începe să se murdărească, să facă „valuri” complicate.
Acest proces se intensifică în anii ’50 și mai ales ’60, printre
factorii contribuitori numărându-se – pe lângă Războiul Rece
și mai ales cel din Vietnam – înmulțirea producțiilor străine
care rulau pe ecranele americane și aproprierea acestui gen
specific american de către alte cinematografii naționale. Odată
cu apariţia spaghetti-westernului, moralitatea pe care fusese
clădit genul intră într-un declin accelerat. Eroul devine un
anti-erou: individualist, imoral, pragmatic, fără cauză şi valori
nobile, el încearcă fie să se îmbogăţească, fie să-şi scape pielea.
Pe fondul luptei populației afro-americane pentru drepturile
ei cetățenești și pe fondul impopularității crescânde a politicii
externe americane, etosul expansionist și rasist al genului
începe să dea semne de dezintegrare chiar în interiorul filmelor
însele. Până la „Dirty Harry”, westernul fusese deja murdărit
în toate felurile posibile: apăruseră westernuri elegiace sau
„crepusculare”, westernuri „antiamericane” sau anti-westernuri.
Traseul acestui gen transpare foarte limpede chiar în interiorul
filmografiei lui Siegel. Apărut în 1960, „Flaming Star” (probabil
printre singurele filme cu Elvis Presley în care acesta nu era
exploatat pentru ce ştia el să facă mai bine) încă mai reprezintă
westernul care e „western și atât”, westernul de duzină. „Two
Mules for Sister Sara” (1970) e tot un western de serie, deși
unul post-spaghetti, cu inserții de anticlericalism – Shirley
MacLaine interpretează o prostituată deghizată în măicuţă,
care se joacă pe tot parcursul aventurii cu impulsurile erotice
ale tovarășului ei de drum (outlaw-ul solitar Clint Eastwood).
Pentru că tot am ajuns la impulsuri erotice, merită menţionată
o bizarerie de film: „The Beguiled” (1971), din seria „femeile
sunt aici pentru a distruge bărbatul” -o teză misogină ilustrată
nesimţit de limpede din subiectul filmului. Nu ai cum să-l scoţi
nepătat. Un soldat al Uniunii se adăposteşte într-o şcoală de
fete a Confederaţiei. Grupul de femei e prezentat ca un cuib al
dorinţelor sexuale reprimate, pe care prezenţa lui le scoate la
suprafaţă în cele mai violente feluri, transformându-l în scurt
timp, din prizonier de război, în prizonierul lor. Iar filmul te
lasă să crezi că eroul ar fi fost mai fericit în mâinile înarmate ale
Confederaţiei. Dacă revoluția sexuală a anilor ’60 se regăsește

în „The Beguiled” și în „Two Mules for Sister Sara”, conștiința
de sine a genului muribund se reflectă solemn în „The Shootist”
(1976), un film a cărui principală temă este moartea eroului de
western (John Wayne).
Ce-l face pe Siegel briliant e faptul că a intuit încă din ’68, odată
cu „Coogan’s Bluff ”, moartea acestui gen, şi, luând un icon din
sânul său – pe Clint Eastwood, Bărbatul Fără Nume, care venea
din spaghetti-westernurile lui Sergio Leone –, l-a mutat întrun spaţiu urban, păstrând din persona lui leonescă aspectul
dur, taciturn și plin de ură, dar readucându-l în rândurile
eroilor tradiţionali din westernuri, protectorii noştri care ştiu
întotdeauna pe cine trebuie să elimine. În „Dirty Harry”, eroul
eastwoodian este deja aclimatizat în orașul modern.
Cel mai influent detractor al filmului, Pauline Kael, l-a numit
un film fascist, pentru că pleda cauza unei forțe polițienești
paralegale, care să facă dreptate într-un regim de tip vigilante.
Inspectorul Harry Callahan, deşi lucrează în interiorul
sistemului, reprezentând poliţia din San Francisco, i se opune
acestuia în toate felurile, pentru a scoate din peisaj serial killerul care pusese pe jar populaţia din San Francisco. Aici, legea
scrisă este legea care protejează criminalii, iar criminalii nu
sunt produsul societăţii, nu sunt „dintre noi”, ci sunt Răul
absolut, răul metafizic. Practic, filmul pledează împotriva
drepturilor deținuților – sunt invocate cazurile Miranda și
Escobar –, prezentându-le (într-un fel total neverosimil: îl
vedem pe asasin eliberat din lipsă de probe, deși totul arată
că acesta e un pericol pentru societate) drept factori care
facilitează Răul; ele nu protejează suspectul de forţa poliţiei,
care poate lua dimensiuni abuzive, ci protejează Răul absolut de
poliţiştii buni care încearcă să-l elimine. Iar Eastwood e acolo
ca să cureţe oraşul, cu revolverul lui falic 8. Mutând westernul la
oraș, „Dirty Harry” îl reîntoarce la vechile lui certitudini: Harry
ştie întotdeauna care sunt băieţii buni şi care sunt scursurile;
nu-i poate încurca. Întocmai ca un erou tradițional de western,
el e acolo ca să apere unitatea „noastră” comunitară – o unitate
care la începutul anilor ’70 era mai imaginară ca oricând.

1. „Working within the System”, interviu acordat lui Peter
Bogdanovich, în revista Movie, nr.15, 1968
2. Pauline Kael, The Street Western, cronică la filmul „Walking
Tall”, inclusă în vol. Reeling, 1976, p. 282-288, din ediţia 1992,
Marion Boyars Publishers Ltd.
3. J. Hoberman, The Dream Life: Movies, Media, and the
Mythology of the Sixties, The New Press, 2003, p. 320-333
4. Studiu inclus în Grand Design: Hollywood as a Modern Business
Enterprise 1930 – 1939, editată de Tino Balio, Charles Scribner’s
Sons, 1993, p. 313 – 352
5. J. Hoberman, The Red Atlantis: Communist Culture in the
Absence of Communism, Temple University Press, 1998, p. 192197
6. Acelaşi care a scris scenariul pentru „Riot in Cell Block 11”
– un film produs tot de Wanger şi regizat de Siegel, despre o
revoltă în rândul deţinuţilor unei închisori.
7. J. Hoberman, The Magic Hour: Film at Fin De Siècle, Temple
University Press , 2003, p. 123 - 131
8. Pauline Kael, Saint Cop, cronică la filmul “Dirty Harry”,
inclusă în vol. Deeper into Movies, 1973, p.385 – 389 din ediţia
2000, Marion Boyars Publishers Ltd.
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Monte Hellman feat.
Jack Nicholson și
Warren Oates

„Situaţia ideală pentru mine este să lucrez la un film ca The Shooting sau
Two-Lane Blacktop, unde sunt atât de multe necunoscute în procesul de
dezvoltare încât chiar şi după ce se încheie montajul şi tot mă pot duce să
văd filmul şi să descopăr chestii noi în el.“
(Monte Hellman)

de Răzvan Dutchevici
„Monte Hellman este cel mai bun regizor care lucrează în acest moment în
America”, declara Sam Peckinpah în 1973. Monteur, producător, scenarist
şi regizor, Hellman şi-a început cariera de cineast pe la sfârşitul anilor
’50, când Roger Corman – deja notoriu la vremea aceea pentru ale sale
filme pulp excentric de ieftine şi foarte profitabile - i-a propus să regizeze
un horror numit „Beast from the Haunted Cave”. Hellman, care studiase
teatrul la Stanford, filmul la UCLA, lucrase ca monteur în televiziune şi
fusese director de teatru, a fost atras de proiect pentru că, pe lângă un film
de groază cu un monstru care terorizează o staţiune de schi, era un film
cu gangsteri, unul dintre genurile sale favorite. Pelicula a fost realizată
spate-în-spate (două filme filmate în aceeaşi locaţie şi cât de pe fugă posibil
pentru a scuti bani de producţie) cu un film regizat de Corman numit „SkiTroop Attack”. Comparând cele două producţii, criticul Manny Farber
a lăudat talentul şi viziunea novicelui Hellman, care, după spusele lui, o
depăşeşte cu mult pe cea a lui Corman, în mare parte datorită abilităţii de
a se folosi cu iscusinţă de aşa numitul „spaţiu negativ” - adică spaţiul pe
care spectatorul îl poate intui în afara cadrului - pentru a dinamiza ce se
vede pe ecran, calitate care, după spusele criticului, este foarte importantă
pentru un regizor şi care, tot după spusele lui, îi lipseşte cu desăvârşire lui
Corman. Intrat în tăvălugul producţiilor cormaniene, Hellman a început să
lucreze pe post de ce era nevoie. Adesea distribuit de Corman ca monteur,
producător executiv sau regizor doar al anumitor scene din cadrul unor
producţii, Hellman s-a implicat cu entuziasm în realizarea tuturor
proiectelor care i s-au oferit, de multe ori fără să fie creditat pe generic.
70

Aprilie 2013

Deşi are peste 50 de ani de activitate şi mereu lucrează la câte un proiect
sau caută vreunul, cineastul american a realizat doar unsprezece
lungmetraje până în acest moment, cel mai recent film al său, „Road To
Nowhere”, fiind lansat în 2010. Puţine cum sunt şi întrerupte de imense
pauze (între „Silent Night”, „Deadly Night III: Better Watch Out!” şi
„Road to Nowhere” au trecut mai bine de douăzeci de ani) ele au fost de
ajuns pentru a-i contura un statut de regizor-cult. Stilul său elegant de
a spune poveşti, în care se pune accentul mai mult pe discuţii şi gesturi
„neînsemnate” decât pe un spectacol şocant şi hiper dinamic, în care
personajele sunt nişte marionete aruncate dintr-o situaţie bombastică
în alta - aşa cum se obişnuia în lumea filmelor de categorie B – l-a
recomandat drept un regizor mai apropiat de cinemaul psihologicfilosofic specific europenilor, decât de senzaţionalismul americănesc.
Mă voi avânta în continuare în a analiza câteva dintre lungmetrajele
sale, mai precis pe cele din perioada 1964 – 1978, adică perioada în
care a lucrat cu Jack Nicholson şi Warren Oates. Consider că a fost cea
mai bună perioadă a lui Hellman şi că alături de cei doi actori a reuşit
să dezvolte filmele care exprimă cel mai bine specificul viziunii sale.
Adică: „Flight to Fury” (1964), „Back Door to Hell” (1964), „Ride in the
Whirlwind” (1965), „The Shooting” (1966), „Two-Lane Blacktop” (1971),
„Cockfighter” (1974) şi „China 9, Liberty 37” (1978).

Aventuri în Filipine
Impresionat de scenele pe care Monte Hellman şi Francis Ford Coppola leau regizat pentru a petici haoticul horror „The Terror” (1963, regie Roger
Corman), producătorul Fred Roos (devenit ulterior celebru în special
pentru coproducerea filmelor lui Coppola) s-a hotărât să-i implice pe cei
doi într-o producţie spate-în-spate a două filme de aventură. Deoarece
Coppola nu a fost de găsit, Hellman a fost cel însărcinat cu regia ambelor
filme, cunoscute ca „Flight to Fury” şi „Back Door to Hell”, amândouă
avându-l printre protagonişti pe Jack Nicholson. Fără a fi nişte realizări
cu mari pretenţii, cele două producţii respectă canoanele multor filme
de aventură de categorie B, axate în special pe exploatarea exotismului
locurilor şi al scenelor de acţiune – împuşcături, urmăriri etc. În „Back
Door to Hell” este vorba despre trei soldaţi americani care debarcă undeva
în Filipine în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial pentru a afla tot ce
se poate despre planurile de defensivă ale japonezilor din zonă, în timp ce
„Flight to Fury” este povestea unor inşi proveniţi din lumi diferite pe care
o mică comoară îi aduce împreună în jungla filipineză.
Se pot observa deja, la un nivel încă nerafinat, câteva dintre mărcile
hellmaniene ce i-au definit stilul mai târziu. Una ar fi tenta existenţialistă
imprimată de autor filmelor sale. Dialogurile lungi şi polarizante despre
condiţia umană reprezintă un demers strident în contextul producţiilor de
serie B, însă ceva foarte comun în cazul filmelor lui Hellman. Un intelectual
atras puternic de filosofia existenţialistă, regizorul caută întotdeauna să
integreze anumite aspecte filosofice în acţiunea filmelor sale. În mare,
„Back Door to Hell” polemizează pe marginea condiţiilor de război care
pervertesc valorile umane, astfel încât conceptul de civilizaţie ajunge să
se subţieze considerabil. Burnett (Jack Nicholson) întruchipează tipul
soldatului care a început să se îndoiască de virtuţile idealurilor patriotice
cu care i-a fost îmbuibată mintea şi să perceapă războiul ca pe o luptă
absurdă în care oamenii ajung să se ucidă între ei pentru interese ce nu-i
privesc. La pol opus, Jersey (John Hackett), camaradul său, reprezintă
soldatul ideal care luptă pentru patrie fără o fărâmă de conştiinţă. „Nu-mi
vinde mie abureala aia cu fiinţele umane”, îi răspunde el lui Burnett, când
acesta îi spune că japonezii sunt şi ei oameni. Jersey continuă: „Şi până
la urmă ce-i aşa special la o fiinţă umană? Se naşte, umblă aiurea dintr-o
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parte în alta pentru o vreme, apoi moare. Asta-i tot. Aşa că ce contează
dacă mai omori câte unul ici, colo de-a lungul drumului?”
De asemenea, în „Flight to Fury”, în toată zarva creată în jurul unei
punguţe cu diamante, Hellman reuşeşte să insereze mai mult sau mai
puţin firesc discuţii filosofice privind viaţa şi moartea. Aflat într-un avion
de pasageri, Jay (Nicholson), se aşază lângă o domnişoară draguţă cu alură
de bibliotecară şi, din senin, o întreabă ce crede despre moarte. Urmează
o conversaţie scurtă în care Jay insistă că oamenii ar trebui să se împace
cu gândul morţii pentru a se bucura cu adevărat de viaţă. O altă marcă
a filmelor hellmaniene este aceea a unei suspiciuni şi a unei tensiuni ce
se clădesc gradual între oameni din lumi diferite ce sunt atraşi împreună
într-o conjunctură. Luptătorii rebeli care îi ghidează pe americani spre
baza japonezilor în „Back Door to Hell” nu par în niciun moment demni
de încredere totală. După cum Paco, conducătorul grupului, spune în
repetate rânduri, rebelii sunt dispuşi să ofere ajutor până în momentul în
care situaţia devine prea riscantă. Hellman adaugă astfel un strat în plus
de suspans la acţiunile armate, spectatorul aşteptându-se ca din moment
în moment filipinezii să se retragă şi să-i lase pe americani descoperiţi
în faţa japonezilor. În „Flight to Fury”, Hellman construieşte într-un alt
mod suspansul. După ce avionul se prăbuşeşte undeva în jungla filipineză,
supravieţuitorii încep să caute diamantele despre care se ştie că erau la
bordul avionului. Nimeni, în afară de cel care le-a luat şi de spectator, nu
ştie unde sunt. Se declanşează o serie de bănuieli şi uneltiri ce duc la o
situaţie în care nimeni nu se simte în siguranţă să stea cu spatele la cineva
de acolo, de teama că va fi împuşcat.

Suspans în deȘert
Filmate în 1964 într-un deşert din Utah tot în regim spate-în-spate,
westernurile „The Shooting” şi „Ride in The Whirlwind” au dus mai
departe colaborarea dintre Hellman şi Nicholson. În „The Shooting”,
catalogat de Jonathan Rosenbaum drept primul acid western (subgen
al westernului apărut în anii ’60 în America ce îmbină eroismul cu
tente metaforice al westernului clasic cu o viziune mistică şi decadentă
asupra umanităţii), Monte Hellman duce tipul de tensiune practicat
în „Flight to Fury” la un nivel mult mai elaborat. Filmul începe cu Will
Gashade (Warren Oates la prima colaborare cu Hellman), un vânător de
recompense care se întoarce la tabăra sa de la o mină veche de exploatare.
Ajuns aici, este întâmpinat cu gloanţe de Coley (Will Hutchins), tovarăşul
său retardat, atât de panicat încât nu-l recunoaşte. Tensiunea dintre
cei doi se domoleşte şi Coley îi povesteşte o situaţie încurcată din care
aflăm că fratele lui Will a fugit dintr-un motiv ce pare a avea legătură cu
uciderea unei „persoane mici” şi că un alt prieten de-al lor a fost împuşcat
mortal de la distanţă în timp ce stătea la foc în cadrul taberei. La scurt
timp, actriţa Millie Perkins îşi face apariţia în rolul unei pistolare arogante
şi enigmatice, care tocmai şi-a împuşcat calul pretextând că era rănit la
picior, iar acum are nevoie de la cei doi de un cal nou şi de ghidaj spre locul
unde trebuie să ajungă. Femeia refuză să le divulge atât numele ei, cât şi
scopul călătoriei, însă oferă bani buni pentru ajutor, aşa că cei doi acceptă.
Will devine foarte suspicios în legătură cu ce pune aceasta la cale, însă la
toate întrebările pe care i le adresează primeşte răspunsuri usturătoare şi
deloc lămuritoare. Atitudinea nonşalantă a lui Coley, care devine fermecat
de Millie, îl face pe Will să se simtă fără niciun sprijin, ceea ce îi creşte
disperarea. Apariţia pistolarului Billy Spear (Jack Nicholson), care se pare
că îi urmărise de la distanţă pentru a o proteja pe femeie, iar acum se
alătură alaiului, duce nivelul de încordare cu o treaptă mai sus. În curând
Will ajunge să trăiască cu senzaţia că fiecare pas pe care-l face îl duce mai
aproape de propria pierzanie.

Dacă în precedentele filme ale lui Hellman, subiectele despre viaţă şi
moarte erau expuse foarte direct prin intermediul replicilor, în „The
Shooting” părerile filosofice sunt servite într-un mod mult mai rafinat.
În timp ce dialogurile se referă în mare parte la problemele cu care
personajele se confruntă în diversele momente – dialoguri legate
de cine ce cal ia, sau pe care drum ar fi mai bine s-o apuce pentru a
ajunge mai repede la destinaţie -, senzaţia pericolului iminent creşte
vertiginos de la o scenă la alta, amplificând tensiunea clocotindă dintre
personaje. Scenarista Carole Eastman (responsabilă şi pentru scenariul
revoluţionarului „Five Easy Pieces” – 1970, regie Bob Rafelson) a scris
scenariul la locul de filmare, venind cu pagini noi o dată la trei-patru
zile, fără a şti exact unde duce filmul. Astfel, împreună cu Hellman, a
imprimat o evoluţie „organică” (nu schematică) personajelor, care duc
povestea înainte fără a suferi transformări majore (cel puţin la suprafaţă).
Will îşi dă seama că urmăresc pe cineva şi probabil se gândeşte că ar
putea fi vorba de fratele său care dispăruse. Gândul că ar putea fi el, îl
face să vrea să rămână pentru a-l putea eventual scăpa. Aceasta este,
însă, doar o interpretare posibilă a gândurilor ce se amestecă în mintea
lui Will în timpul nefastei călătorii. La fel ca „Two-Lane Blacktop”
şi „Cockfigher”, „The Shooting” se prezintă sub forma unei poveşti
relative în care ce se petrece în mintea personajelor rămâne foarte
mult la latitudinea interpretării spectatorului. În multe cazuri, Hellman
îşi bazează înţelegerea poveştii pe experienţa, intuiţia şi sensibilitatea
spectatorului, ferindu-se să fie foarte explicit. Motivaţiile personajelor,
resorturile psihologice din spatele acţiunilor lor sunt redate sub forma
unor coordonate finuţ trasate, ce vizează un simţ uman comun cu cel
vizat de documentarele observaţionale. Scriitorul şi jurnalistul Kent
Jones afirmă că „Dacă refuzi să crezi că Gashade şi-ar face bagajele şi ar
urma-o pe această femeie către propria lui pierzanie, atunci filmul nu
are niciun sens pentru tine, însă oricine a trăit în anii ’60 şi ’70 ar trebui
să înţeleagă pornirea de a îmbrăţişa o posibilă fatalitate mai degrabă
decât o posibilă existenţă fadă. Din câte filme am văzut, acesta reuşeşte
cel mai bine să transforme acea tendinţă apusă într-o formă pură şi
recognoscibilă.”
Un alt aspect de care filmele lui Hellman sunt foarte legate şi care are
puterea de a impregna o evoluţie „organică” personajelor este mediul
acţiunii. Hellman se sprijină mult pe ce-i oferă natura locului în
construcţia filmelor sale, multe idei aplicându-le în poveste în momentul
filmării, chiar cu riscul de a schimba povestea iniţială. În „The Shooting”,
arşiţa deşertului îi face pe cai să cedeze pe rând, iar lipsa apei mai adaugă
un strat de ranchiună între personaje. Modul lălâu în care Will şi Billy
se încaieră în secvenţa predecesoare deznodământului exprimă foarte
elocvent asprimea şi uscăciunea aerului pe care-l respiră. „Pentru mine,
spaţiul nu este neutru.”, i-a spus Hellman lui Michael Ciment într-un
interviu din 1973 pentru publicaţia franceză „Positif”. „New Mexico nu
este Oklahoma şi niciodată n-am folosit o scenă în afara contextului ei
geografic.”, continuă el.
Bazat pe un scenariu scris de Jack Nicholson, „Ride in the Whirlwind”
este un western mai puţin surprinzător decât „The Shooting” la nivelul
şirului evenimenţial, însă foarte ingenios în ceea ce priveşte evoluţia
personajelor. Trei văcari se îndreaptă spre o nouă fermă şi printr-un
ghinion ajung să fie luaţi de către un grup de vânători de recompense
drept membrii unei găşti de răufăcători urmăriţi de oamenii legii. Unul
dintre ei este ucis, iar ceilalţi doi - Vern (Cameron Mitchell) şi Wes (Jack
Nicholson) - sunt nevoiţi să se adapteze unei curse infernale pe viaţă şi
pe moarte. Dacă, din punct de vedere narativ, povestea nu prezintă mari
surprize, tensiunea evoluând gradual pe măsură ce urmăritorii se apropie
de fugari, dimensiunea psihologic-comportamentală redată de Hellman
reprezintă un adevărat spectacol de ingeniozitate. El exploatează cu
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parte, firavitatea umană în faţa destinului, iar pe de altă parte rezistenţa
omului în condiţii potrivnice lui. Atât „The Shooting”, cât şi „Ride in The
Whirlwind” prezintă un univers cu tentă kafkiană în care personajele
orice ar face, se afundă mai rău în situaţia fără de scăpare în care au
intrat, ca şi cum ar fi căzut în nisip mişcător. Ceva îi mână la început să
spere că vor scăpa teferi, însă, încet-încet, această speranţă păleşte, fără
a le zdruncina principiile şi valorile fundamentale. Dacă în westernurile
lui Sam Peckinpah omul e prezentat ca o bestie pe care societatea o ţine
în lesă, dar care aflată la ananghie îşi arată imediat colţii, protagoniştii
din westernurile lui Hellman sunt înzestraţi cu o umanitate covârşitoare
ce nu păleşte în faţa ferocităţii situaţiilor. Chiar dacă Vern îl împuşcă pe
bătrânul Evan, nu se poate spune foarte clar că el s-a transformat într-un
criminal, deoarece situaţia devenise arzător de periculoasă pentru acesta
şi pentru Wes: bătrânul începuse să tragă în ei, iar apropierea găştii de
vânători era foarte presantă. De altfel, şi în ceea ce priveşte furtul cailor,
cei doi amână până-n ultimul moment gestul, sperând parcă să nu fie
nevoiţi să recurgă la asta.

Jacques Rivette Și cursele de maȘini
După ce a văzut „Paris nous appartient” (1961, regie Jacques Rivette)
Hellman a declarat că viziunea sa cinematografică s-a schimbat. „Ce m-a
uimit cel mai mult la Paris nous appartient este că oamenii tot intrau şi
ieşeau pe uşi – scene care în alte părţi ar fi fost eliminate au devenit
aici baza filmului. „Two-Lane Blacktop”, din 1971, reflectă foarte bine

Black Door to Hell 1964

minuţiozitate atât impactul psihologic pe care îl reprezintă noul statut
de răufăcători urmăriţi de lege pentru cei doi, cât şi impactul fizic pe
care îl are lunga goană pe jos asupra trupurilor lor. Wes se așază pe
o stâncă şi spune că-l dor picioarele din cauza mersului, când, cu o
expresie între deznădejde şi stoicism, Vern îi zice că el preferă băşicile
decât spânzurătoarea, apoi pleacă mai departe. Wes se ridică imediat şi-l
urmează călcând strâmb cu unul dintre picioare din cauza băşicilor. Este
un exemplu foarte bun de cum alege Hellman să-şi contureze drama. În
majoritatea westernurilor, pentru a potenţa dramatismul momentelor
de urmărire, unul dintre personaje este rănit de un glonte în mână, în
picior sau în zona abdomenului, ceea ce favorizează scene dramatice de
leşin, diverse reverii plus nelipsitul moment în care glontele este extras
din rană, provocând dureri cumplite victimei. Hellman preferă, însă,
să recurgă la elemente mai banale pentru a ţine spectatorul încordat,
potenţând foarte inteligent empatia acestuia cu personajul. Cu toţii am
simţit cum e să ai băşici la picioare şi să fii nevoit să mergi înainte, însă
nu mulţi dintre noi am fost răniţi de gloanţe.
Revelator în acest sens este momentul în care Wes, în timp ce ţine o
mamă şi pe fiica ei ostatice le ele în casă, priveşte melancolic pe geam
cum bărbatul familiei taie lemne, oftează şi zice: „Ce-aş da şi eu cu
putere în buşteanul ăla!”. Această replică are puterea de a ne descrie
foarte elocvent zbuciumul personajului, care e atât de neîmpăcat
cu problema în care se găseşte încât nici nu-i stă mintea la ea. Faptul
că Wes şi Vern încep apoi să joace dame subliniază încă o dată acest
aspect. Lui Hellman îi place să-şi angreneze personajele în situaţii
pe care nu le stăpânesc prea bine, scoţând astfel în evidenţă, pe de o
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la drum. „Simt cum o grămadă de muşchi îţi zvâcnesc în gât”, îi spune
ea în încercarea de a-l destinde un pic. Calm şi fără a-şi clinti privirea de
la şosea, acesta răspunde sec: „Îmi place aşa.”, ceea ce o face pe fată să se
retragă îmbufnată.
Opus atitudinii interiorizate a celor doi este G.T.O (Warren Oates), un
tip foarte vioi şi galant aflat la a doua tinereţe, a cărui poreclă se trage de
la numele modelului de Pontiac pe care îl conduce cu maximă emfază.
Oates imprimă personajului său o vioiciune foarte savuroasă ce constă
într-o poftă neîntreruptă de a face bravadă faţă de oricine se nimereşte
prin preajmă. Plecat la vănătoare de momente de socializare, G.T.O şi-a
ticsit spaţiile de depozitare ale maşinii cu casete audio pentru toate
gusturile şi cu băuturi alcoolice de tot felul, astfel încât să fie imposibil
să nu-ţi placă să stai cu el în maşină. Spre deosebire de Şofer şi de
Mecanic, care prin comportamentul lor exasperant de egocentrist şi de
nonşalant denotă o linişte interioară de invidiat, G.T.O, chiar dacă pare
a fi un partener de distracţii mult mai agreabil decât cei doi, transmite
o senzaţie de tristeţe. Preocuparea lui permanentă de a câştiga simpatia
tuturor persoanelor pe care le întâlneşte pare a fi o căutare disperată de
a-şi găsi locul şi a recupera timpul pierdut.
Filmul se construieşte în jurul unei curse de câteva zile între G.T.O şi
băieţi, la finalul căreia câştigătorul se alege cu maşina perdantului. Însă
pe parcursul cursei, febra sentimentului competitiv dintre participanţi
se domoleşte, ei ajungând să socializeze şi să dea dovadă de un fair-play
exagerat atunci când se aşteaptă unii pe alţii. Hellman proiectează asupra
personajelor sale un sentiment de umanitate ce frizează absurdul. Dacă
Jean Renoir obişnuieşte să-şi investească personajele rivale cu o nobleţe

Two-Lane Blacktop, 1971

influenţa pe care filmul lui Rivette a avut-o asupra sa, foarte multe scene
prezentîndu-i pe eroi intrând şi ieşind din maşinile lor. În „Two-Lane
Blacktop” (1971), umanismul lui Hellman capătă o altă dimensiune faţă
de filmele sale precedente. Personajele nu se află în nicio situaţie limită
sau tensionată, ba din contră, se bucură din plin de libertatea pe care o
au. Dacă în filmele anterioare ale lui Hellman, personajele se confruntau
cu situaţii apăsătoare ce le puneau la grea încercare capacitatea de
adaptare, de la „Two-Lane Blacktop” încolo se observă o detensionare
a atmosferei ce permite personajelor să-şi proiecteze lumea aşa cum
consideră de cuviinţă.
Fascinat mai degrabă de ritmul molcom şi meditativ al filmelor unor
autori europeni precum Jacques Rivette şi Jean Cocteau decât de
magnetismul schematic al filmelor ce exploatează diverse trenduri,
Hellman a făcut din „Two-Lane Blacktop” probabil cel mai lent film
cu maşini de viteză din istorie, ceea ce a atras producţiei nişte încasări
minuscule. Personajele principale – Şoferul (James Taylor) şi Mecanicul
(Dennis Wilson) – sunt doi indivizi care trăiesc străbătând America
de colo-colo într-un automobil Chevy 1955 super-tunat şi obținând
bani din curse de maşini. Cei doi vieţuiesc într-o perfectă comuniune
cu maşina pe care o conduc şi tot ce contează pentru ei este ca ea să
fie bine. Exasperată de comportamentul molâu al celor doi „zombi”
ai drumurilor, Fata (Laurie Bird), o hipiotă zveltă care s-a aciuat cu ei
ca să scape de iubitul narcoman, încearcă în fel şi chip să-i anime pe
cei doi şi să le aţâţe interesul. Impasibilitatea de neclintit a băieţilor
zădărniceşte demersurile tinerei. La un moment dat, fata începe să-i
maseze spatele Şoferului în timp ce acesta conduce maşina concentrat
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Luptele de cocoȘi Și incapacitatea unora de a urî
„Ce urmează să vedeţi este ilegal în 47 de state. Lupte de cocoşi, cel mai
murdar sport din lume.”, spune o voce gravă în trailer-ul lui „Cockfighter”,
în timp ce pe ecran se derulează un montaj de scene violente cu cocoşi
încleştaţi în luptă şi cu oameni ce se încaieră ca bezmeticii. Însă, deşi
Corman a încercat ca prin acest trailer să-l facă să pară că musteşte de
violenţă pentru a atrage cât mai mulţi spectatori, „Cockfighter” e un film
în mare parte foarte jovial. Frank Mansfield (Oates) este un antrenor
de cocoşi care la un moment anterior celor prezentate în film, a jurat
să nu mai vorbească până nu câştigă campionatul de lupte cu cocoşi,
deoarece şi-a dat seama că are o gură prea bogată ce-i pricinuieşte doar
necazuri. Hellman şi Oates reuşesc să facă din Frank un personaj cu
adevărat delicios, pe care - înainte de a te hotărî dacă eşti de acord cu el
sau nu - îl adori. Expresia sa mereu circumspectă combinată cu modul
în care îşi ţine buzele ţuguiate, postura cocoşată şi stilul afectat în care
se mişcă crăcănat de colo-colo, fără a te face să înţelegi dacă merge aşa
deoarece e fandosit sau opărit între picioare, alcătuiesc un mix absolut
cuceritor. În plus, felul în care - pentru că nu vorbeşte - de câte ori râde,
îşi scoate pălăria şi se loveşte cu ea de picior, reprezintă un spectacol
foarte nostim de urmărit. Cu toate astea, Frank este un individ impulsiv,
capricios şi egoist, care acţionează fără a ţine cont de nimeni şi nimic
atunci când îşi pune ceva în minte. Vinde casa în care stă fratele său,
lăsându-l pe drumuri, şi ucide unul dintre cocoşii partenerului de afaceri
doar pentru că aşa i se năzare. Mary Elizabeth, femeia care îl tot aşteaptă

Ride in the Whirlwind, 1965

exemplară fundamentată pe o extraordinară educaţie ce le insuflă un
respect reciproc imens, care trece de barierele concurenţei, Hellman
speculează o zonă emotivă mult mai vag conturată. Mecanicul şi Şoferul
par a fi incapabili să menţină prea mult o stare de concurenţă şi ajung
să-l îmbie şi pe încrâncenatul G.T.O în unviersul lor jovial, în care doar
bucuria drumului contează. Ingenuitatea celor doi reiese foarte bine în
scena în care, după ce îi joacă un renghi lui G.T.O asmuţind nişte poliţişti
împotriva lui, acesta vine furios să se burzuluiască la ei; după ce îl ascultă
plictisiţi, îi oferă să mănânce un ou fiert. Şocat de gestul lor amabil, G.T.O
îi invită să bea ceva cu el şi nimic din ce se petrece de aici încolo nu mai
pare a fi o cursă. Este interesant că nici cei doi nu ajung să-l placă prea
mult pe G.T.O, nici vice-versa, ceea ce face ca abandonul cursei să fie şi
mai absurd.
În schimb, G.T.O şi Şoferul se antrenează într-o altă cursă, anume de
cucerire a inimii Fetei. Dacă G.T.O o abordează direct insistând să-i
părăsească pe cei doi şi să vină cu el în Mexic, Şoferul are dificultăţi
în a găsi cuvintele potrivite pentru a o apropia de el. Într-un moment
când rămâne singur cu ea, simţind că ar fi cazul să spună ceva începe
fâstâcit o discuţie despre cicade - nişte insecte care, după spusele lui,
ies la suprafaţa pământului o dată la şapte ani, se pricopsesc cu aripi,
se împerechează, iar apoi mor. Fata, care după călătoria cufundată în
tăcere de care avusese parte, abia aştepta să schimbe câteva vorbe cu
el, rămâne uluită când îşi dă seama că Şoferul este la fel de plictisitor şi
dacă vorbeşte şi dacă nu. Se refugiază pentru puţin timp în compania
lui G.T.O, urmând ca de aici încolo să tot penduleze între Pontiacul lui şi
Chevy-ul băieţilor, întreţinând o tensiune sexuală foarte fin construită.
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ajunge să-l înjunghie pe soţul ei. Acesta îşi revine şi împreună cu fraţii
săi pornesc în căutarea celor doi. E impresionant la „China 9, Liberty
37” că, din nou, sentimentele de duşmănie dispar până la sfârşit, astfel
încât Coley şi Matt ajung să facă echipă împotriva unei bande de
ucigaşi plătiţi, veniţi după bătrân. Finalul, în care Matt şi Catherine se
îndepărtează de casa lor aflată în flăcări pentru a-şi începe viaţa de la
capăt în altă parte, este un mod prin care Hellman ne îndeamnă să fim
toleranţi unii cu alţii.

De final
În apendixul eseului „Mitul lui Sisif”, Albert Camus spunea că „Toată
opera lui Kafka constă în a-l sili pe cititor să recitească. Deznodămintele
sale sau absenţa de deznodământ sugerează explicaţii, dar care nu
sunt limpede arătate şi care cer, spre a părea întemeiate, ca povestea
să fie recitită dintr-un nou unghi. Uneori există o dublă posibilitate de
interpretare, de unde şi necesitatea a două lecturi. E tocmai ceea ce dorea
şi autorul.” Cred că acest comentariu se poate aplica foarte bine şi unora
dintre filmele lui Monte Hellman discutate mai sus. Atât westernurile
sale, cât şi „Two-Lane Blacktop” şi „Cockfighter” sunt filme ale căror
savoare constă mai mult în a-ţi da seama ce e în mintea personajelor
când fac ceva, decât în acţiunile lor propriu-zise. Iar când vorbim despre
perceperea unor personaje atât de complex construite, încât fiecare gest
şi vorbă pot reprezenta o pistă foarte preţioasă în înţelegerea întregului,
revizionarea unui film poate însemna vizionarea unui nou film.

The Shooting, 1966

s-o ia de nevastă, îi reproşează adesea că nu are pic de suflet. „Nu milă,
nu dragoste, nimic.”, îi reproşează furioasă ea, în timp ce el o priveşte
încurcat ţinând un cocoş în braţe. „Cred că pasărea aia are mai mult
suflet decât vei avea tu vreodată. Sigur are mai multă voce, oricum.”,
conchide ea. Moment în care Frank smulge capul păsării şi îl pune în
mâna fetei, care îl priveşte înfiorată.
Atunci când, în bădărănia sa, Frank face tot felul de ticăloşii insensibile
celor din jur, iar aceştia nu ripostează deloc, unii spectatori ar putea
comenta că nu e veridic să se rezolve aşa uşor treburile. Însă, în acelaşi
timp, în pofida dispreţului pe care personajul îl atrage, la final spectatorul
speră din tot sufletul să câştige medalia mult râvnită. Suntem obişnuiţi
să ne ataşăm şi de gangsteri care ucid pentru putere, dar de obicei aceştia
ne sunt prezentaţi într-un context în care toţi cei din jur ucid din acelaşi
motiv. Lumea în care se află le cere să fie aşa cum sunt, iar noi acceptăm
asta. În schimb, lumea lui Frank este constituită din oameni bonomi şi
răbdători, iar nouă ajunge să ne pese de singurul ticălos dintre ei.
În westernul „China 9, Liberty 37” avem pentru prima oară de a face cu
un erou ce aduce cu personajele lui John Wayne – genul de personaj
excepţional care pare a fi în stare să se descurce în orice situaţie cu
zâmbetul pe buze. Puternic, chipeş, iscusit cu pistolul şi foarte isteţ,
Clayton (Fabio Testi) este un puşcăriaş care în schimbul graţierii
condamnării sale la moarte primeşte misiunea de a-l ucide pe bătrânul
Matt Sebanek, interpetat de Oates, care trăieşte cu nevasta sa, Catherine
(Jenny Agutter). După ce petrece câteva zile la ei acasă, Clayton prinde
drag de Matt şi se hotărăşte să plece de la el fără să-l omoare. Catherine
se îndrăgosteşte şi fuge cu Clayton după ce, într-o dispută aprinsă,
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One World Romania
Festival de film documentar dedicat drepturilor omului
ediţia a 6-a
București 11-17 martie 2013

de Bianca Bănică, Oana Ghera, Ioana Moraru, Georgiana Mușat

Big Boys Gone Bananas!*

Suedia-Danemarca-Germania-SUA-Marea Britanie 2011
regie Fredrik Gertten
Documentare despre filme de ficțiune există cu vârf și îndesat;
documentarele despre documentare sunt mai puține, iar „Big Boys
Gone Bananas!*”, realizat de Fredrik Gertten, este un astfel de film.
Este un soi de Erin Brockovich on Erin Brockovich, asta ca să apelăm
la un caz celebru de luptă tip David vs. Goliat; poate fi comparat și
cu „Food Inc.” (2008, regie Robert Kenner), un exemplu din seria de
documentare anti-corporatiste (sunt deja aproape un subgen), care
chestionează influența organizațiilor-conglomerat asupra maselor și
aduc în discuție posibile conspirații din interiorul acestora.
Faptul că bunăstarea fizică și psihică a cetățeanului nu este prioritatea
marilor companii nu mai constituie o noutate. „Bananas!*” (2009),
un documentar al aceluiași regizor suedez, Fredrik Gertten, prezintă
cazul unor angajați din Nicaragua ai firmei americane Dole, care
câștigă un proces intentat companiei în baza unor acuzații privind
folosirea pesticidelor ilegale, care dăunau fructelor și cauzau sterilitate
angajaților. Filmul este acceptat în competiția Festivalului de Film de
la Los Angeles, dar Dole declanșează un întreg arsenal de influențe și
presiuni și îl scoate din competiție, invocând motivul defăimării și al
fraudei. „Big Boys Gone Bananas!*” urmărește scandalul de la festivalul
de film, trece prin procesul pe care Dole îl intentează regizorului și
producătoarei pentru un film pe care reprezentanții firmei recunosc
public că nu l-au văzut și prezintă circul mediatic la care compania
americană apelează pentru defăimare.
„Big Boys Gone Bananas!*” este în prezent discutat în contextul
dreptului la liberă exprimare, principala problemă pe care filmul o
ridică. Există voci care tăgăduie demersul regizorului (astroturfing
anyone?), recurgând la argumentul abstractizării liberei exprimări,
la lipsa de dovezi în cazul din Nicaragua sau la absența unui
comentariu oficial al companiei Dole în producția acestui film. Este,
totuși, important de ținut minte că „Bananas!*” se baza pe o sentință
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judecătorească în favoarea angajaților sud-americani (care ar putea
fi contestată în egală masură, dar un reper trebuie să existe) și că
acel film a fost scos dintr-o competiție oficială în urma presiunilor
externe. „Big Boys Gone Bananas!*” își construiește demonstrația
prin materiale de arhivă, interviuri, imagini filmate tip fly-on-thewall, fragmente de mailuri, scrisori, articole din presă – este, deci,
un documentar-mărturie cumpătat stilistic, care cade pe alocuri în
păcatul sensibilizării, dar care își formulează clar argumentele și își
duce demonstrația până la capăt. (Ioana Moraru)

The Brussels Business (Afaceri la Bruxelles)

Belgia-Austria-SUA-Franţa-Elveţia-Indonezia-Marea Britanie 2012
regie Matthieu Leitaert și Friedrich Moser
Pe fundalul tuturor crizelor politice, morale, administrative sau
financiare ale lumii apare un film cu iz de „Dosarele X”, făcut de
un grup de oameni despre un alt grup de oameni care încearcă să
deconspire sau măcar să facă marea populație europeană conștientă
de ceea ce se petrece în spatele statutului de instituție diplomatică
și politică având forță decizională la nivel internațional, fie că ea se
numeşte Comisia Uniunii Europene sau Consiliul Uniunii Europene.
„The Brussels Business” încearcă să demonstreze că dincolo de ceea
ce înseamnă legislație sau cod diplomatic, adevăratul factor care
determină întreprinderea unor acțiuni de către politicieni este
influența, ea fiind, de fapt, marea și, în același timp, foarte periculoasa
afacere.
Cele mai importante sfori se trag greu și de către oameni cu greutate
care au strâns în jurul lor suficiente alte persoane care pot oferi
diverse tipuri de sprijin, în caz de necesitate. Astfel, jocurile influenței
de la conducerea Uniunii Europene nu se lasă mai prejos, fiind
atent organizate și controlate de capii unor companii de succes din
diferite domenii, având chiar legături cu țări care nu fac parte din UE.
Activitatea are, generic, numele de lobby, iar câțiva dintre cei care o
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practică aleg să vorbească despre magnitudinea pe care a căpătat-o în
timp, de la momentul în care nu avea o denumire oficială, până la cel
în care se organizează Lobby Awards.
„The Brussels Business” abordează problematica grupurilor de
interese la nivel internațional, demonstrând ușurința formării unui
lanț al slăbiciunilor chiar din epicentrul Uniunii Europene. Așa-zisa
comunicare politică, mai mult decât mediere sau facilitare a contactului
dintre reprezentanți cu scopuri diferite, este capabilă să impună sau să
interpună un anumit interes, printr-o manipulare mascată, al cărei fir
este greu de urmărit înapoi, după cum o demonstrează însuși filmul.
Filmul este o mostră de cinema documentar cu accente terifiante nu
la nivel vizual, ci la nivel perceptiv, psihologic, reușind alcătuirea unei
perspective de inside a unei lumi cu accesul strict interzis persoanelor
neautorizate. Se scoate la lumină o birocrație cu surprize, din care
rezultă o democrație cu surprize, astfel încât transparența politicolegislativă pentru care se pledează în cadrul filmului rămâne un fel de
utopie. Suspansul pe care „The Brussels Business” îl creează denotativ,
prin muzică și prin structurarea plot-ului, conotează la nivelul temei,
fiind analog cu incertitudinea în care trăiește Europa și mai ales în
care încearcă să supraviețuiască demos-ul în mâinile căruia ar trebui să
se regăsească, de fapt, mult râvnitul și mult învârtitul kratos. (Bianca
Bănică)

Girl Model (Fotomodel)

SUA-Rusia-Japonia-Franţa 2011
regie David Redmon și Ashley Sabin

The Brussels Business, regie Matthieu Leitaert și Friedrich Moser, 2012

„Girl Model” este, în esenţă, o epopee a singurătăţii, a înstrăinării,
o călătorie iniţiatică. Nadia are 13 ani şi locuieşte într-un sătuc
anonim din Siberia. Figura ei ingenuă şi trupul zvelt, nedezvoltat,

o fac candidata ideală pentru companiile de modeling din Tokyo.
Pleacă din mediul său matern, ultraprotectiv, înspre un vis japonez
necunoscut, aflat în capătul celălalt al hărţii. Incertitudinea sa este
cu atât mai mare cu cât timpul pare să se adune. Nu găseşte sprijin
nicăieri, nu cunoaşte iotă de limbă engleză şi pare să se dizolve
într-un hău citadin imens. Soarta Nadiei serveşte drept parabolă
pentru un întreg sistem-pânză-de-păianjen în care se învârte,
imobilă şi nesigură. La casting, fetele sunt aduse la grămadă,
îngrămădindu-şi sufletele una în cealaltă. Se caută absoluta
disponibilitate, întâlnită numai la vârste cât mai crude. Se pune
problema unei conştiinţe. Un bărbat afirmă că de la 16-18 ani fetele
îşi dezvoltă deja intelectul, deci se dovedesc inutile. În acest mediu
totul se măsoară în centimetri. Tot ce e deasupra se întoarce acasă.
Se caută vulnerabilitatea, punctul sensibil şi extrem de exploatabil.
Nadia crede că plecând îşi poate salva financiar familia, că poate să
salte o condiţie.
Filmul se axează pe două destine. Primul este destinul Nadiei, şi
primordial, ea reprezintă începutul de drum. Intercalat cu destinul
ei este cel al lui Ashley, care pare să fie varianta a ceea-ce-arputea-deveni-Nadia. Ashley este fost model, şi coordonatoare
de casting. Ea a parcurs aceleaşi etape pe care Nadia le trece cu
dificultate. Faţă de modeling nu simte decât repulsie, constatându-i
exploatarea continuă. Documentarul se foloseşte şi de materiale
de arhivă care o înfăţişează pe Ashley în trecut, cu îndoielile sale,
cu suferinţa adusă de acest turneu de dragul frumuseţii. Deseori,
frumuseţea, aşa cum afirmă şi ea, este greu de adus la obiectivitate.
Frumuseţea devine o marcă social-culturală, greu de definit în
cheia unei singure culturi. Cele două personaje nu se mai întâlnesc
pe parcursul firului documentaristic, însă asemănările şi legăturile
dintre ele sunt vizibile, ele urmând aceeaşi cale.
Realizatorii punctează aspectele negative ale acestei industrii, mai
ales prin alegerea acelui om-din-sistem care atrage atenţia asupra
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sistemului însuşi - o femeie care, odată ce a fost model, îşi doreşte
de fapt să devină mamă. Traseul duce, aşadar, în această zonă. Ca
structură, „Girl Model” pare să fie un bildungsroman al copilăriei
şi pierderii acesteia. Nadia rămâne cu regretul că, odată plecată
din Tokyo, singura fotografie cu ea, apărută într-o revistă locală,
îi acoperea ochii. Deşi păstrează obiectivitatea, aparatul de filmat
reuşeşte să o surprindă pe protagonistă în momentele-cheie ale
transformării sale, atât în cele în care îşi stăpâneşte deznădejdea,
cât şi în cele de refulare (conversaţia cu mama ei pe mobilul colegei
de cameră). În acelaşi sens, dacă Nadia este pusă într-o relaţie
strânsă cu Ashley, ea se află de asemenea în contrast cu rusoaica
de 15 ani cu care împarte apartamentul slab luminat şi sărăcăcios
din Tokyo. Dacă cea de-a doua îşi doreşte să plece, deşi problemele
de adaptare mai mari sunt la cealaltă, paradoxal, cea care se va
întoarce şi va activa în domeniu va fi chiar Nadia, aşa cum afirmă
intertitlurile de final. (Georgiana Muşat)

The Sheik and I (Eu și Șeicul)
SUA-Emiratele Arabe Unite 2012
regie Caveh Zahedi

Invitat să realizeze un film pe tema artei ca act subversiv de către
Bienala Internațională din Sharjah (Emiratele Arabe Unite),
regizorul Caveh Zahedi (cunoscut pentru „A Little Stiff”, 1991,
sau „I Am a Sex Addict”, 2005) decide să testeze până unde merge
libertatea de exprimare într-un stat în care îi este interzis de la
bun început să aibă o atitudine ironică la adresa profetului sau a
conducătorului. Rezultatul este un meta-documentar care a stârnit
controverse încă de la lansare și care reușește să tragă un semnal
de alarmă necesar asupra situației artistului într-o societate în care
libera exprimare este adesea confundată cu un atentat la adresa
orânduirii, iar arta pare să fie prin definiție subversivă.
Organizat sub forma fluxului conştiinței regizorului – narator care
îmbină documentarul cu secvențe ficționale, secvențe de animație
2D și înregistrări ale unor conversații de Skype bruiate -, un film
despre facerea unui film, după cum îl definește Zahedi însuși, a
cărui miză este aceea de a reflecta starea unei societăți oprimate
despre care Occidentul nu știe mai nimic -, „The Sheik and I” pare
mai degrabă un portret al artistului ultragiat care se plimbă pe
străzile din Sharjah cu primul amendament în brațe, indiferent
(deși perfect conștient) la repercursiunile pe care le-ar putea
suferi toți cei care acceptă să îl ajute.
Zahedi pleacă de la o serie de stereotipuri vestice cu privire la
lumea arabă, materializate într-un plot de action movie de serie
B despre o presupusă răpire a Șeicului, pentru a construi un
discurs subversiv care devine din ce în ce mai incomod pe măsură
ce atinge puncte sensibile precum rasismul, lipsa libertății de
exprimare, statutul femeii în societatea islamică, religia sau cultul
conducătorului. Filmul din film, văzut doar fragmentar, este un
colaj de scene hilare care parodiază deopotrivă stereotipuri vestice
despre lumea arabă și tradiții islamice sacre, cu intenția clară de
a încălca interdicția Bienalei de a ironiza Islamul sau pe Șeicul
din Sharjah. Însă, pe măsură ce Zahedi construiește momente de
musical bollywoodian în jurul ritualului chemării la rugăciune sau
în jurul purtării burqăi, making of-urile care surprind conversații
cu conținut ideologic periculos (pe care regizorul nu se sfiește
să le arate în ciuda unor posibile repercusiuni față de actorii
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săi de ocazie luați de pe străzile din Sharjah) sunt o reamintire
continuă a constrângerilor, ridicând totodată o serie de întrebări
de natură etică cu privire la demersul lui. Așa cum o formulează
unul din actorii de ocazie din film: „într-un loc în care libertatea
de exprimare e îngrădită, nu poţi să exprimi nici măcar acest fapt”.
(Oana Ghera)

Kovasikajuttu (Sindromul Punk)

Finlanda, 2012
regia Jukka Kärkkäinen și Jani-Petteri Passi
„Sindromul Punk” nu este o autopsie ostilă asupra unor oameni
lipsiți de realitate. Din contră, perspectiva aleasă de cei doi
realizatori este nu numai optimistă, ci și empatică. Dacă viziunile
umane generale îi înfățișează pe oamenii cu Sindromul Down
sau suferind de autism ca fiind inerți și pur și simplu bolnavi, aici
lucrurile stau cu totul diferit. Tocmai această idee se susține pe tot
parcursul filmului. Libertatea și fericirea nu sunt condiționate de o
stare fizică. Există așa ceva și dincolo de boală. Există iubire, există
căsătorie, există ură. Toate acestea se manifestă prin muzică, la un
nivel cât mai simplist, cât mai direct. Pertti, Kari, Toni și Sam nu
se tem să discute despre problemele lor de adaptare sau despre ura
pe care o resimt față de pedichiuriști. Why don’t they understand?
Uneori se izolează, alteori se descarcă scriind timid în jurnale. În
intimitatea lor sunt nesiguri și uneori se controlează mai greu.
Filmul prezintă traiectoria permanentă pe care o duc înainte și
după concerte, transformarea lor. Dacă în backstage au momente
de panică şi de renunțare, la concerte, chiar și în fața unei
audiențe mărunte, se bucură cu demnitate de fiecare moment. Se
autodeclară sincer cea mai bună trupă de punk din Finlanda și speră
să se elibereze de constrângerile sociale. Totuși, sunt protejați. De
ce sunt atât de diferiți? Deși au dificultăți în a scrie „ființă umană”,
în realitatea lor imediată umanitatea e mai vie ca oricând. Funcția
aparatului de filmat este aici înregistrarea într-o manieră cât mai
obiectivă, printr-o perspectivă fly-on-the-wall, a fărâmelor de
viață ale fiecărui membru. Camera are valoarea unui document în
genul jurnalelor de backstage, doar că aici nu urmărește să smulgă
ceea-ce-nu-e-văzut-pe-scenă, ci o esență de dincolo de muzică,
de unde pornește procesul creației la acești oameni, încercând să
evidenţieze de ce există o astfel de misiune pe care și-o asumă ei și
de ce au ales punk-rock-ul în acest demers.
Pentru protagonişti, punk-ul e un sindrom, un stil de viață, e forma
de rebeliune ideală, care se limitează și temperează şi nu-i atinge
decât pe oamenii care iubesc muzica, pe cei care o înțeleg. Punk-ul
este poate echivalentul unei acțiuni mai violente. Dacă oamenii
preferă de cele mai multe ori să apeleze la ieșitul în stradă, şi ieşitul
în stradă ca definiţie a materializării unei nemulţumiri, membrii
trupei Pertti Kurikan Nimipäivät trăiesc prin muzică şi încearcă
să-şi dizolve suferinţa în muzică. Se observă un traseu aproape
evolutiv al lor, de la cântatul în faţa unui grup mărunt de spectatori
şi până la interviurile date la radio, pentru posturi importante.
Spectatorul empatizează permanent cu cei patru. Trăieşte alături
de ei, vede tot ce văd ei, simte ce simt ei. Probabil că o astfel de
identificare ar fi fost mai dificilă într-un alt context, însă prin
maniera de filmare şi prin prezentarea optimistă a subiectului
abordat, autorii realizează o apropiere, o unitate, o anulare a
prejudecăţilor. (Georgiana Muşat)
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REDACTORII
FILMELE

Andra
Petrescu

Diana Gabriela
Mereoiu Filippi

Andrei
Gorzo

Raluca
Răzvan
Andrei
Durbacă Dutchevici Rus

★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★

★★★★

★★★

★★★

★★★

★★★★

Poziția copilului (r. Călin Peter
Netzer)
Dans la maison (r. François Ozon)

★★★

★★★★

★★★

Keep the Lights On (r. Ira Sachs)
The Master (r. Paul Thomas
Anderson)

★★★★

★★★★

Apres mai (r. Olivier Assayas)
★★★

★★★

Photographic Memory (r. Ross
McElwee)

★★★

The Loneliest Planet (r. Julia
Loktev)

★★★

★★★

★★★

★★★

Promised Land (r. Gus Van Sant)

★★

★

★★★

★★★

★★

★★★

★★★★

★★

★★

De jueves a domingo (r. Dominga
Sotomayor)
★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★

★★★★

★★★

★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★

★★★

★★

★★★

★★★

★★

★★★

★★★

★★

★★★

★★★

Vous n’avez encore rien vu (r. Alain
Resnais)

★★★

★★

Lincoln (r. Steven Spielberg)

★★

★★

On the Road (r. Walter Salles)

★

★

★★

★

Les Miserables (r. Tom Hooper)

★★★

★

★★

★

Silver Linings Playbook (r. David
O. Russell)

★★★★

★★★

★★★

★

★★★

★★★

★

★★

★★

★

★★
★★

★★★

★

★★

Ginger and Rosa (r. Sally Potter)

★★★★

★★★

★★

Blancanieves (r. Peter Berger)
Marfa Girl (r. Larry Clark)

★★★

★★★

★★★

Bella adormentata (r. Marco
Bellocchio)

Side Effects (r. Steven Soderbergh)

★★★★

★★★

★★★

★★

★★★★

★★★

★★★

★★★

Rocker (r. Marian Crișan)

Teodora
Lascu

★★

Io e te (r. Bernardo Bertolucci)
Turn Off the Lights (r. Ivana
Mladenovic)

Irina
Trocan

★★★★★

Despues de Lucia (r. Michel Franco) ★★★★ ★★★★

Zero Dark Thirty (r. Kathryn
Bigelow)

Ioana
Moraru

★★★

★★

★

★★

★★

★★

★

★★

★

★

★★

★

★

★

★★

★
★

★★★★★ capodoperă
★★★★ trebuie văzut
★★★ merită văzut
★★ poate fi văzut, în lipsă de alternative
★ pierdere de vreme
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