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At Berkeley

La Berkeley
Statele Unite ale Americii 2013
regie, imagine, montaj: Frederick Wiseman

de Anca Tăbleţ
Într-o discuţie despre „Public Housing” (1997)1 intervievatorul îi
spunea lui Wiseman că i se pare că, în ultimele sale ﬁlme, atitudinea
lui ar ﬁ devenit mai blândă, mai umană, că s-ar ﬁ simţit în ele
dorinţa lui Wiseman de a-i arăta pe oamenii din ﬁlm într-o lumină
mai bună – asta în timp ce, continuă intervievatorul, ﬁlmele sale
precedente (în special cele de la începutul carierei regizorului) ar ﬁ
fost mult mai cinice. Răspunsul lui Wiseman a fost că tonul ﬁlmelor
sale este dictat de atitudinea sa faţă de subiectul abordat – că ﬁlmele
lui reﬂectă răspunsul lui la un anumit subiect sau loc. Apoi, menirea
documentarului așa cum este el văzut de Wiseman, nu e neapărat
aceea de a dezvălui ceea ce e rău, corupt și/sau nefuncţional în
oameni, în lume: „Cred că e cel puţin la fel de important să arăţi
oameni onorabili și inteligenţi care se străduiesc și reușesc să facă
o treabă bună”. Iar pentru Wiseman consiliul de administraţie al
Universităţii Berkeley face parte tocmai dintre acei oameni care se
străduiesc să facă ceva bun.
Ca de obicei în ﬁlmele lui Wiseman, nu există voice-over, comentariu,
interviuri, insert-uri și/sau talking heads-uri și nici muzică nondiegetică. Personajele, locurile etc. nu sunt contextualizate (de către
o instanţă exterioară) –, spectatorul se orientează în mare măsură
singur și treptat în ﬁlm – depinde de el să se poziţioneze într-un fel
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sau altul faţă de ceea ce vede și faţă de ceea ce aude. Asta, alături
de ceea ce Bill Nichols numește structura de mozaic a ﬁlmelor lui
Wiseman2, îl implică activ pe spectator.
În cazul lui „At Berkeley” unul dintre subiectele recurente și în jurul
căruia pare să se învârtă acest documentar e acela al învăţământului
(universitar) public, iar majoritatea discuţiilor din ﬁlm sunt legate
de educaţie, de libertatea educaţiei, de sărăcie (în special de situaţia
middle class-ului confruntat cu situaţia economică diﬁcilă), de
discriminare rasială. Cum poate Berkeley să–și păstreze caracterul
public și să continue să ofere educaţie de înaltă calitate în condiţiile
în care ﬁnanţarea de la stat e din ce în ce mai scăzută? Aceasta e
sau, cel puţin, era o întrebare arzătoare pentru administraţia
Universităţii Berkeley la vremea realizării documentarului .
„At Berkeley” e constituit în cea mai mare parte din secvenţe în
care vedem întruniri ale consiliului de administraţie (prezenţa
recurentă, care dă un fel de continuitate lanţului de secvenţe,
ﬁind cea a lui Robert Birgeneau), cursuri (literatură, astroﬁzică,
sociologie, ﬁlozoﬁe), protestele studenţilor. Felul în care sunt alese
subiectele cursurilor nu e întâmplător: unele dintre ele (precum cel
despre importanţa gândirii critice și a autoevaluării sistematice)
par să reﬂecte părţi ale viziunii lui Wiseman. În restul secvenţelor
vedem reprezentaţii de teatru și muzică, activităţi recreative și
scene diverse din campus și de pe străzile orașului Berkeley. Multe
dintre acestea din urmă sunt plasate între secvenţe cu discuţii
ample, funcţionând ca un fel de moment de respiro și facilitând
varierea locurilor în care se petrec lucrurile (în sensul trecerii de la
interioare la exterioare și viceversa). Alegerile din spatele acestor
secvenţe nu sunt nici ele aleatorii: așa cum observă Steve Dollar în
articolul său3, într-una dintre aceste scene vedem un îngrijitor al
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peluzei – asta în condiţiile în care, în una dintre discuţiile consiliului
de administraţie, unul dintre participanţi amintește că, din cauza
tăierilor de fonduri, există un singur om în toată facultatea care se
ocupă de asta. Wiseman include, cu alte cuvinte, câte puţin din tot
ceea ce se întâmplă în și în imediata apropiere a instituţiei.
Simpatia faţă de consiliul de administraţie – perceput de Wiseman
drept un grup de oameni care chiar încearcă să facă lucrurile să
meargă, care sunt implicaţi, interesaţi de soarta universităţii – nu
echivalează cu o punere la zid a studenţilor protestatari. Wiseman
a fost mereu interesat de cum interacţionează oamenii în interiorul
instituţiilor și de cum se petrec lucrurile între instituţii și publicul
lor, iar modul în care funcţionează lucrurile e mai complicat decât
ar putea părea la prima vedere. Problema nu se reduce la a împărţi
oamenii în buni și răi – instituţiile rele și beneﬁciarii buni, cei care
oprimă și cei care sunt oprimaţi. Felul în care sunt legate cele două
categorii, modul de funcţionare, codependenţa dintre ele presupun
o viziune mai nuanţată. Tocmai pentru că relaţiile acestea sunt
multi-faţetate, complicate, complexe, e diﬁcil pentru Wiseman să
se plaseze pe o poziţie clară pro sau contra unei probleme- aspect
care i-a atras nu rareori reproșuri. Doar că autorii acestor reproșuri
scapă din vedere faptul că Wiseman nu a fost interesat să facă ﬁlm
politic sau comentariu social (nu crede, de altfel, în puterea ﬁlmelor
de a schimba lumea, de a genera revoluţii), ci de a „oglindi într-o
oarecare măsură complexităţile și ambiguităţile realităţii”4 –, iar
realitatea asta nu se pliază pe nicio poziţie ideologică ﬁxă. Munca lui
Wiseman e una de cercetare, o cercetare făcută de plăcere și născută
dintr-o curiozitate mereu activă (curiozitatea aceea minunată, unul
dintre lucrurile datorită cărora, la cei 84 de ani ai săi, el încă face
ﬁlme). Fiecare ﬁlm al lui Wiseman e un ﬁlm despre ceea ce a învăţat
și a înţeles acesta din subiectul cercetat, în perioada ﬁlmării și în
etapa montajului – e consecinţa procesului de cercetare. Iar datoria
sa e de a ﬁ nu obiectiv, nu total non-manipulator (lucru imposibil
în viziunea lui Wiseman), ci fair, așa cum înţelege el să ﬁe fair (din
nou, o judecată subiectivă). Asta înseamnă, printre altele, a nu
simpliﬁca un subiect, a nu-i anula ambiguităţile și complexităţile, a
lăsa subiectul să se desfacă în ritmul lui, a lăsa omul să vorbească –
de aici și duratele mari (în raport cu duratele standard de 90-120 de
minute) ale unora dintre ﬁlmele sale – „At Berkeley” durează 4 ore
(în condiţiile în care materialul brut dura 250): dar sunt oare 4 ore
prea multe pentru a-ţi face o idee despre cum merg lucrurile într-o
instituţie atât de vastă și de complicată ca Berkeley?
Mă întorc acum la problema protestelor prezentate în ﬁlm. Una
dintre cronicile despre „At Berkeley” mi-a atras atenţia prin
acuzaţiile de unfairness îndreptate către Wiseman. Nu încerc să pun
la zid cronica asta pentru că e printre puţinele (dintre cele citite de
mine) care susţin lucrul ăsta despre „At Berkeley” – de altfel, treaba
aia cu „atunci când doi îţi spun că ești beat, du-te și te culcă”, mi
se pare, principial (ah…), o tâmpenie. Nu fac nici pe avocatul lui
Wiseman. Maxim maximorum, cineva ar putea spune că mă complac
puţin în satisfacţia oferită de poziţia de frondă sau că nu mai am
ceva mai interesant de zis despre ﬁlm .
Nu am găsit numele celui care a scris cronica, motiv pentru care
mă voi referi la el drept „autorul cronicii”. Tot ce pot să spun e că
articolul e postat pe un blog al unei organizaţii numite Reclaim UC5.
O paranteză înainte de a trece la obiecţiile prezentate în articolul
respectiv la adresa ﬁlmului: alcătuit, susţin ei, preponderent din
studenţi și muncitori, dar și din profesori, Reclaim UC e, așa cum
se autodescrie, „un grup de oameni care lucrează la apărarea și
transformarea educaţiei publice”, ale cărui metode și mijloace sunt
„intervenţia radicală și acţiunea directă”. Nu încerc să atac viziunea
și scopurile Reclaim UC, doresc doar să atrag atenţia că atacul lor la
adresa ﬁlmului lui Wiseman nu e chiar cel mai echilibrat din lume.
Autorul cronicii menţionate îl citează pe Wiseman – „N-am vrut ca
protestul să ﬁe subiectul ﬁlmului pentru că am crezut că asta ar ﬁ
complet unfair faţă de universitate” – pentru a spune apoi că ceea ce

a rezultat din asta ar ﬁ un ﬁlm total fair faţă de universitate și complet
unfair faţă de tot restul oamenilor din ﬁlm. Dar deja termeni precum
„total”, „complet” (chiar dacă sunt folosiţi pentru a-l parafraza pe
Wiseman) mi se par semne ale unei atitudini radicale, cel puţin la
fel de părtinitoare precum cea pe care ar avea-o Wiseman, conform
cronicii respective. Și nu înţeleg de ce aș acorda mai multă încredere
autorului cronicii (un membru al unui grup radical, cu propriile sale
parti-pris-uri) decât lui Wiseman – un regizor care a văzut ambele
părţi ale problemei și care, așa cum mi se pare mie, cel puţin, e în
stare să-și păstreze spiritul sceptic, critic atunci când face un ﬁlm
(cel puţin asta am înţeles din documentarele pe care i le-am văzut
– nu vreau să introduc aici argumente auteuriste, am pomenit de
restul ﬁlmograﬁei lui doar pentru a spune că am mai multe motive
să-i acord mai multă încredere lui Wiseman decât autorului cronicii
de pe blogul Reclaim UC). De ce i-aș acorda mai multă încredere
unui membru Reclaim UC decât unui regizor care a reușit să ofere o
viziune nuanţată asupra instituţiilor de tot felul – unui regizor care,
chiar și atunci când face un ﬁlm despre o instituţie în care domnește
oroarea (vezi „Titicut Follies”), arată totuși că, până și acolo, există
oameni care încearcă să-și facă bine treaba și care îi tratează
pe pacienţi cu consideraţie? Cred că lucrurile sunt întotdeauna
mai complicate decât o viziune de tipul „bunii si răii”, genul de
viziune la care par să subscrie Reclaim UC atunci când vorbesc
despre „administratorii, corporaţiile și politicienii care controlează
instituţiile educaţiei” și ale căror priorităţi sunt ”utilitatea meschină
și lăcomia egoistă”. Nu sunt oare îndreptăţită să-mi pun niște semne
de întrebare referitoare la viziunea Reclaim UC (care se plaseză,
în opinia lor, pe poziţia „celor buni”)? Și de ce l-aș suspecta de
mai multe parti-pris-uri pe Wiseman, care a declarat de atâtea
ori că nu pleacă niciodată la ﬁlmare cu o idee preconcepută (da,
îl cred pe cuvânt)? În ﬁne, printre obiecţiile autorului cronicii la
adresa ﬁlmului se numără următoarele: că logica ﬁlmului ar urmări
logica administratorului Birgeneau; că, din moment ce mare parte
a timpului ar ﬁ acordată întrunirilor administraţiei, aceasta are
ocazia să își spună povestea, să ofere un cadru pentru aceasta, în
timp ce protestatarii nu au șansa de a-și spune propria versiune –
atunci când vedem protestele studenţești, ele ar ﬁ făcute să pară
fragmentate, dezorganizate; că protestele actuale nu sunt legate
de o istorie a lor, de revoltele din 2009. Legat de prima obiecţie:
chiar dacă ar ﬁ așa, de ce nu ar ﬁ de fapt punctul de vedere al lui
Birgeneau cel mai echilibrat și cel mai just dintre toate punctele
de vedere prezentate în ﬁlm? Poate că Wiseman a fost puţin naiv
(lucru pe care nu-l cred), poate că uneori Berkeley prea pare, vorba
unui cronicar, un fel de „permanent summer camp”6; aș putea
exagera în așa hal încât să spun că poate, fermecat de carisma lui
Birgeneau și de deschiderea cu care l-a primit la Berkeley, Wiseman
a aderat mai mult sau mai puţin la punctul lui de vedere (deși, din
nou, nu-l consider pe Wiseman atât de naiv). Dar de ce l-aș suspecta
de cine știe ce intenţii propagandistice pe Wiseman în loc să cred
că pur și simplu punctul de vedere al lui Birgeneau i s-a părut cel
mai just? În ceea ce privește a doua obiecţie, nu înţeleg cum a
ajuns autorul cronicii la această concluzie din moment ce duratele
acordate în ﬁlm administraţiei, pe de o parte, și studenţilor, pe de
altă parte, sunt aproximativ egale. Apoi, ce înţelege autorul cronicii
prin „fragmentat”? Vrea să spună prin asta că Wiseman montează
în paralel momente din timpul protestelor cu momente din biroul
administraţiei – caz în care secvenţele cu administraţia ar putea
ﬁ la rândul lor considerate „fragmentate”? Pe de altă parte, ﬁlmul
despre care vorbește autorul cronicii și pe care îl consideră unfair
la adresa studenţilor este același ﬁlm în care o studentă începe să
plângă în timp ce vorbește despre greutăţile prin care trec părinţii
ei pentru a-i asigura educaţia la Berkeley, același ﬁlm în care o
studentă de culoare ţine un discurs despre sărăcie și același ﬁlm
în care unul dintre veteranii Free Speech Movement aﬁrmă că
„forţa indispensabilă a Americii e dreptul de a te opune”. Este vorba
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despre același Wiseman care crede în libertatea educaţiei și care
îi privește cu simpatie pe cei „a căror rezistenţă oferă un punct de
pornire pentru schimbarea socială”7.
Ceea ce vedem e, până la urmă, un protest al unor studenţi contra
taxelor de studiu – un protest care se termină destul de repede și al
cărui autori par să aibă ﬁecare o viziune diferită asupra problemei.
Niște proteste care, spre deosebire de cele din anii ’60, nu au un
scop precis, clar deﬁnit. Iar în condiţiile în care se petrec lucrurile
– tăierile masive de fonduri cu care se confruntă universitatea cererile protestatarilor, spune Wiseman, sunt o pură fantezie, născută
ca urmare a neracordării protestatarilor la starea de fapt reală. Apoi,
conform spuselor regizorului, doar vreo 5-10% din studenţi ar ﬁ
participat la proteste (speculaţia lui Wiseman e că nici în anii ’60 nu
ar ﬁ fost mult mai mulţi) – urmărim în ﬁlm discuţii între studenţi
neparticipanţi care își exprimă îndoielile faţă de modul de organizare
a protestelor, faţă de cererile exprimate și, nu în ultimul rând, faţă
de cât de fair au fost aceste proteste pentru ceilalţi – unul dintre ei,
de pildă, se plânge de faptul că izbucnirea revoltei a întrerupt niște
examene.
La o adică, aș putea chiar suspecta că cei din consiliul de administraţie
aleg să se comporte într-un fel anume în prezenţa camerei de ﬁlmat,
că încearcă să pară mai buni decât sunt (dar nu suspectez asta), însă,
chiar dacă ar ﬁ așa, observaţia lui Jared Rapfogel e justă: da, prezenţa
lui Wiseman are un efect, cât o ﬁ el de mic, asupra celor ﬁlmaţi (el
nu e total invizibil, până la urmă, și nici nu are cum – e, însă, atât
de „invizibil” cât poate ﬁ) și Wiseman e suﬁcient de inteligent ca
să-și dea seama de asta, dar „cum aleg [cei din faţa camerei] să se
comporte în prezenţa aparatului e un lucru revelator în sine”8.
Datoria lui Wiseman e doar de a selecta secvenţele în așa fel încât
să rămână cât de fair posibil faţă de oamenii ﬁlmaţi (și, repet, asta nu
exclude manipularea materialului: nemanipulat e doar evenimentul
în sine, brut – poate nici măcar el). Iar asta nu exclude în niciun
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caz posibilitatea ca protestele studenţilor chiar să ﬁe dezorganizate
și ca atitudinea administraţiei chiar să ﬁe cea mai justă dintre cele
prezentate – poate că lucrurile acestea chiar așa sunt, în mai mică
sau mai mare măsură. Apoi, un om poate să se facă de râs în faţa
camerei, dar asta nu ţine atât de mult de regizor – datoria sa este de
a nu distorsiona o secvenţă pentru a-l face el de râs pe cel din faţa
camerei, pentru că, de fapt, spune Wiseman, regizorul s-ar face el
de râs în felul ăsta. Poate că privirea lui Wiseman nu e cea mai justă
posibilă, dar mi se pare puţin exagerat să-l suspectez că a distorsionat
secvenţele și atitudinile respective intenţionat (și admit că această
aﬁrmaţie poate veni cu propriile mele parti-pris-uri). Așa cum aﬁrmă
același Rapfogel, depinde de spectator cu cât scepticism privește ceea
ce e pe ecran, e perfect justiﬁcat ca acesta să aibă rezerve referitor la
ce vede, dar pot măcar să admit, să îl cred pe cuvânt pe Wiseman
atunci când spune că a încercat să ﬁe cât de fair a putut el, așa cum a
înţeles el mai bine – ceea ce nu exclude posibilitatea de a greși – în
orice caz, asta e alegerea pe care o fac eu.
1 http://www.geraldpeary.com/interviews/wxyz/wiseman.html
2 Vezi http://www.sfu.ca/cmns/courses/druick/322/322%20readings/
Nichols_Wk7.pdf
3 http://www.washingtonpost.com/entertainment/movies/with-atberekely-frederick-wiseman-stays-true-to-his-classic-documentarystyle/2013/12/03/7f4fe530-5c3e-11e3-bc56-c6ca94801fac_story.html
4 Idem
5 http://reclaimuc.blogspot.ro/2013/10/frederick-wisemans-atberkeley-or.html
6 http://www.newyorker.com/online/blogs/movies/2013/11/
frederick-wiseman-documenatry-at-berkeley-reviewed.html
7 http://www.sfu.ca/cmns/courses/druick/322/322%20readings/
Nichols_Wk7.pdf, p. 22
8 http://sensesofcinema.com/2002/feature-articles/wiseman/
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Only Lovers Left Alive
Anglia – SUA – Franţa –
Germania – Cipru, 2013
regie, scenariu: Jim Jarmusch
imagine: Yorick Le Saux
montaj: Affonso Gonçalves
distribuţie: Tilda Swinton,
Tom Hiddleston, Anton Yelchin

de Raluca Durbacă
Cel mai recent film al lui Jim Jarmusch,
„Only Lovers Left Alive” este povestea
atinsă de melancolie pre-apocaliptică a
doi vampiri, Eva (Tilda Swinton) și Adam
(Tom Hiddleston), ultimii îndrăgostiţi
de pe Pământ, ce trăiesc pe continente
diferite și care își petrec timpul așa cum
ar trebui să o facă fiecare fin intelectual
și artist al planetei: consumaţi de propria
artă, pierduţi în propriul bun gust estetic.
Nu?
Adam este un rocker anti-tehnologie, cu
un fetiș pentru viniluri și chitări electrice
retro, făcute pe vremea când serveau
marilor maeștri de blues, jazz și rock pentru
a face muzică adevărată, care locuiește
într-un conac gotic de la marginea unui
oraș american aflat în pragul falimentului,
Detroit, și care compune muzică pentru
el, pentru a-și amâna pentru câteva clipe
dulcele vis al sinuciderii, fantezia poeţilor
romantici palizi și bolnăvicioși alături
de care și-a petrecut o parte din lunga sa
viaţă.
Eva este un estet cu un fetiș pentru
cuvântul scris, care locuiește într-un
apartament din Tanger, înconjurată de
cărţi vechi, obiecte de muzeu pentru
mulţi dintre muritorii care străbat
străzile planetei, și care își petrece timpul
alături de Christopher Marlowe, poet și
dramaturg din epoca elisabetană, și el

vampir la rândul său, încercând să afle
adevărul din spatele uneia dintre cele mai
controversate teorii ale conspiraţiei ce
încă suscită interesul lumii literare – este
Marlowe adevăratul autor al pieselor lui
Shakespeare?
Adam și Eva își petrec timpul plimbânduse cu mașina pe străzile dărăpănate
ale orașului Detroit, sala de așteptare
a apocalipsei ecologice ce urmează să
lovească această planetă populată de
oameni care și-au otrăvit propriul sânge
în goana lor dementă de a se bucura
de frivolităţile revoluţiei tehnologice.
Pământul este un purgatoriu preapocaliptic, mereu întunecat, mereu aflat
în paragină, mereu străbătut de fiorul
unui posibil pericol care pîndește după
colţ, în care doi vampiri milenari se luptă
cu plictiseala și starea de descompunere a
contemporaneităţii, refugiindu-se într-un
trecut considerabil mai frumos.
Tot ce-i nou e prost, tot ce-i vechi e
regretabil, pare a spune Jarmusch prin
acest film, în care depune eforturi
minime, și la îndemână, pentru a gâdila
orgoliile intelectualităţii venite să-i
vadă filmul. Pentru că sângele acestor
armate de zombii, care au transformat
noaptea în zi cu ajutorul invenţiilor epocii
moderne, este impur și, în consecinţă,
periculos pentru vampiri, ei trebuie să

facă eforturi pentru a-și procura hrana.
Adam se deghizează în doctor când merge
la spital pentru a cumpăra sânge curat de
la doctorul Watson, adoptând de fiecare
dată câte un nume de referinţă: doctor
Faust, doctor Strangelove, doctor Caligari.
Se discută fizică cuantică, iar teorii ale
lui Einstein sunt folosite ca alegorii ale
dragostei eterne, ale sufletelor pereche
și ale tuturor discursurilor convenţionale
despre iubire. Referinţe „culturale” mai
apar pe ici-colo, pentru a mai smulge
câte un zâmbet connaisseur-ilor, cum ar fi
numele din pașaport ale celor doi - Stephen
Dedalus și Daisy Buchanan – sau citatul
din „Hamlet” – „What a piece of work is a
man!” – și pentru a-i trimite într-o spirală
a presupoziţiilor: de ce aceste referinţe?
Ce vor ele să transmită în legătură cu
personajele? Oare pentru că îl numește
pe Shakespeare un „filistin analfabet”,
înseamă că Marlowe este adevăratul autor
al lui Hamlet? Dar de ce-i cheamă pe cei
doi Adam și Eva? E o trimitere biblică la
perechea forţată să părăsească Grădina
Edenului sau e doar o modalitate de
a-i identifica pe cei doi ca fiind primii
vampiri de pe pământ? Oare ce pot să
însemne toate acestea? Dileme de lumea
întâia. La un anumit nivel, nu există nicio
diferenţă dintre demersul lui Jarmusch și
cel al televiziunilor din România, care se
străduiesc din răsputeri să ţină minţile
cetăţenilor ocupate cu false dileme, ca „L-a
înșelat Bianca Drăgușanu pe Victor Slav?”,
și ei, la rândul lor, construcţii fictive, ca și
perechea lui Jim Jarmusch, cireașa de pe
tort a categoriilor lor sociale, întrupând
valorile și credinţele sus-menţionatelor
categorii, manipulate cu dexteritate de
câte un autor de ficţiune, care crede că știe
ce vrea publicul lui să vadă. „Only Lovers
Left Alive” e un film autoindulgent, care te
gâdilă la primul nivel de percepţie, însă e
la fel de perisabil ca această lume aflată în
pragul colapsului.
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Sueño y silencio

Spania 2012
regie: Jaime Rosales
scenariu: Jaime Rosales, Enric Rufas
imagine: Óscar Durán
montaj: Nino Martínez Sosa
sunet: Eva Valiño
distribuţie: Oriol Rosselló, Yolanda
Galocha, Alba Ros, Celia Correas
de Andreea Mihalcea
Un cadru larg, în alb-negru, jumătate apă, jumătate cer, cu trei siluete umane
unindu-le, trei oameni stând pe una din porţiunile acelea în care adâncimea mării
e foarte mică în așa fel încât par imponderabili, trei corpuri solide, susţinute de un
lichid instabil. Doi soţi, Oriol și Yolanda și fetiţa lor, Alba, urmăriţi de o cameră care
se substituie privirii noastre, dar mai ales, privirii celeilalte fetiţe, Celia, moartă
într-un accident de mașină. Filmat pe 35 mm, aproape integral în alb-negru, cu
actori neprofesioniști care improvizează, „Sueño y silencio” se înscrie într-o zonă
poetică a realismului minimalist, fiind înainte de toate, un film despre absenţă,
despre pierderea cuiva iubit, absenţă căreia regizorul Jaime Rosales îi acordă
corporalitatea instanţei camerei.
Informaţiile narative sunt menţinute la un nivel minim. Cei patru formează o
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familie de spanioli care locuiește în Paris; Yolanda predă spaniola, Oriol lucrează
ca arhitect, iar pe drumul de întoarcere al bărbatului și Celiei dintr-o vizită la
bunici, fetiţa moare, eveniment pe care tatăl nu și-l poate aminti din pricina unei
amnezii de scurtă durată.
Însă nu acţiunea ca atare este interesantă la filmul lui Rosales, ci mai ales
strategiile narative întrebuinţate și teleologia aparatului de filmat. Iniţial, membrii
familiei sunt surprinși izolaţi unul de celălalt, în combinaţii de personaje care fac
ca primul sfert de oră din film să treacă fără a clarifica raporturile dintre ei; ceea
ce ar echivala cu o atomizare a principiilor narative clasice, privilegiind ritmul
momentelor cotidiene - redat prin cadre lungi și fixe - în detrimentul clarităţii. Asta
nu înseamnă că spectatorul este subiectul unei tachinări sau frustrări gratuite, ci
pur și simplu că nararea este în așa fel gândită încât informaţiile de bază să fie
înţelese cumva a posteriori. Ce vedem într-un cadru-secvenţă, înţelegem fie spre
sfârșitul lui, fie în următorul.
Filmul începe cu Yolanda fardându-se într-o oglindă, surprinsă din spate, prin
crăpătura unei uși - o formulă de încadrare a personajelor frecvent utilizată
în restul filmului -, în vreme ce poziţia și comportamentul camerei setează de
la început convenţia că, cel puţin în prima jumătate a filmului, spectatorul va
juca rolul unui voyeur. Din unghiul acesta ne infiltrăm gradat într-un cotidian
nespectaculos: Yolanda își ţine cursurile de spaniolă cu elevii săi francezi, Oriol
pendulează între schiţe și șantiere de construcţie, Alba și Celia își stabilesc
strategiile de ficţiune pentru jocurile cu păpuși, iar bunica lor vorbește încontinuu
și robotește în jurul bunicului, spre exasperarea resemnată și tăcută a acestuia.
În timpul vizitei, Celia merge în pădure cu bunica, unde i se povestește despre
diverse plante, apoi cele două pleacă undeva în hors-champ, camera, până
acum fixă și detașată, rămânând pe poziţie și noi, o dată cu ea, suntem lăsaţi să
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privim un cadru gol, încă auzind frânturi din conversaţie în timp ce nepoata și
bunica se îndepărtează. Dintr-o dată, rămași singuri – noi și camera -, Rosales ne
redirecţionează atenţia, printr-un trav lateral înspre o zonă întunecată a pădurii,
moment în care simţim cum filmul virează înspre un tip de realism magic,
anticipând un joc în care planurile realităţii, fizic și metafizic, sunt constant
alternate, joc la care acceptăm să ne angrenăm din acest punct încolo.
Privim prin parbrizul mașinii drumul de întoarcere acasă al tatălui și al fetiţei,
într-o liniște nefirească, rezultată din extragerea oricăror sunete, inclusiv a celor
de ambianţă, perturbaţi de momente aparent aleatorii de supraeexpunere a
peliculei. Tăietură la un plan mediu cu Yolanda și Alba într-o sală de așteptare.
Vor mai trece alte câteva minute bune până când aflăm că sunt într-un spital și
că doar Oriol a supravieţuit accidentului. După spital, urmează înmormântarea și
revenirea acasă, revenire care, în fapt, constituie miezul filmului. Cum îţi duci viaţa
mai departe după moartea unui copil? Cum te întorci la declinat verbe după un
astfel de lucru? Iar a treia întrebare pe care Rosales o ridică, fără reducţionism sau
patetism, este legată de evoluţia relaţiei de aici încolo dintre cei doi soţi, care trebuie
să continue să se uite unul în ochii celuilalt. Oriol nu își amintește accidentul, în
vreme ce Yolanda cade într-un iraţional paralizant. Lucrurile mărunte - cum
ar fi mersul la film sau în parc – se transformă din activităţi banale și lejere în
absurdităţi, iar sfaturile și cuvintele de consolare primite de Yolanda de la soacră
sau de la colegele de muncă par insuficiente. Cu toate acestea, ei mai au o fată
de crescut, ceea ce presupune un imperativ la prezenţă, simultană cu doliul. În
aceste condiţii, devine cumva emoţionant să-i urmărești pe Oriol și pe Alba stând
amândoi la un birou, el lucrând la o schiţă, ea la un desen, el aplecându-se asupra
lucrării fetiţei și sugerându-i ce umbre să mai adauge ca desenul să arate mai bine.
Vorbeam la început despre o teleologie pe care Rosales o desemnează camerei
și despre contopirea privirii spectatorului cu cea a prezenţei Celiei, definită de
un interval între imaterial și material, care de-abia acum - în cronologia timpului
narativ – capătă sens. Yolanda e în parc și pare senină, surprinsă de o cameră care
acum tremură ușor. În primă fază, ne închipuim poate că e la plimbare cu Alba,
fiind binedispusă, mâncând dulciuri și povestind despre propria copilărie, pentru
ca apoi să ne dăm seama că această prezenţă din hors-champ e de fapt cea a Celiei,
pe care mama își închipuie sau nu că o vede. Rămânem cu ea într-un autobuz plin
de necunoscuţi, martori la tranziţia de la o stare de seninătate pe care închipuirea i-a
adus-o, la una de vid și însingurare, în timp ce privește deznădăjuită pe geam. Își
îndeamnă soţul să meargă și el pe același teren de joacă din parc, sperând că și el,
la rândul lui, o va putea vedea și sta de vorbă cu Celia. Cu scepticism, Oriol acceptă,
iar experienţa lui din parc e o trimitere evidentă la „Blow Up” (regie Michelangelo
Antonioni, 1966). În debutul secvenţei, acesta stă pe o bancă privind un meci de

tenis, din care vedem, invers decât în filmul lui Antonioni, mingea și nu jucătorii,
adică concretul și nu imaginarul, după care silueta lui Oriol se pierde printre
străini, într-un cadru larg, în care, spectatorul operează o focalizare personală, o
mărire optică, încercând să-l repereze pe bărbat, așa cum fotograful din „Blow Up”
încerca să pătrundă sensul unei acţiuni reale, a referentului, având acces doar la
semnul lăsat de acesta, fotograma. Oriol adoarme la un moment dat pe o bancă
în așa fel încât atunci când se întoarce brusc spre cameră e incert dacă percepe,
într-adevăr, și el prezenţa Celiei sau dacă interoghează exteriorul pur și simplu
pentru că e între vis și veghe.
Penultimul cadru-secvenţă bombardează linearitatea cronologică și graniţa dintre
real și imaginar, pe de-o parte, și cea dintre real-obiectiv și memorie-subiectivă, pe
de altă parte. Camera explorează un parc plin de necunoscuţi, după reguli onirice
poate, cu viteză și dintr-o poziţie nefirească, până când ajunge să găsească ce căuta,
și anume, pe Yolanda privindu-și cele două fiice jucându-se pe iarbă.
Organicitatea ritmului filmului contrastează cu primul și ultimul cadru, două
coperţi simbolice, luate din plonjeu, în care îl vedem la lucru pe Miquel Barcelo,
un living artist spaniol, care execută în timp real două lucrări: în cea de la început
schiţează niște figuri umanoide care par că se pregătesc de un festin antropofag,
în vreme ce coperta finală sugerează un ritual de crucificare.
În ansamblu, „ Sueño y Silencio” propune o confruntare cu moartea înţeleasă ca
absenţă, care la rândul ei, e reluată prin tropi stilistici, adresându-se unui spectator
activ, căruia i se cere, în fond, contopirea cu o instanţă diegetică de personaj - și nu
orice fel de personaj, ci cu unul a cărei existenţă materială e cel puţin problematică.
Un demers similar încerca, spre exemplu, și Gaspar Noé în 2009 în „Enter the
Void”, însă cu toate că și acolo spectatorul era ipostaziat într-un personaj postmortem, miza lui Noé era pe spectaculozitatea experienţei, în vreme ce Rosales
alege o cheie estetică în care stilistica servește subtil conţinutul diegetic. Ce face ca
filmul de faţă să fie, după mine, o experienţă cel puţin interesantă, constă nu numai
în contractul acesta mai mult sau mai puţin original între diegeză și spectator, ci
mai ales în faptul că acesta din urmă e constant provocat să figure out the bigger
narrative puzzle aproape exclusiv prin micro-expresii și gesturi mărunte - proces
care definește, desigur, în bună parte cinemaul realist -, conţinutul servindu-i-se
însă într-o formulă estetică ce presupune concomitent o stilizare extremă. Spre
exemplu, cadrul descris la început cu cei trei frapează iniţial ca o construcţie
figurativă, însă capătă în context o greutate emoţională exclusiv în dependenţă cu
imersiunea spectatorului în micro-universul realist al acestei familii. Altfel spus,
coliziunea acestor două tendinţe de reprezentare, realistă și plastică, duc în final
la un tip de angajament emoţional din partea spectatorului pe o cale care de sine
stătoare ar fi putut fi pur și simplu sterilă.
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Closer to the Moon

România – Statele Unite ale Americii – Italia – Polonia 2014
regie, scenariu: Nae Caranfil
imagine: Marius Panduru
montaj: Larry Madaras, Roberto Silvi
distribuţie: Vera Farmiga, Mark Strong, Harry Lloyd
de Irina Trocan
Dacă vreţi să aﬂaţi adevărul despre jaful comis
în 1959 de „banda lui Ioanid”, care a atacat
o mașină a Băncii Naţionale a României și a
furat echivalentul în lei pentru aproximativ un
milion de dolari, găsiţi cele mai multe informaţii
în documentarul din 2005 al lui Alexandru
Solomon, „Marele jaf comunist”. Sigur că nu oferă
adevărul, ci mai degrabă încearcă să restrângă
ipotezele și să explice de ce povestea celor șase
jefuitori e un mystery bun: în societatea liniștită și
anostă din vremea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej,
o mână de oameni care aveau un statut social
respectabil s-au decis să-și riște viaţa ca să fure
niște bani pe care oricum n-ar ﬁ avut cum să-i
cheltuiască. Și pentru că au fost acuzaţi pentru
infracţiunea comisă, înainte să ﬁe executaţi li
s-a cerut să-și reia rolurile în faţa unui aparat
de ﬁlmat (materialul rezultat, în regia lui Virgil
Calotescu, a rulat sub titlul „Reconstituirea”;
intenţia era propagandistică – să-i descurajeze
pe spectatorii ﬁlmului să facă la fel –, dar e greu
de ignorat că e și primul ﬁlm cu gangsteri din
istoria cinemaului românesc). Documentarul
lui Solomon relativizează celălalt „documentar”
care-i clasiﬁcă tranșant pe protagoniști ca niște
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infractori, ca pe niște „elemente descompuse”;
ﬁlmul lui Solomon lasă loc de interpretări acolo
unde celălalt dădea sentinţe.
„Closer to the Moon”, al lui Nae Caranﬁl, e
mai puţin ambiguu în ce privește motivaţiile
jefuitorilor.Genericuldeînceputcontextualizează
politic ﬁlmul și lasă să se înţeleagă că cei patru
bărbaţi și o femeie din (ﬁcţionalizata) bandă
ar ﬁ comuniști deziluzionaţi, evrei care au fost
cooptaţi de regim la sfârșitul războiului și apoi,
încet-încet, împinși spre margine. Sau poate
că o fac din teribilism, iar „Closer to the Moon”
cam asta degajă, de la un capăt la altul: e un ﬁlm
vorbit în engleză, cu twist-uri hollywoodiene, cu
staruri precum Mark Strong, Vera Farmiga și
Harry Lloyd (ultimul joacă în „Game of Thrones”
și e zeitatea suverană a unui blog numit
lloydalists; aici am găsit, de altfel, cea mai lungă și
amănunţită cronică1 scrisă la ﬁlmul lui Caranﬁl –
dovadă că devotamentul pe care-l inspiră cultura
pop e de neînlocuit prin orice alte impulsuri mai
serioase), cu replici witty și un fundal generat pe
computer atunci când trebuie să aibă un efect
puternic. Cea mai antrenantă parte a ﬁlmului e
make-over-ul repetat pe care-l suferă deţinuţii:

acum sunt murdari și poartă uniforme ponosite
de închisoare, în minutul următor sunt aranjaţi
ca niște vedete de cinema (ba chiar mai dau și
instrucţiuni regizorale), un pic mai târziu sunt
din nou anonimi și păziţi strașnic.
Nae Caranﬁl e un apreciator al Hollywood-ului
clasic și, între regizorii români care vor să facă
ﬁlm de public, e cel mai soﬁsticat în tehnici.
Scenariștii de studio au avut destule trucuri să-i
lase moștenire, iar Caranﬁl le e ﬁdel mai degrabă
lor decât adevărului istoric. De pildă, în ﬁlm, jaful
băncii e prezentat cu un twist: cei cinci se prefac
că turnează un ﬁlm în care jefuiesc mașina băncii
– vecinii și trecătorii care se opresc să privească
se prind abia mai târziu că jaful era autentic.
Construcţia personajelor e tot ca-n epoca de
glorie a studiourilor: oricât ar ﬁ de asupriţi, eroii
își fac toate capriciile cu graţie (și inteligenţă);
personajele de plan doi arată excentrice la
început, dar la nevoie își dezvăluie o inimă de aur.
Iar Vera Farmiga are un rol ﬂashy-hollywoodian,
puternic amoral (dar cine spune că lumea
funcţionează după regulile declarate?), un rol
în care Barbara Stanwyck sau Rita Hayworth
și-ar ﬁ descoperit o urmașă demnă; dacă ne
gândim că titlul iniţial al ﬁlmului era „Alice în
Ţara Tovarășilor”, e destul de ușor de luat drept
protagonistă – ﬁlmul se animă odată cu apariţia
ei.
Deși nu e zgârcit cu expoziţiunea, ﬁlmul nici
nu explorează prea riguros realitatea istorică
pe care e bazat. E despre ﬁcţiune și punere în
scenă, la fel cum sunt „E pericoloso sporgersi”
și „Restul e tăcere”, la fel cum era, ceva mai
voalat, „Filantropica”. Povestea e ﬁltrată prin
ochii unui alter-ego al regizorului (Harry Lloyd),
un tânăr pasionat de ﬁlm pe care îl fascinează
spiritul rebel al condamnaţilor și vederile lor
largi (care propun să ﬁe trimiși pe lună în loc
să ﬁe executaţi). Artiﬁciul explică atât farmecul
ﬁlmului, cât și limitele lui – pentru că sunt
văzuţi candid și de la distanţă, par c-ar ﬁ întrun fel de bulă protectoare în care pericolul nu
e niciodată iminent. Sigur că orice ﬁlm agreabil
pentru public necesită o doză de stilizare mai
mare sau mai mică, o reprezentare simpliﬁcată
pentru legătura între individ și societate pe care
spectatorii o pot înţelege repede și o pot urmări
de-a lungul ﬁlmului să vadă ce se schimbă și cum.
Ce rămâne de evaluat e eﬁcienţa reprezentării
și relevanţa ei. Imaginea unor infractori cu
motiv mai degrabă ﬁlozoﬁc care bravează în
faţa opresiunii și a morţii înseamnă ceva, fără
îndoială, pentru oricine ţine la libertatea lui –
dar e atât de iconică și fără speciﬁcitate încât nu
poate să însemne pentru nimeni foarte mult.
1. http://lloydalists.blogspot.ro/2013/11/drawn-closerto-moon-world-premiere-of.html
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Nebraska
Statele Unite ale Americii 2013
regie: Alexander Payne
scenariu: Bob Nelson
imagine: Phedon Papamichael
montaj: Kevin Tent
distribuţie: Bruce Dern,
June Squibb, Will Forte

de Ioana Moraru
Cel mai recent ﬁlm al lui Alexander
Payne, „Nebraska”, amintește de „The
Last Picture Show”, coming of age-ul lui
Peter Bogdanovich din 1971. Cel mai la
îndemână motiv ar ﬁ imaginea monocromă
a ambelor ﬁlme, care subliniază
încremenirea în timp și lipsa vitalităţii și a
tinereţii. Ceea ce duce cu gândul la o altă
asemănare: privirea asupra vieţii în orașele
americane de provincie. Pe aﬁșul ﬁlmului
lui Bogdanovich scrie nothing much has
changed... – valabil atât pentru Anarene,
Texas („The Last Picture Show”), cât și
pentru toate orășelele prin care David și
Woody Grant trec pe ruta MontanaNebraska. Orășele ale căror coduri sociale
Payne le cunoaște foarte bine, el ﬁind chiar
din Nebraska. Sunt zone agricole aﬂate în
moarte clinică cu mult înainte de recenta
criză ﬁnanciară (altfel nici n-ar mai ﬁ stat în
picioare comparaţia „Nebraska” - „The Last
Picture Show”), în care singurele afaceri
în funcţiune sunt un birt și atelierul auto
a doi mexicani; un exerciţiu de imaginaţie
ar sugera și existenţa unui coafor și a unui
motel căruia îi bâzâie intermitent neonul
ﬁrmei. Populaţia, așa cum o vede Payne,
este una majoritar albă, deopotrivă bătrână
și îmbătrânită, formată din indivizi care
nu prea mai au ce să își spună, poate cu
excepţia conversaţiilor despre tipuri de
mașini, distanţe și viteze, care aduc la
suprafaţă, printre altele, naţionalismul

american. Singurii oameni tineri sunt
recidiviști cu priviri bovine, aﬂaţi la
marginea obezităţii morbide. Pe scurt, e o
viaţă lipsită de perspective, deci e de înţeles
de ce doar ideea câștigării unui milion de
dolari de către un fost concetăţean poate
deveni subiect de primă pagină a ziarului
local.
Deși e primul ﬁlm pe care Payne îl regizează
fără să ﬁ scris scenariul, „Nebraska” bifează
mai toate temele prezente până acum în
ﬁlmele sale; „About Schmidt”, „Sideways”
și „The Descendants” sunt despre călătorii,
atât ﬁzice, cât și emoţionale/spirituale,
despre secrete de familie și despre
banalitatea vieţii de zi cu zi a unor personaje
defectuoase, cu care Payne empatizează.
Umorul amintește de ﬁlme mai vechi ale
sale, ca „Election” sau „Citizen Ruth”; de
pildă, există în „Nebraska” o secvenţă de
deadpan curat, ﬁlmată frontal, în care un
grup de bărbaţi privesc complet imobili –
unii chiar până la starea de somnolenţă –
un meci de fotbal.
Protagonistul din „Nebraska” este Woody
Grant, un bătrân alcoolic, ursuz și absent,
cel mai probabil aproape de demenţă, care
insistă să își ridice personal dintr-un alt
oraș premiul de un milion de dolari pe care
e convins că l-a câștigat la un soi de loterie,
deși nu a jucat în niciun fel. Ambiţia lui îi
îngrijorează familia: soţia, Kate, o femeie
aprigă și gălăgioasă, și ﬁul cel mare, Ross,

o vedetă măruntă de televiziune locală,
sunt convinși că Woody ar trebui internat
într-un azil de bătrâni. Însă David, ﬁul
cel mic, un comerciant recent părăsit de
iubită, tolerează capriciile bătrânului și
acceptă destul de repede să îi facă hatârul,
în ideea că așa s-ar mai putea bucura de
prezenţa tatălui său, până nu s-ar produce
inevitabilul.
Ceea ce urmează este drumul celor doi către
destinaţia cu pricina și diversele întâlniri cu
rude și cunoscuţi, care cu o mână îl felicită
pe Woody pentru norocul care a dat peste
el, iar pe cealaltă o ţin întinsă, așteptând
o ciosvârtă din presupusul premiu – este
surprinzător că toată lumea e entuziasmată
de câștigul la loterie, dar faptul că Ross
apare la televizor este trecut cu vederea;
ceea ce spune suﬁciente despre fascinaţia
omului de rând pentru banul venit din cer,
în defavoarea celui câștigat prin muncă.
Așadar, dacă „The Last Picture Show”
este un coming of age, „Nebraska” este un
road movie; doar că, în cazul de faţă, de la
road movie la coming of age e doar un pas,
pentru că întreaga experienţă a lui David
cu tatăl său este și o călătorie în trecut,
prin care ﬁul descoperă că părintele nu
mai e doar părinte, ci și un bărbat trecut
prin trauma războiului, care a avut de-a
face cu conjuncturi amoroase mai puţin
fericite și care nu a luat mereu cele mai
înţelepte decizii. Ceea ce reiese este că, ﬁe
că e vorba de alcoolismul lui Woody sau de
criteriile prin care și-a ales soţia, bătrânul
este un produs clar al timpurilor și spaţiului
în care a trăit, validând astfel demersul
regizorului de a privi detaliat ruralul
american. Desigur, este puţin verosimil ca
David să nu ﬁ avut niciodată habar de toate
aceste detalii despre viaţa părinţilor săi, la
fel cum puţin plauzibilă este și secvenţa
de încheiere. „Nebraska” nu are pretenţii
nici de verosimilitudine prea multă, nici de
subtilitate, dar reușește să ﬁe foarte eﬁcient,
exact cum și-a propus Payne.
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Jimmy P.

SUA - Franţa 2013
regie: Arnaud Desplechin
scenariu: Arnaud Desplechin,
Kent Jones, Julie Peyr
imagine: Stéphane Fontaine
montaj: Laurence Briaud
distribuţie: Benicio Del Toro,
Mathieu Amalric, Gina McKee
de Gabriela Filippi
„Jimmy P.”, după cum anunţă un titlu ușor arogant la începutul filmului,
(„Aceasta este o poveste adevărată”) este construit pe baza însemnărilor
etnologului și psihanalistului George Devreux, reunite în cartea sa, „Realitate
și vis: psihoterapia unui indian al Preeriei”. În urma unei accidentări la cap,
Jimmy Picard (Benicio Del Toro) începe să aibă scurgeri abundente din urechi,
dureri de cap înăbușitoare, tulburări de vedere și de auz. Este trimis la Winter
Hospital, în orașul Topeka din statul Kansas, spitalul cel mai bine pregătit la acea
dată – sfârșitul anilor ’40 – în tratarea afecţiunilor cerebrale. Cum, însă, după
investigaţii, doctorii nu găsesc nicio explicaţie clinică a simptomelor lui, încep să
îl suspecteze de o afecţiune psihică, posibil schizofrenie. Psihiatrul însărcinat cu
cazul nu reușește să stabilească un dialog cu pacientul său și înclină să confirme
presupunerile clinicienilor, totuși vrea să se asigure mai întâi că neputinţa de
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a comunica nu are drept cauză diferenţa culturală – Jimmy este la origini
amerindian din tribul Blackfoot, botezat în religia catolică și vorbitor de limbă
engleză, cât și de pikuni. Prin urmare, este chemat de la New York, ca specialist,
George Devereux (Mathieu Amalric), care în trecut a locuit timp de doi ani în
deșert, pentru a studia limba și obiceiurile nativilor din tribul Mohave, apropiat
în concepţii de Blackfoot.
În filmul realizat în Statele Unite, regizorul francez Arnaud Desplechin pare să
fi dorit să redea procesul psihanalitic mai autentic decât o fac filmele mainstream
cu acest subiect, dar și să parodieze clișeele lor, rămânând totodată în limitele
genului – toate acestea adunate făcând ca „Jimmy P.” să aibă o identitate
nehotărâtă. Mai ales expoziţia – descrierea cazului medical al lui Jimmy Picard,
a simptomelor pe care acesta le prezintă până să ajungă la clinică, a supoziţiilor
consiliului de doctori și decizia de a chema un specialist din exterior în această
problemă anume – desfășurată într-un ritm alert, se înscrie în schema știută.
Însă Desplechin nu alege să simplifice și la nivelul informaţiei din dialoguri și nu
încetinește dialogul rapid, în termeni de specialitate, dintre medici.
De asemenea, el nu romanţează portretul lui Georges Devereux, personalitate
controversată în rândul contemporanilor săi, dar și astăzi, a cărui simplă pomenire
aproape că cere o poziţionare. Născut ca Gyögy Dobó într-o familie de evrei
stabilită la Lugoj, pe vremea când Banatul făcea parte din Imperiul Austro-Ungar,
Devereux a studiat pianul și s-a învârtit în cercurile avangardiste franceze și
germane ale anilor ’20, a scris un roman, a studiat chimia și fizica la Paris cu Marie
Curie și limba malaeză, a primit o bursă ca să studieze antropologia în Statele
Unite și astfel a ajuns să trăiască pentru o vreme printe membrii tribului Mohave,
care, prin importanţa pe care o dau viselor, i-au stârnit multilateralului Devereux
curiozitatea pentru psihanaliză, domeniu în care a ajuns să activeze legitim cu
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douăzeci de ani mai târziu, în anii ’50, a mai locuit în mijlocul unui grup etnic, de
această dată vietnamez, a fost profesor universitar, și în ultima parte a vieţii s-a
preocupat de Antichitatea Greacă. Pertinenţa unora dintre tezele lui Devereux
este contestată astăzi în lumea academică, dar există, pe de altă parte, și o atitudine
reverenţioasă faţă de activitatea sa de pionierat în domeniul etnopsihanalizei.
Singura referire la interesele diverse ale acestuia pe care o aduce regizorul lui
„Jimmy P.” este introdusă în scena în care personajul Devereux călătorește
cu trenul și nu pierde timpul privind peisajul însorit, ci, cu un aer jovial, repetă
o compoziţie de pian pe o bucată desfășurată de carton pe care are desenată
claviatura. Altfel, Desplechin se rezumă la a prezenta perioada în care a lucrat
cu James Picard, la spitalul din Topeka. El sugerează situaţia etnopsihanalistului
nerecunoscut încă la acea vreme de Asociaţia Psihanaliștilor, dar nu o și explică.
Însă aceast refuz de a încărca forţat scenariul cu date explicative nu funcţionează
în sensul unui realism cinematografic, al fidelităţii faţă de structurile vieţii, ci mai
degrabă în sens comic. Devereux din filmul lui Desplechin se aseamănă felului
în care sunt în general caricaturizaţi cei cu veleităţi știinţifice – precipitat și
caraghios. În plus, personajul interpretat aici de Mathieu Amalric aduce foarte
mult cu personajele pe care acesta le-a jucat în filmele anterioare ale regizorului,
ceea ce pune în discuţie pretenţia de „poveste adevărată”, formulată astfel chiar
și în parte ca glumă.
Din acest punct de vedere, personajul lui Jimmy Picard pare să fi fost construit
după o traiectorie inversă, contrazicând stereotipiile despre nativii americani,
și complex tocmai prin faptul că adună elemente ale ambelor culturi – cea
asimilaţionistă americană și cea băștinașă. Psihanalistul, interesat în studiile sale
să teoretizeze trăsăturile specifice celor două triburi de amerindieni, este surprins
să afle că Jimmy s-a căsătorit cu o femeie de-o vârstă cu el și îl întreabă dacă e
un fapt obișnuit pentru nativii Blackfoot; acesta îi răspunde cu simplitate că nu
s-a gândit niciodată la asta. În mod asemănător, într-o altă conversaţie, Devereux
susţine că tradiţia Blackfoot are dreptate să considere necesară din când în
când pălmuirea unei femei, la care Jimmy, cu vederi mai progresiste în această
privinţă, răspunde că el nu ar putea vreodată să lovească o femeie. Împreună,
terapeutul scund și exaltat și pacientul masiv și melancolic formează un cuplu
comic, în care, prin comparaţie, nu este întotdeauna clar de ce unul și nu celălalt
este cel investigat pentru problemele psihice.
Ceea ce este, în schimb, complet diferit faţă de majoritatea filmelor care prezintă
procesul terapiei psihice, este felul în care Desplechin păstrează dialogul dintre
cele două personaje – și tot restul filmului – pe un ton calm, egal. Momentele
de tensiune din „Jimmy P.” sunt imediat dezamorsate. O amantă a lui Devereux
(Gena McKee) apare la spitalul din Topeka într-o vizită anunţată din scurt.
Rămași singuri în casa de pe lângă spital oferită bărbatului pentru perioda în
care lucrează aici, el îi reproșează actul indiscret prin care expune relaţia lor în

faţa tuturor medicilor de la Winter Hospital. Chiar în acest moment bate la ușă
o angajată a instituţiei, care aduce din partea conducerii spitalului, în semn de
bun venit pentru oaspătă, o sticlă de vin și două pahare. După plecarea angajatei,
în loc ca cearta să izbucnească, așa cum s-ar fi întâmplat într-o structură clasică
bazată pe acumulări dramatice, Devereux întinde braţele pentru a-i da femeii o
îmbrăţișare afectuoasă de întâmpinare. De altfel, acest episod amoros și cel dintre
Jimmy și o femeie pe care, reușind să plece de la spital, o întâlnește într-un bar, se
desfășoară ca momente izolate de gingășie gratuită, care nu promit o continuare.
Structura clasică de povestire după care sunt ordonate evenimentele în „Jimmy
P.” este mai degrabă una simulată. Spre final, când lucrurile par să meargă spre
rezolvare în tratament, se produce – după schema obișnuită, în care pacientul
se răzvrătește împotriva autorităţii – conflictul care se anunţa între Georges
Devereux și Jimmy P. Pacientul îi reproșează doctorului, în a cărui judecată a
ajuns să se încreadă, că a deschis la una dintre ședinţe discuţia despre religie și
i-a mărturisit că este ateu, făcându-l astfel să se îndoiască de propria credinţă și să
se găsească, până la urmă, lipsit de sprijin moral. Dar și această scurtă răbufnire
este lăsată în aer, iar secvenţele ce urmează, cele de final, îi arată din nou pașnici
și apropiaţi.
Nu doar tonul uniform al evenimentelor și structura inconsistentă pot fi
derutante, ci și faptul că, în felul în care este concepută, naraţiunea nu afirmă
competenţa psihanalistului (și după cum am arătat, nici măcar datele biografiei
personalităţii reale care a inspirat personajul din film nu sunt de prea mult ajutor
aici). Cu toate că genul de film la care „Jimmy P.” aderă – și pe care îl și ironizează
în același timp – prefigurează că filmul se va încheia cu reușita tratamentului
psihanalitic, metoda prin care Devereux ajunge la acest rezultat este cel puţin
îndoielnică, părând să fie bazată în principal pe o utilizare simplistă a celor mai
celebre principii ale lui Freud. Din acest punct de vedere, „Jimmy P.” amintește
de filmele anterioare ale regizorului, în care desele nevroze și momentele
puternice de ciocnire dintre personaje lăsau câteodată loc unor momente
aproape miraculoase de liniște. În filmele lui Desplechin nu există o logică după
care împăcarea sau vindecarea se produc, și în toată reţeaua aceasta absurdă de
situaţii, ele sunt cu atât mai surprinzătoare și mai frumoase.
În lipsa fondului de exuberanţă din filme ca „Comment je me suis disputé... (ma
vie sexuelle)” (1996), „Rois et reine” (2004), „Un conte de Noël” (2008), cele câteva
excese stilistice din „Jimmy P.” – ca de pildă felul în care personajul Genei McKee
rostește către cameră ceea ce se înţelege a fi conţinutul unei scrisori adresate
amantului ei, George Devereux – încarcă doar compoziţia indistinctă a filmului,
care, de la un punct încolo, pare să-i fi scăpat de sub control lui Desplechin. Ceea ce
transpare, totuși, este o vagă tandreţe pentru doi oameni reuniţi pentru un timp
limitat, care, în ciuda diferenţelor dintre ei, încearcă cu răbdare să deslușească
împreună semnificaţiile unor întâmplări din viaţă.
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U ri Sunhi

Sunhi a noastră
Coreea de Sud 2013
regie, scenariu: Hong Sang-soo
imagine: Park Hong-yeol
montaj: Hahm Sung-Won
distribuţie: Jeong Yu-mi, Jeong
Jae-yeong, Kim Sang Jung
de Andrei Șendrea
Sunhi e o fostă studentă a facultăţii de ﬁlm
care își face apariţia în campus după un an de
absenţă pentru a cere o recomandare de la un
fost profesor. Cu ocazia asta se întâlnește și cu
fostul prieten și cu un coleg regizor mai mare.
Toţi trei, ﬁecare în felul lui, sunt îndrăgostiţi de
Sunhi. Sunhi e a lor, dar nu e. E proiecţia lor, ceea
ce cred ei despre ea, ceea ce-i scrie profesorul în
recomandare, ceea ce ajunge chiar ea să creadă
și să conﬁrme în nesfârșite discuţii în baruri cu
nume ﬁlmice: „pare ambiţioasă, dar nu are curaj;
isteaţă și cu o bună înţelegere a ﬁlmelor; pare să
aibă talent, dar nu a conﬁrmat încă; e inocentă și
încearcă să ﬁe sinceră.”.
Sunhi nu doar că nu e cum o văd ei, dar s-ar
putea la fel de bine să nu existe. Regizorul are
grijă să lege toate ﬁrele narative într-un univers
(aproape) perfect realist, dar o indiscutabilă
calitate rashomoniană străbate ﬁlmul. Sunhi
interacţionează cu ﬁecare separat, în timp ce
bărbaţii se întâlnesc doi câte doi și în ﬁnal toţi
trei. Final din care Sunhi alege să se excludă.
E o acţiune cu alibi narativ, Sunhi e în parc cu
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profesorul, iar apariţia neașteptată a celorlalţi
doi îl face pe profesor să-i trimită un mesaj de
avertizare pentru a evita situaţia jenantă. Din
punct de vedere al logicii personajelor însă (a
cui este povestea pe care o aﬂăm), regizorul
Hong Sang-soo evacuează personajul principal
din universul ﬁlmului, iar spectatorul e invitat să
se plimbe prin parc alături de cele trei personaje
secundare masculine, și să se întrebe alături de
ei: „unde e Sunhi?... are tendinţa să dispară...
câteodată nu poate ﬁ găsită ani de zile”.
Evident punctul de vedere al personajelor
masculine în ﬁnalul ﬁlmului nu este identic cu
punctul de vedere al audienţei: spectatorul știe
mai multe, a urmărit-o pe Sunhi de la început,
a văzut-o în relaţie cu ﬁecare dintre cei trei
bărbaţi, dar și cu alte personaje mai puţin
importante. O a doua privire asupra ﬁlmului,
una care să nu ﬁe permanent furată de tehnica și
umorul unui regizor care știe să spună o poveste,
va dezvălui că nici spectatorul nu știe mare
lucru despre acest personaj: Sunhi e o fostă
studentă a facultăţii de ﬁlm care își face apariţia

în campus după un an de absenţă pentru a cere o
recomandare unui fost profesor. I-am înregistrat
toate reacţiile și i-am acordat prezumţia de
tridimensionalitate, dar personajul principal al
acestui ﬁlm este mai mult formă decât conţinut.
De fapt, spectatorului i-a fost jucată o lecţie de
montaj kuleșovian. Sunhi este o imagine pe care
o citim în raport cu imaginea care îi este atașată
la un anumit moment: studentul, regizorul,
profesorul. Spre deosebire de experimentul lui
Kuleșov, relaţia dintre referent și referenţiat este
inversată. Nu studentul, regizorul, profesorul
sunt puși în scenă pentru a da un sens
personajului principal, ci Sunhi este construită
pentru a reﬂecta personajele secundare. La
începutul ﬁlmului Sunhi primește un portret
(recomandarea profesorului) pe care pare că și-l
însușește ca pe o oglindă. La nivel strict narativ
înţelegem că e o persoană slabă, dornică să
accepte calităţile și incapabilă să conteste oglinda
atunci când îi livrează defectele. Mai târziu,
ajunge să-și folosească puterea de seducţie
pentru a primi o oglindă mult mai ﬂatantă (care
dintre cele două oglinzi e mai aproape de adevăr
e imposibil de spus, iar pentru nivelul doi de
interpretare este irelevant). Privind din cealaltă
parte însă, putem interpreta că oglinda nu o
ţine profesorul, ci fosta studentă, și că nu Sunhi
îl folosește, ci dimpotrivă, se lasă folosită și îi
livrează ce vrea să vadă. Cu alte cuvinte, să ne
închipuim nu că Ivan Mosjukin vede o farfurie
cu supă și îi este foame, ci că îi este foame și vede
o farfurie cu supă.
Astfel, profesorul are nevoie de o studentă
care să îi conﬁrme vocaţia (de asta îi schimbă
recomandarea) și de o iubire platonică și
contemplativă (el își petrece majoritatea
timpului pe o bancă, admirând frunzele
copacilor și vântul și mutându-se în funcţie
de soare); fostul prieten e cuprins de îndoiala
artistului asupra propriei valori, și de o iubire
neîmplinită care îl consumă, dar în același timp
îl face să creeze (la un moment dat îi spune
„toate ﬁlmele mele sunt despre tine”), iar Sunhi
îi furnizează exact starea de incertitudine
care să îl menţină în stare de creaţie (când el o
întreabă de ce s-au despărţit ea îi răspunde „Îţi
zic mai târziu.”); regizorul și colegul mai mare
și-a părăsit nevasta și locuiește singur – dintre
cei trei e singurul care primește o gratiﬁcare
erotică.
Privit din acest unghi, titlul ﬁlmului capătă și el
un alt sens. Fie că o privim doar ca idee abstractă
(ca pe o muză sau ca pe un joc al regizorului),
ﬁe că rămânem cu explicaţiile la nivel narativ
(un personaj care face asta în mod conștient),
Sunhi e până la urmă a lor, pentru că primește
proiecţiile acestor bărbaţi și le întoarce o
imagine care să le coﬁrme existenţa.
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Sleepless Nights Stories
Statele Unite ale Americii 2012
regie: Jonas Mekas
montaj: Jonas Mekas, Elle Burchill
distribuţie: Patti Smith,
Björk, Louis Garrel

de Diana Voinea
La 91 de ani, Jonas Mekas este la fel de
curios ca la 25, când a început să ﬁlmeze cu
noul său Bolex viaţa în New York-ul care îl
adoptase. Participă activ la expoziţii de artă,
ia cina în oraș cu prietenii, călătorește și
ﬁlmează lucruri aparent banale – pe care le
comentează apoi în stilul inconfundabil, cu
vocea sacadată și accentul slab neamerican.
Obiceiul de a înregistra e atât de serios,
încât, dacă ar ﬁ să credem ce povestește
pe site-ul personal – de altfel, actualizat
constant –, Mekas a ajuns la o colecţie de
peste 2000 de ore de material ﬁlmat, doar
din 1988 până acum. Și în ciuda miilor de
ore înregistrate, nu ai cum să rămâi imun la
jurnalele vizuale ale lui Mekas. Vorbind din
experienţă personală, cred că, după câteva
jurnale vizionate, ﬁecare spectator ajunge
să absoarbă poveștile lituanianului ca și
cum este vorba de propriile amintiri.
La rubrica dedicată acestui ﬁlm de pe siteul lui Mekas, regizorul povestește că ideea
ﬁlmului i-a venit după ce a citit „O mie și
una de nopţi”, iar inﬂuenţa e vizibilă în
structura ﬁlmului, unde poveștile punctuale
sunt marcate de intertitluri în care apare de
cele mai multe ori numele lui Allah („praise
Allah”). Spre deosebire de povestirile arabe,
însă, ale lui Mekas sunt luate din realitate,
iar personajele sunt prieteni vechi sau noi,
cuvântători sau nu. Printre ei apar și Björk,
Louis Garrel, Marina Abramovic, Harmony
Korine sau Patti Smith, însă, după cum

își dorește și Mekas, aceste personaje își
pierd statutul de „vedete” și devin oameni
obișnuiţi care spun o poveste. Poveștile lor
nu sunt „mari” într-un sens hollywoodian,
de pus pe marele ecran, dar sunt mari în sens
personal. Marina Abramovic povestește
despre un iubit care tocmai a părăsit-o,
Harmony Korine documentează parcursul
relaţiei cu soţia lui – de când îi era iubită și
până la primul copil, iar Carolee cade de pe
cal într-o sală de expoziţii. Pe lângă oameni,
Mekas ﬁlmează și o șopârlă și un oposum.
„Sleepless Night Stories” s-a născut în urma
unei insomnii. Abia ajuns acasă după un
zbor lung și suferind de jet lag, Mekas se
plimbă prin apartamentul lui plin de cutii.
Atât de plin de cutii, încât simte că și el sau
viaţa lui sunt aranjaţi într-o cutie. De altfel,
toate ﬁlmele lui Mekas sunt ca niște cutii în
care regizorul și-a orânduit atent amintirile
dintr-o anumită vreme. Primul partener de
discuţii târzii, găsit în parcursul insomniac,
este Mariana Abramovic, care și-ar dori
să aibă parte de viaţă casnică, dar nu
poate. Discuţiile între prieteni înlătură
singurătatea pentru un timp, iar ﬁlmul
are numeroase scene în care, cu ajutorul
vinului sau nu, prietenii își fac destăinuiri
în miez de noapte. Adică ne împărtășesc
părţi din singurătăţile lor.
În ﬁlmele mai vechi, Mekas nara în
voice-over peste secvenţele ﬁlmate și
explica ce înseamnă un moment valoros.

Acum, sunetul este cel de pe cameră,
iar personajele vorbesc pentru ele. Sunt
poveștile nopţilor lipsite de somn ale multor
oameni. Camera de ﬁlmat este ușoară – un
DV - și ﬂuidă, montajul e rudimentar. Din
punct de vedere vizual, compoziţiile nu
au nicio particularitate artistică, mai ales
când Mekas ţine camera nesigur sau când o
pune pe o masă, iar dialogurile sunt deseori
incoerente sau nestructurate. Dar au mereu
farmecul lucrurilor adevărate, ieșite la
iveală pe nepregătite.
„Sleepless Night Stories” vorbește despre
prezent mai mult decât orice alt ﬁlm al
lituanianului. În ﬁlmele anterioare, Mekas
își amintea de prietenii morţi prin pozele
cu ei, în timp ce aici vorbește cu oamenii
direct. Uneori vorbește pentru ei, așa
cum face și pentru animale sau copaci,
în încercarea de a le da glas. Lituania,
ţara natală a lui Mekas, planează în tot
ﬁlmul, și de mai multe ori insomnia sa se
sincronizează cu replica din „Lost, Lost,
Lost” (1976), unul dintre cele mai marcante
ﬁlme ale sale: „Nu veţi știi niciodată
ce gândește o persoană dezrădăcinată,
seara și în New York”. Mekas s-a mutat
în America după ce a părăsit Lituania din
cauza războiului din 1944. După câţiva
ani petrecuţi în Germania – dintre care
o parte și în lagăre de muncă forţată,
emigrează în America cu fratele său. La 25
de ani, începe să ﬁlmeze cu camera Bolex și
devine în scurt timp o ﬁgură recunoscută în
cinematograful de avangardă – ﬁind văzut
azi drept „tatăl avangardei cinematograﬁce
americane”. Melancolia de a ﬁ părăsit ţara
natală este motivul recurent al jurnalelor
sale vizuale, ce se simte mereu, chiar în
ciuda ocazionalelor explozii de fericire
din acestea. În „Sleepless Night Stories”,
Mekas regăsește Lituania într-un parc din
New York, în tremuratul frunzelor. Când
ajunge acasă, regizorul este tot treaz, dar
plin de povești, aranjate în zeci de cutii.
Este de ajuns să deschidă una pentru a
vedea o parte de lume și timp, iar actul de
a-și reaminti îl umple de fericire.
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The Broken Circle Breakdown

Belgia – Olanda 2012
regie: Felix van Groeningen
scenariu: Felix van Groeningen, Carl Joos
imagine: Ru ben Impens
montaj: Nico Leunen
distribuţie: Johan Heldebergh, Veerle Baetens

de Alexandru Vizitiu
Nominalizat la premiul Oscar pentru Cel
mai bun ﬁlm străin în 2014 și câștigător al
premiului pentru cea mai bună actriţă la
premiile Academiei Europene de Film, „The
Broken Circle Breakdown”, al lui Felix van
Groeningen, este povestea unui cuplu de
hipioţi/hipsteri belgieni, Didier (poreclit
Monroe, jucat de Johan Heldenbergh, care a
scris piesa de teatru pe care e bazat ﬁlmul) și
Elise (care preferă să i se spună Albama, jucată
de Veerle Baetens). Suntem martori la prima
lor întâlnire, la momentele de fericire și la cele
tragice, vedem dragostea pe care o au unul
pentru celălalt și pentru muzica americană.
Mai exact genurile bluegrass, gospel, country
sau folk, muzică născută pe plantaţiile
sudiste antebelice sau pe drumurile vaste ale
Americii, compusă de pribegi, haiduci și sclavi
eliberaţi, cântece despre religie, libertate și
tragedie; dintr-un anumit punct de vedere una
dintre puţinele contribuţii artistice născute în
America, despre și de americani. Sunt cântece
care stârnesc paiune în inimile lui Didier și
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Elise, și ale căror versuri anunţă destinul care
îi așteaptă. Titlul ﬁlmului vine de la imnul
gospel „Will the Circle Be Unbroken”, mai ales
versiunea „Can the Circle Be Unbroken (By
and By)”, despre moartea celor iubiţi („One
by one their seats were emptied. One by one they
went away. Now the family is parted.”) și speranţa
că familia se va reîntâlni în Rai („Will the circle
be unbroken. By and by, by and by? Is a better
home awaiting, In the sky, in the sky?”). Pentru
Didier și Elise, cântecul și mesajul său devin
cu atât mai importante în momentul în care
aﬂă că ﬁica lor e pe moarte, astfel născându-se
conﬂictul între ateul convins Didier și creștina
Elise.
Din ce am scris mai sus ne dăm seama că ﬁlmul
abundă de referinţe, omagii și critici la adresa
culturii americane, personajele ﬁnd complet
cucerite de „Visul American” și viaţa boemă
a folkiștilor americani ca Woody Guthrie,
vorbind (și cântând) în engleză, căsătoriţi de
o sosie a lui Elvis, uitându-se la știri despre
America și înﬂăcărându-se la deciziile

președintelui Bush chiar și atunci când decizia
lui nu-i afectează pe ei (deși subiectul discutat
le deschide răni încă nevindecate). La nivel
stilistic, regizorul ﬁlmează cuplul, prietenii și
ferma lor în momentele frumoase, într-un stil
ce amintește de Terrence Malick – ﬁlmat din
mână, prin natură, la apus, în tonuri calde.
Ca gen, ﬁlmul este în egală măsură un musical
și o melodramă. E un musical în același fel în
care „A Prairie Home Companion” (2006,
regie Robert Altman) sau „Once” (2006, regie
John Carney) sunt musicaluri, folosindu-se
de cântece (cu o sursă diegetică, în cazul lui
„Broken Circle Breakdown”, numeroasele
concerte care marchează trecerea de la
un capitol la altul) pentru a acompania și
completa ﬁrul narativ. Ca melodramă, ﬁlmul
bifează toate trăsăturile înșiruite de Geoffrey
Nowell-Smith în eseul său despre acest gen,
„Minnelli and Melodrama”: Didier și Elise fac
parte din clasa de mijloc, se confruntă cu o
tragedie etc. Și să nu se înţeleagă clasiﬁcarea
ﬁlmului drept melodramă ca o bilă neagră,
una dintre trăsăturile melodramei, enumerate
de Nowell-Smith, având legătură cu politica
sexuală și raporturile de putere, lucruri
relevate în acest ﬁlm prin intermediul unor
interpretări actoricești nuanţate, cu Johan
Heldenbergh jucându-l pe Didier ca un ins
neputincios, speriat, idealist, măcinat de ură
și regret, cu unele momente de ipocrizie, cum
ar ﬁ în dragostea pentru muzica gospel și ura
faţă de religia din care își găsește originea, ură
născută mai mult din cauza pierderii ﬁicei sale,
decât pe baze morale întemeiate și care, prin
încăpăţânarea lui, distruge relaţia cu Elise.
Iar Elise, la început prezentată ca o libertină,
tatuată din cap până-n picioare, veșnic cu un
zâmbet pe buze, găsește consolare în mesajele
religioase ale cântecelor bluegrass.
La fel ca în „21 de grame” (2003, regie
Alejandro González Iñárritu) sau „Blue
Valentine” (2009, regie Derek Cianfrance),
structura ﬁlmului „Broken Circle Breakdown”
este nonliniară, sărind de la o etapă a relaţiei
la alta, ilustrând când momentele fericite,
când pe cele triste. Unele scene au o putere
a compoziţiei regizorale, prin eclerajul cald
și încadratura intimă, și a performanţelor
actoricești, și aici mă refer, mai ales, la scena
în care trupa lor cântă „If I Needed You”
întreruptă de o tiradă antireligioasă a lui
Didier, care apropie ﬁlmul de statutul de
capodoperă. Problema ﬁlmului, însă, vine de
la faptul că unele teme sau subiecte – cum ar
ﬁ conﬂictul între ateism și religie sau deziluzia
lui Didier faţă de cultura americană - nu sunt
abordate într-o măsură satisfăcătoare, de
unde rezultă un ﬁlm admirabil, dar imperfect.
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Al doilea joc
România 2014
regie: Corneliu Porumboiu
sunet: Dana Bunescu,
Sebastian Zsemlye
distribuţie: Corneliu Porumboiu,
Adrian Porumboiu

de Andrei Rus
Noul ﬁlm realizat de Corneliu Porumboiu poate
ﬁ deconcertant pentru un spectator obișnuit să
asocieze demersul artistic cu un act controlat,
prin intermediul căruia autorul construiește
un anumit discurs. „Al doilea joc” e compus,
de fapt, în plan vizual, dintr-un meci de fotbal
între echipele Steaua și Dinamo arbitrat de
tatăl cineastului, Adrian Porumboiu, în iarna
anului 1988 și, în plan sonor, dintr-o discuţie
liberă purtată de către cei doi în anul 2013,
la un sfert de secol distanţă de momentul
înregistrării partidei respective. La un anumit
nivel, ambele componente ale ﬁlmului – planul
vizual și cel sonor – constituie documente
despre o anumită epocă și despre un anumit
context social. În cazul meciului, totul – de la
condiţiile meteorologice neprielnice derulării
unei partide de fotbal, mai ales la un asemenea
nivel valoric al echipelor (ninge abundent,
terenul transformându-se din moment în
moment într-un soi de baltă alunecoasă), la
tehnica de joc a fotbaliștilor, la modul simplu
de ﬁlmare al operatorilor din acele vremuri, la
cojoacele și fesurile din lână ale microbiștilor
aﬂaţi pe stadion pentru a-și susţine echipele
favorite, și până la reclamele la cofetării și la
alte produse din era ceaușistă de pe marginile
terenului de joc – atestă apartenenţa imaginilor
la un anumit context și la o anumită epocă din
istoria României. Contrastul cu valorile erei
actuale este potenţat, de altfel, prin intermediul
discuţiei cineastului cu tatăl său, care de cele
mai multe ori ajung să compare elemente

din trecut cu unele din prezentul dialogului
lor. Iniţial există diferenţe între modurile de
raportare ale celor doi la acel eveniment din
trecut, ﬁul având tendinţa de a idiliza o bună
parte a componentelor meciului, admirând
stilul de joc spectaculos și în forţă al fotbaliștilor
acelor vremuri și negăsind un corespondent în
rândul celor de azi, și, în orice caz, raportânduse cu uimire și cu destul de multă curiozitate la
toate circumstanţele producerii evenimentului,
iar tatăl răspunzându-i în general cu o oarecare
blazare, considerând că nimeni nu mai este
interesat să își îndrepte azi atenţia asupra
unor lucruri din trecut, cu atât mai mult dacă
acestea nu reprezintă un moment marcant sau
relevant istoric – or, meciul ales de ﬁu pentru
a-l comenta împreună e unul oarecare, neﬁind
nici primul și nici cel mai important dintre cele
arbitrate de tată, nici cel mai spectaculos și,
mai mult, terminându-se cu un scor nul egal,
în urma unei partide chinuite de intemperiile
vremii.
Ajunși în acest punct al analizei, merită să
chestionăm alegerea acestui meci, și nu a unuia
mai relevant din cariera de arbitru a lui Adrian
Porumboiu, pentru a reprezenta suportul
discuţiei dintre tată și ﬁu. O parte dintre
comentatorii ﬁlmului i-au reproșat cineastului
că încearcă în timpul dialogului să conducă
discuţia în anumite zone tematice mari și
importante, fără a reuși să confere contur
sau amploare vreuneia dintre aceste direcţii
– precum cea politică, sau cea a derizoriului

uman, sau a relaţiei dintre tată și ﬁu etc. Or,
în opinia mea, exact la nivelul deciziei de a
refuza manipularea materialului audio-vizual
înspre o zonă ideatică certă rezidă farmecul și
ineditul demersului lui Corneliu Porumboiu.
Dacă în plan vizual realizatorul se rezumă
la a reda meciul în întregime, lipsindu-l de
coloana sonoră originală, care e înlocuită de
înregistrarea discuţiei dintre el și tatăl său
– așadar, la acest nivel, nu operează niciun
fel de modiﬁcare a materialului -, în planul
auditiv lucrurile stau aproximativ în același
fel, deoarece după cele câteva tentative iniţiale
ale moderatorului Corneliu Porumboiu de a-l
ghida într-o anumită zonă tematică, dialogul
se frânge în direcţii multiple, pentru a deveni,
în a doua jumătate a partidei (și a ﬁlmului)
din ce în ce mai sincopat și marcat aproape în
totalitate de reﬂecţiile vorbitorilor asupra unor
diverse aspecte ale meciului, semn al implicării
emoţionale accentuate a celor doi în imaginile
pe care le urmăresc și, astfel, al unei totale lipse
de interes din partea cineastului de a construi
unul sau mai multe discursuri închegate pe
vreuna dintre temele de discuţie trasate la un
anumit moment.
Veţi spune probabil că un demers cinematograﬁc
de acest tip este la îndemâna oricui și că diﬁcil
în artă este să modelezi materialul cu care
operezi, iar nu să-l menţii într-o stare amorfă.
Voi răspunde acestor potenţiale obiecţii în două
feluri: 1. Enumeraţi în gând, sau cu voce tare,
ﬁlmele care vi s-au părut că vă oferă libertate
totală în a le contempla și a vă „pierde”, în
același timp emoţional și ideatic, în materialul
audio-vizual pe care îl propun spre receptare.
Iar dacă, așa cum intuiesc că se va întâmpla,
veţi descoperi că nu cunoașteţi prea multe,
sau deloc, de astfel de exemple: 2. Întrebaţi-vă
dacă e sau nu legitim ca un ﬁlm să chestioneze
graniţele reprezentării artistice și la acest nivel,
al necesităţii manipulării discursului audiovizual în direcţii conturate. Se subînţelege,
cred, aderenţa mea la propunerea lui Corneliu
Porumboiu, în „Al doilea joc”, de a considera
că actul cinematograﬁc poate funcţiona, pe
un principiu de happening, ca o operă complet
deschisă semantic. Îi salut demersul.
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RITHY PANH
ȘI MEMORIA TRECUTULUI CAMBODGIEI
de Andrei Șendrea
În romanul „Herzog”, al Saul Bellow, personajul principal se
autocaracterizează astfel: „Dar eu, cu memoria mea, am în custodie toţi
morţii și toţi nebunii, împotrivindu-mă potenţialei uitări.” Regizorul
cambodgian Rithy Panh exact asta face în ﬁlmele sale: împiedică uitarea și,
mai important, construiește o memorie trecutului.
În 1975 khmerii roșii ocupă capitala Phnom Penh și controlează acum
toată ţara. Orașele sunt evacuate și populaţia urbană e trimisă să lucreze în
agricultură, Rithy Panh și familia lui printre ei. Rând pe rând toţi membrii
familiei sale mor în acest experiment social eșuat în foamete, haos și peste
20.000 de mii de gropi comune. Între 1975 și 1979 mai mult de o pătrime din
populaţia de cca. 8 milioane a Cambodgiei este omorâtă.
Pentru cineﬁlul vestic, chiar și pentru cel informat cu privire la istoria
Cambodgiei, obsesia acestuia pentru regimul khmerilor roșii, pare cel
puţin contraproductivă, dacă nu chiar expresia unei traume personale care
blochează până la urmă creaţia prin reluarea aceleiași teme la nesfârșit. Arta
are însă propriul ei mod de a ilumina datele istorice și statistica victimelor
ororilor de tot felul, iar ﬁlmele lui Rithy Panh contextualizează regimul
khmerilor roșii într-un mod care nu reiese din manualele de istorie: invariabil
vine un moment în ﬁecare ﬁlm când personajele se întreabă câte rude au
pierdut în cei 4 ani de regim comunist și în războaiele ce l-au precedat și
l-au succedat. Abia acum spectatorul înţelege că nu e vorba de număr, ci
de funcţie: mama, tata, surori, fraţi, bunici, nepoţi. O pătrime din populaţie
înseamnă că dintr-o familie standard de patru persoane (doi părinţi, doi
copii), unul a murit executat, torturat, înfometat, din epuizare ﬁzică sau
în urma unei boli banale (khmerii roșii au distrus orice practică medicală
știinţiﬁcă pe motiv de imperialism). Filmele lui Rithy Panh nu sunt toate
despre khmerii roșii, ele sunt despre Cambodgia; Cambodgia în schimb este
despre khmerii roșii, despre moștenirea lăsată în urmă (luând drept model
Revoluţia Franceză, atunci când au ajuns la putere khmerii roșii au declarat
„anul zero”).
Rămâne obiecţia că o astfel de abordare, deși legitimă, duce inevitabil la
ﬁlme din ce în ce mai diluate, la clișee, la osiﬁcare estetică (un regizor care
prelucrează mereu aceeași temă devine mai puţin preocupat de prelucrare)
și la o saturaţie a tragediei. Nu toată ﬁlmograﬁa lui se ridică la același nivel,
dar nimic din ce-am enumerat anterior nu i se aplică. În primul rând
pentru că Rithy Panh nu caută să stoarcă lacrimi, deși inevitabil îi reușește.
Regizorul evită violenţa vizuală, iar în puţinele situaţii în care violenţa
din trecut este adusă în prezent (personajele vorbesc despre suferinţele
lor, se detaliază metode de tortură, greutăţile vieţii în lagăr etc.), oroarea
este integrată în construcţia mai largă. Așa cum amintirea dureroasă este
integrată în personaj, care găsește resursele să continue, detaliul groaznic
este anume pus pentru a nu copleși spectatorul, pentru a nu împacheta
oamenii din Cambodgia într-o cutie cu eticheta „circ al ororilor”, acel gen
de ﬁlm (se aplică în cazul documentarului în special) care face din tragedie
voyeurism și a cărui singură valoare în plus faţă de un manual de istorie e că
oferă informaţie vizuală.
Astfel, coșmarul regimului khmer e tratat frontal și în dimensiunea lui
istorică (1975-1979) în documentare ca „S-21, la machine de mort Khmère
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rouge” (2003) și „L’image manquante” (2013), dar în majoritatea ﬁlmelor
el devine o umbră, o memorie comună, sau chiar coșmarul unui cultivator
de orez în „Neak Sre” („Oamenii orezului”, 1994), o sagă de familie care se
destramă în paralel cu o recoltă slabă. E un coșmar a cărui durată pe ecran
e de câteva secunde, o apariţie izolată într-un ﬁlm al cărui univers diegetic
e cel mai puţin impregnat de tragedia cambodgiană. Ea devine cu atât mai
puternică prin singularitatea ei: ﬁecare cambodgian poartă în subconștient
coșmarul naţional, scheletul din dulap care contaminează sensul ﬁlmului
tocmai prin ostentaţia cu care nu este arătat. În „Site 2” (1989) și „Un soir
après la guerre” (1998) vedem moștenirea regimului khmer, declanșator
al altor evenimente nefaste (ocupaţia vietnameză din 1979-1991 și războiul
de guerillă), iar în „La terre des âmes errantes” (2000), atât războiul cât și
crimele khmerilor sunt deshumate la propriu: muncitorii care sapă un canal
pentru prima reţea de ﬁbră optică din Cambodgia descoperă bombe și
schelete umane. În „Les artistes du Théâtre Brûlé” (2005) și „Le papier ne
peut pas envelopper la braise” (2007) vedem urmările aceluiași regim nefast
ricoșând în situaţia unor categorii sociale defavorizate: actorii și prostituatele
din Phnom Penh.
Câteodată însă, tocmai absenţa violenţei la nivel vizual iluminează cu
atât mai puternic ceea ce s-a întâmplat în realitate. „L’image manquante”
vorbește despre lipsa documentelor vizuale în legătură cu ce s-a întâmplat.
Documentarul urmărește experienţa personală a regizorului care a petrecut
patru ani în lagăr. Pentru că nu există material ﬁlmat (există doar pozele pe
care călăii le făceau victimelor înainte să-i execute) personajele sunt mici
sculpturi de lemn: prizonieri, gardieni, câinele gardianului, tânărul Rithy și
familia lui. Decorul este o combinaţie de artiﬁcial (barăcile din lagăr, unelte
etc.) și de natural: apa, pământul chiar și natura verde uneori. Figurinele
ne fac să ne dăm seama că oamenii au murit, ceva le ţine locul. Faptul că
elementele naturale nu sunt ﬁgurate, ci sunt prezente în mod real dă un
aer și mai straniu. O imagine de ﬁlm încă păstrează în ea realitatea, umbra
obiectului pe peliculă („imaginea își are originea prin geneza ei în ontologia
modelului” spunea André Bazin). Judecând invers: dacă nu există nici măcar
imagini, e ca și cum acei oameni n-ar ﬁ existat niciodată; au fost anulaţi,
aneantizaţi. Ei există acum doar în memoria lui Rithy Panh.
În al doilea rând, aceste ﬁlme nu eșuează în clișeu pentru că sunt despre
oameni, nu despre victime. Am argumentat mai sus că ﬁlmograﬁa lui Panh
nu e o înșiruire de orori – adevărul e prezent mai mult decât prezentat, și nu
e îndulcit, dar pentru un spectator care doar asta vede, un ﬁlm de Rithy Panh
e o experienţă ratată. Ceea ce rămâne după un asemenea ﬁlm e contactul
uman. Nu doar că nu sunt ﬁlme despre victime, dar în toate documentarele
sale, deși pune lupa pe o categorie socială (actori, prostituate, muncitori
nomazi, refugiaţi, prizonieri și torţionari), Panh își alege întotdeauna
câteva personaje principale, nu rămâne la nivelul de masă, de statistică
(procedeu care inevitabil duce tot la victimizare). Panh refuză de asemenea
și corolarul ﬁlmelor despre victime: arătarea cu degetul a călăilor. În „S-21,
la machine de mort Khmère rouge”, îi aduce alături pe gardienii (torţionari
și călăi deopotrivă) de la cel mai mare lagăr din ţară (S-21) și pe doi dintre
supravieţuitori într-o încercare de reconstituire și de acceptare a trecutului.

REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

portret | review
Unul dintre foștii gardieni își acceptă vinovăţia, dar argumentează astfel: „Eu
voiam să mă reîntorc în armată. Aș ﬁ preferat să mor. Moartea era sigură
acolo. Mai bine să mori pe front. Dar nu m-au lăsat să plec”. Un alt mod de
a rata un documentar cu această temă este de a identiﬁca vinovaţii la nivel
suprauman: partide, organizaţii, alte state. În câteva dintre documentare
este explicat contextul geopolitic, dar el servește doar ca reper istoric:
khmerii roșii devin o forţă când bombardamentele americane (care se
luptau cu comuniștii din Vietnamul vecin) radicalizează mulţi ţărani. Să
dai o dimensiune politică ﬁlmului, să-i raportezi pe acești oameni la niște
constructe exterioare coercitive ar însemna implicit să-i dezumanizezi, să-i
reduci la nivelul de furnici călcate de „cizma imperialistă” sau decimate de
„ciuma roșie”, în funcţie de propriile viziuni politice. O singură dată, Rithy
Panh exprimă (sau se poate interpreta că exprimă) o opţiune politică
personală. În „L’image manquante” după ce înșiră sloganurile lemnoase
ale partidului, naratorul se întreabă: „În Paris sau altundeva, cei cărora le
plăceau sloganurile noastre, cei care citeau cărţi, au văzut ei aceste imagini?”.
Aici însă Panh e îndreptăţit pentru că ﬁlmul este autobiograﬁa lui în lagăr,
deși această întrebare vag acuzatoare este evident una pusă retrospectiv de
adultul care a ajuns să facă ﬁlme în Franţa.
La nivel vizual, această focalizare pe individualităţi și povești individuale se
traduce printr-un stil care favorizează planurile strânse și cadrul lung care
așteaptă ca omul din faţa aparatului să dezvăluie ceva despre sine prin sine,
prin raportarea ﬁzică (gestică, mimică) la propria existenţă.
În „Le papier ne peut pas envelopper la braise”, fără ca ﬁlmul să intre
sub umbrela de exploitation, acţiunea este punctată de cadre (justiﬁcate
cronologic, nu manipulate la montaj) în care fetele plâng. Este un minidocumentar despre microﬁzionomii, despre raportarea ﬁzică a prostituatelor

la situaţia fără ieșire în care se aﬂă. În „La terre des âmes errantes” găsim un
exemplu foarte bun în care adevărul unor răni încă deschise, nu doar că nu
duce la victimizare, dar este folosit pentru a spune ceva profund personal
și uman. Personajul principal povestește la un moment dat despre soţul ei:
„Soţul meu are un picior mutilat. Câteodată, la cicatrice, ciotul se infectează.
Când își scoate proteza pute îngrozitor, dar eu trebuie să suport. Sunt femeia
lui. E destinul nostru, deci..., dar are o inimă bună. Își respectă femeia și
copii. Se înfometează pentru a le da lor de mâncare. Îl iubesc pentru asta”.
E o secvenţă care începe cu o poveste despre un picior mutilat și se termină
cu o declaraţie de iubire. La începutul ﬁlmului „S-21, la machine de mort
Khmère rouge”, găsim un alt exemplu în care Panh folosește camera ca pe
un instrument cu puteri autonome de revelare a adevărului (într-un sens
derivat din speciﬁcitatea realistă așa cum o teoretiza André Bazin) și care
implică neutralitatea totală a regizorului și virtutea supremă de a aștepta ca
personajul ﬁlmat să se dezvăluie singur. Același gardian care își argumenta
crimele (discuţia e purtată cu părinţii lui) într-un plan mediu primește acum
sfaturile părintești: „Spune adevărul, apoi fă o ceremonie. Adu ofrande
morţilor pentru ca ei să-și găsească liniștea, pentru ca să nu mai ai parte de
karma negativă în viitor. Ce puteam face, ţara o luase pe drumul ăla” - regizorul
taie și imaginea se mută într-un gros-plan pe faţa fostului călău în timp ce
tatăl lui se aude în continuare din off „cere morţilor să îndepărteze karma
negativă...”. Pentru câteva secunde faţa omului imprimă imaginii un adevăr
subiectiv (în sensul de al subiectului) superior oricărei tentative a regizorului
de a scoate adevărul, și în același timp oricărei încercări a subiectului de a
spune adevărul. Discursul gardianului, deși onest și important ca sursă de
informaţii și ca pregătire pentru acest moment, trebuia epuizat pentru ca
mușchii faciali să intre în repaos, mintea să se detașeze de coerenţa necesară
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sa în ansamblu, deslușim însă și o altă poveste, cea a captării privitorului.
Dacă s-ar limita la materialul (valoros) pe care i-l pune la dispoziţie natura
umană, Rithy Panh și-ar împlini crezul artistic doar pe jumătate: acești
oameni a căror existenţă stă sub semnul genocidului și al războiului, ar ﬁ
salvaţi (prin imaginea lor în ﬁlm care păstrează ceva din existenţa lor reală)
de la uitare, dar ar rămâne necunoscuţi. Rithy Panh intervine în ﬁlm, fără a-l
altera, pentru a-l face cât mai atrăgător pentru un public cât mai mare. Un
rol joacă aici și alegerile discutate mai sus de a nu face ﬁlme despre victime,
de a focaliza pe persoane, și de a nu supralicita dimensiunea violentă a
existenţei acestor oameni. Genul de cinema cu care ar putea ﬁ asociat Rithy
Panh (tematic cel puţin), e un cinema greu de digerat, iar publicul de tragedii
umanitare e limitat ca număr și în general se raportează la acest tip de ﬁlm întrun mod ciclic: există un sistem imunitar al emoţiilor care necesită refacere
după un asemenea ﬁlm. Un exemplu bun și foarte apropiat e „The Act of
Killing” (2012) al lui Joshua Oppenheimer: doi foști luptători paramilitari,
responsabili pentru câteva sute de execuţii, sunt puși să-și recreeze crimele
în funcţie de fanteziile lor cinematograﬁce. Filmul este foarte bun, dar un
rollercoaster emoţional: odată terminat nu-ţi vine să te apropii de subiect
foarte curând. Or, ﬁlmele lui Rithy Panh sunt exact opusul, oferă cunoaștere
fără a îndepărta publicul. Un element important în acest proces de atragere
este și durata ﬁlmelor care merge și ea în contra curentului. Filmele sunt
relativ scurte, aproximativ 90 de minute. E un argument care poate părea
meschin – pe ecran se desfășoară povestea unor fete forţate să se prostitueze
de exemplu, și spectatorul se uită la ceas –, dar pentru Rithy Panh cinemaul
trebuie să ofere și plăcere estetică (plictiseala nu intră aici), nu doar să livreze
informaţie.
Abilitatea de a organiza materialul uman într-o formulă care să atragă
publicul dintr-un punct de vedere estetic și nu doar unul etic (care derivă
din responsabilitate civică, de a lua cunoștinţă de ce se întâmplă în lume)
datorează însă cel mai mult capacităţii lui Panh de a crea în interiorul ﬁlmului
microstructuri narative, care atrag spectatorul într-un monolog oarecare
doar pentru a-l deturna ulterior spre un sens mult mai adânc, cu atât mai
ofertant cu cât premisele erau banale. Se întâmplă de obicei în felul următor:
personajul povestește ceva puternic ancorat în realitatea ﬁzică imediată
- purtat de această istorie banală simţul metaﬁzic al spectatorului este în
adormire, informaţiile nu prezintă interes și sunt înregistrate doar conotativ

L’image manquante (2013)

în actul vorbirii. Cu o tresărire, bărbatul întoarce capul și le răspunde calm și
obosit părinţilor: „Gata, mă doare capul.” Ne dăm seama că tocmai a revenit
la suprafaţă dintr-un abis al conștiinţei. Pentru moment, privirea i se pierde
în gol din nou, ochii caută ceva concret de care să se agaţe, ceva care să lege
ﬂuxul conștiinţei într-un discurs inteligibil pentru ceilalţi, nu pentru a minţi
dar, în orice caz, rezultatul nu poate ﬁ decât un adevăr de grad mai mic (un
adevăr care poate ﬁ spus): „Nu mă simt bine toată ziua. Nu pot să mănânc”.
În ﬁlmele sale, Rithy Panh încearcă să se excludă cât mai mult din ﬁlm,
intenţie vizibilă chiar și în secvenţa de început a ﬁlmelor. În multe cazuri
nu există preocupare pentru o deschidere denotativă, care să ofere o cheie
de citire a ﬁlmului. În cazul documentarelor secvenţa de început deschide
ﬁlmul în mod abrupt, fără pretenţii estetizante. Titlul ﬁlmului și semnătura
regizorului („regizat de...”) sunt simple și funcţionează strict la un nivel
informativ, fără a arunca umbre premonitorii peste materialul ﬁlmat care
urmează. Dacă există o poveste de spus, atunci ea nu trebuie să ﬁe povestea
regizorului. Documentarul care își transformă personajele în victime vine cu
o poveste gata scrisă care mai are nevoie doar de imagini. Chiar și în ﬁlmele de
ﬁcţiune, Rithy Panh dă impresia că nu are o direcţie clar stabilită, că echipa de
ﬁlmare a descins într-un univers real, deschis posibilităţilor, din care urmează
să-și aleagă un personaj cu o poveste interesantă. În „Oamenii orezului”
personajul principal al ﬁlmului se schimbă de trei ori: la început e povestea
tatălui care trudește pentru o recoltă bună; când tatăl moare din cauza unei
răni la picior, povestea familiei e spusă din perspectiva mamei care trebuie să
se descurce singură; când mama, copleșită de greutăţi, devine alcoolică apoi
înnebunește, ﬁica cea mare își asumă rolul de cap al familiei. „Un soir après la
guerre” ﬁlmul începe oarecum confuz, cu o femeie care spune povestea a trei
bărbaţi tineri care se întorc de pe front. Îi urmărim cum se dau jos din tren
și se opresc să bea într-un bar din Phnom Penh. Oricare dintre ei ar putea ﬁ
personajul principal. Pe rând, doi dintre bărbaţi sunt lăsaţi în afara cadrului și
camera pare că își alege personajul principal.
Calitatea inerentă a aparatului de ﬁlmat de a surprinde adevărul, și preferinţa
regizorului pentru stilul observaţional, nu înseamnă că rolul lui în aceste
ﬁlme este unul minor. Chiar și doar pentru abilitatea de a aștepta, de a lăsa
personajele să aleagă să-și spună povestea (sau ce poveste să spună și din ce
unghi) și sensibilitatea estetică de a recunoaște ce anume trebuie păstrat,
opera ﬁlmică a lui Rithy Panh își păstrează valabilitatea. Privind ﬁlmograﬁa
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cunoască mama care înnebunise. E o scenă bucolică, mama stă în centru,
zâmbește, se aud păsărele și copii jucându-se în afara cadrului, pare un
paradis după care cei doi tineri tânjesc. Camera se apropie în timp ce mama
vorbește: „Încep să se joace de cum răsare soarele. Aleargă, se rostogolesc în
ţărână. Seara sunt atât de murdari... nu-i mai recunoști. Nu mai știm care ai
cui sunt”. Zâmbetul femeii se întoarce în jos: „Nici ei nu mai știu, asta e sigur.
Apoi, într-o bună zi, sunt luaţi la război.”
Cel mai puternic exemplu de micronaraţiune îl găsim în „L’image
manquante”. Aici, Rithy Panh are control total, nu mai e doar regizorul, e și
personajul, băiatul care își relatează propria experienţă în lagăr. Vedem câteva
ﬁgurine din lemn ţinând un năvod într-o baltă cu pești vii. Camera se mișcă
între personaje creând iluzia de acţiune. Din off se aude vocea naratorului:
„Pescuitul e interzis dar sunt pești din abundenţă. Pe ascuns, am luat unul.”;
tăietură și camera face pan într-o baracă ce ţine loc de spital, căutându-l pe
tânărul Rithy printre oameni întinși pe paturi: „Două zile mai târziu, i l-am
dus mamei mele...” - camera rămâne pe Rithy care are un pește în mână „Dar murise deja”.
Urmărind ﬁlmograﬁa unidirecţională a lui Rithy Panh, spectatorul nu
poate să nu acumuleze informaţii la nivel antropologic. Toate personajele/
persoanele din aceste ﬁlme au un mod special de a se situa în poezie, de a-și
deﬁni propria existenţă la un nivel liric, indiferent de gradul lor de cultură. O
refugiată spune despre sine că e ca un nufăr plutitor: „atunci când apa curge
dinspre sud spre nord, mă duc spre nord. Atunci când curge dinspre este spre
vest, mă duc spre vest.” Și din acest motiv, ﬁlmele lui Rithy Panh sunt poezii.
„L’image manquante”, cel mai personal ﬁlm al său, e și cel mai liric. Finalul
ﬁlmul e o poezie care sintetizează o artă poetică:
„Sunt multe lucruri pe care omul nu trebuie să le vadă sau să le știe
Și dacă le-ar vedea, ar ﬁ mai bine pentru el să moară.
Dar dacă unul dintre noi vede aceste lucruri sau știe despre ele
Atunci trebui să trăiască pentru a vorbi despre ele
Desigur nu am găsit imaginea lipsă. Am căutat-o în zadar
Un ﬁlm politic trebuie să descopere ceea ce a inventat
Atunci creez această imagine, o privesc, o preţuiesc
O ţin în mână așa cum ţin oamenii faţa cuiva drag
Această imagine lipsă v-o dau acum vouă
Pentru ca ea să nu înceteze să ne caute”.

S-21, la machine de mort Khmère rouge (2003)

-; apoi, printr-o răsturnare de situaţie care reașează toate elementele
anterioare, spectatorul este lovit în plin de un adevăr superior, sau de un
lirism al existenţei, venit de nicăieri. O astfel de structură narativă este și
exemplul anterior al femeii cu un soţ mutilat. Aceste micropoezii reprezintă
o semnătură auctorială ce străbate întreaga sa ﬁlmograﬁe.
În ﬁnalul documentarului „La terre des âmes errantes”, familia de lucrători
nomazi care săpase canalul pentru ﬁbra optica s-a întors acasă. Întinsă pe o
masă, lângă copilul ei nou-născut, personajul principal începe un monolog
sec, împănat cu date și cifre seci, aproape ca o pagină citită dintr-o cronică
veche: „Am săpat șanţuri timp de 7-8 luni. Ne-am întors fără nimic. Ni s-a
născut un băiat, noi am ﬁ vrut o fată. S-a născut cu un dinte. E anul Iepurelui,
un an bun. Îmi pun multe speranţe în el, mai mult decât în ceilalţi doi mai
mari. Și atunci l-am numit Samnang (Șansa)”. Pe ultima propoziţie a mamei,
camera coboară spre băiatul care doarme; are buză de iepure. În același ﬁlm,
trei bărbaţi așezaţi turcește discută despre beneﬁciile cablului de ﬁbră optică.
Cel mai bine îmbrăcat și singurul încălţat, probabil un inginer, le explică
celorlalţi doi (muncitori desculţi care sapă canalele pentru cablu) principiile
ﬁbrei optice apelând la mitologie: „Dacă aţi citit Ramayana, se vorbește acolo
de ochii magici și de urechile magice. Ei bine, cablul ăsta reprezintă ochii și
urechile magice. Ochii magici însemnă că dacă eu sunt aici, prin cablul ăsta
pot să văd până în America. Prin cablu ăsta o să vedem CNN, o să avem
internet”. Ceilalţi bărbaţi sunt stânjeniţi, unul rupe iarba, altul pare că stă
acolo pentru că a fost pus să stea, mișcându-se cât mai puţin, conștient de
cameră și enervat că trebuie să asculte. „Reţeaua asta se cheamă Telecom”,
accentuează bărbatul. Pare genul de scenă pe care cineva cu funcţie de
conducere i-a cerut-o regizorului ca să demonstreze utilitatea lucrărilor care
se fac, drumul luminos pe care merge Cambodgia, tânărul inginer explicând
pauperilor beneﬁciile și, mai ales, apelând la cultura străveche, comparaţia
trădând intenţia tânărului de a ieși bine; o acţiune de PR cu alte cuvinte.
Tânărul inginer vorbește câteva minute în șir: „Poţi să trimiţi o scrisoare prin
internet și ajunge la destinatar în câteva secunde. Poţi chiar să pui o poză
cu tine, dacă ai părinţi în America și vor să te vadă.” Tăietură, prim-plan pe
faţa muncitorului tăcut care privește în jos. Râzând pe jumătate stânjenit de
propria sărăcie, pe jumătate conștient că ce urmează să zică va transforma
tot efortul de PR într-un banc: „Eu n-am electricitate, doar o lampă cu gaz.”.
În „Un soir après la guerre”, tânăra prostituată își aduce iubitul acasă să-i
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The Grand Budapest Hotel

Statele Unite ale Americii – Germania 2014
regie, scenariu: Wes Anderson
imagine: Robert D. Yeoman
montaj: Barney Pilling
distribuţie: Ralph Fiennes, Mathieu Amalric,
Bill Murray, Tilda Swinton
de Bianca Bănică
De ce face Wes Anderson filme despre lumi care
nu există, sau cel puţin despre care nu se poate
demonstra că au existat vreodată? Pentru că
poveștile pot rămâne genuinely happy numai dacă se
păstrează la distanţă faţă de realitate. În cel mai recent
lungmetraj al său, lumea l-a ajuns ceva mai mult din
urmă, el compunând o comedie peste umbra unei
realităţi istorice dureroase în faţa căreia nici măcar cei
cu „un ultim strop de bunătate și gentileţe” n-au reușit
să reziste prea mult.
Zubrowka se presupune că ar fi o provincie undeva
prin Europa de Est, iar Grand Budapest Hotel locul
eleganţei absolute, al etichetei și al standardelor
ridicate, cel mai înfloritor popas de recreere în anii
’30. Gustave H (Fiennes) ar fi majordomul hotelului,
o entitate în sine, mereu la patru ace (ace violet,
ce-i drept) care impune un cod al manierelor în tot
ceea ce mișcă în jurul lui. Cu o aparentă aroganţă
care miroase a L’air de Panache, bărbatul încearcă
să păstreze vie o lume a detaliilor care fac diferenţa,
începând cu loialitatea și serviciile de calitate (fie că
ele sunt de majordom sau de ceva mai mult - pentru
preferatele sale în vârstă, bogate și blonde). Gustave H
e un ultim visător într-un univers care se dezbină ușor,
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fiind acaparat de violenţă și teroare.
Anderson trece prin flashback-uri concentrice din
prezent în 1980, apoi în 1960, ajungând la 1930,
schimbând de fiecare dată naratorul. Actualul
proprietar al hotelului, Zero Mustafa (F. Murray
Abraham), e cel care ajunge să își spună povestea
de pe vremea când era lobby boy la Grand Budapest
Hotel și protejatul lui Gustave H. Fiecare parte a
filmului a fost filmată conform vremurilor în care
se presupune că ar avea loc, imaginile din 1930 fiind
filmate în formatul hollywoodian al epocii și anume
1:33:1. Pe lângă stilul diferit aplicat imaginii, și tonul
si ritmul fragmentelor se modifică, conducând spre
crearea unei nostalgii pentru epoca plină de culori
și vivacitate a hotelului. Totuși, „epoca evocată de
Zero nu a existat niciodată.”1 „Lumea lui Gustave se
evaporase cu mult înainte ca el să intre în ea”2 spune
Zero la bătrâneţe, de aceea, el devenise, cumva,
mai mult decât lumea care se destrăma. Anderson
reușește să scoată comedie roz dintr-o depresie gri și
o tragedie neagră. Seria de gag-uri cu violenţă în care
victimele sunt sugrumate sau li se retează degetele
de către personaje parcă rupte din Familia Adams
trimit stilizat la felul în care populaţia era tratată, la

„norul întunecat care plana deasupra civilizaţiei”3,
întrucât instaurarea fascismului și nazismului era în
plină desfășurare. Gustave e un luptător sortit pieirii,
pentru că istoria n-a lăsat niciodată prea mult loc de
visători triumfători, însă cineastul reușește să scoată
seninătate și patos aproape magice dintr-un singur
individ, un personaj superior unei civilizaţii care
devenise o cauză pierdută.
Deși plot-ul e, poate, mai concret aici decât în celelalte
filmealecineastului,treceriledelaclimaxlaanticlimax
păstrează o mare doză de fantezie, caracteristică
lui Anderson, totuși nuanţată cu inspiraţie de altă
factură. Are ceva din Lubitsch în îmbinarea comicului
cu substratul tragic, ceva din Hitchcock în urmăriri
și suspans, ceva din „101 Dalmaţieni” în Societatea
Secretă a Cheilor Încrucișate (grupul majordomilor
din toată lumea care se ajută întotdeauna în situaţii
critice, comunicând prin metoda telefonului.... cu fir).
Compoziţia în cadru și coregrafia mișcărilor de aparat
reprezintă combinaţii de geometrii comice și, așa cum
afirmă Bordwell, sunt caracteristici ale unei strategii
planimetrice folosite de Anderson și în alte filme ale
sale: „Anderson are obișnuinţa să strângă oamenii în
grupuri și nu să îi dispună în linie, face unele imagini
să pară portrete de grup sau fotografii de album școlar.
[...] Cineastul obţine astfel o formalitate stingheră,
oferind spectatorului sentimentul că privește de la
distanţă în interiorul unei lumi izolate care, din când
în când, privește înapoi spre el.”4
Tradiţia actorilor care interpretează roluri mai mari
sau mai mici în mai multe filme de Wes Anderson
se păstrează, începând cu Tilda Swinton, care este
proprietara secretă a hotelului, o anume Madame
D, dependentă de gentileţea lui Gustave, a cărei
moarte declanșează, de fapt, întreaga desfășurare de
forţe. După citirea testamentului intră în joc, desigur,
un tablou, un moștenitor numit (Gustave H) și un
moștenitor de drept, fiul răposatei, interpretat de
un Adrien Brody periculos, înconjurat de asasini
plătiţi. Seria continuă cu Edward Norton drept
conducătorul încă destul de permisiv al unui soi de
SS și cu Bill Murray ca unul dintre majordomii lumii,
reprezentant de seamă al Societăţii Secrete a Cheilor
Încrucișate.
„Grand Budapest Hotel” nu mai e doar una dintre
poveștile spuse cu ironie și iz absurd ale lui Wes
Anderson. Nu mai e nici o lume complet izolată,
care poate fi luată ca atare. E ultima sclipire a ceva
ce n-a fost lăsat să fie. Nu știu dacă poate fi numit
umor negru, căci, în primă fază, e umor pur, compus
vizual și situaţional, însă se vede, din când în când,
tristeţea conștientă a ceea ce urma să se întâmple.
Poate că e un puzzle post-modernist în care nu se
mai caută adevărul, ci o versiune a sa care să-l trădeze,
transformându-l în altceva.
1, 2- independent.co.uk
3- denofgeek.us - Wes Anderson interview looks into The Grand Budapest
Hotel
4- davidbordwell.net – Wes Anderson takes the 4:3 challenge
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Tian zhu ding
(O atingere a păcatului)
China 2013
regie și scenariu: Jia Zhang-ke
imagine: Nelson Yu Lik-wai
montaj: Mathieu Laclau, Xudong Li
distribuţie: Wu Jiang, Lanshan Luo,
Li Meng, Baoquiang Wang,
Jia-yi Zhang, Tao Zhao

de Andra Petrescu
Oricât de tentant ar ﬁ, nu voi spune că Jia
Zhang-ke a devenit Quentin Tarantino, deși
„Tian zhu ding” se bucură de câteva secvenţe
sângeroase în stil wuxia (arte marţiale). Cu
siguranţă „Tian zhu ding” e cel mai accesibil
ﬁlm al lui Jia Zhang-ke, dar nu sunt sigură
că are și potenţial să ﬁe mainstream. Ce ar
face acest nou ﬁlm mai ușor de înţeles, ar
ﬁ faptul că personajele corespund unor
tipologii recognoscibile din cultura populară
( justiţiarul, amanta, prostituata), la fel cum
temele (sărăcia, corupţia, stratiﬁcarea socială
incorectă, liberalizarea statului, ipocrizia
socială, falsa posibilitate a mobilităţii) coincid
și cu problemele occidentale – adică un public
mai numeros se poate identiﬁca. În completare,
construcţia narativă a ﬁecăreia dintre cele
patru povești ce compun lungmetrajul are la
bază principii melodramatice: maniheism,
personaje stereotipice, spectaculozitate
și senzaţionalism. Melodrama are funcţie
socială, și Jia Zhang-ke se folosește abil
de structura ei narativă pentru a acuza
nedreptăţile inerente construcţiei sociale.
Surpriza acestui ﬁlm este ﬁrească. Bineînţeles
că preocuparea socială nu e o noutate pentru
regizorul chinez – de altfel, în China, o
bună parte din ﬁlmele lui au circulat doar
în zona ilegitimă a pirateriei, ﬁind interzise
de cenzură –, dar Jia Zhang-ke și-a făcut un
nume din naraţiunea minimală și talentul
pentru valoriﬁcarea spaţiului geograﬁc, și
din folosirea cadrului larg și lung în care

compoziţia și mizanscena implică un alt tip
de participare a spectatorului: îi facilitează
distanţarea și, astfel, raportarea la subiectul
ﬁlmului prin reﬂecţie, spre deosebire de
melodramă, care folosește empatia pentru a-l
îndruma pe spectator să se raporteze la ﬁlm
prin afecte. Sigur că mărcile stilistice ale lui
Jia Zhang-ke se găsesc în „Tian zhu ding”,
dar schimbarea fundamentală a paradigmei
în care lucrează constă în această diferenţă de
comunicare cu spectatorul.
„Tian zhu ding” e compus din patru povești
independente, unite tematic și stilistic,
urmărind ﬁx acel moment din viaţa
protagonistului în care ultima lovitură primită
îi declanșează o reacţie violentă. Abuzurile
tolerate de personaje sunt în aceeași măsură
ﬁzice și emoţionale, iar violenţa la care
recurg e mereu ﬁzică, cu o coregraﬁe în stil
Takeshi Kitano, ce are momente de ﬂirt
cu suprarealismul. Compoziţia cadrului în
acest ﬁlm nu este în niciun moment la fel de
spectaculoasă precum în ﬁlmele anterioare
ale lui Jia Zhang-ke (și uneori pare să ﬁe doar
caloﬁl), dar un Jia Zhang-ke mai cuminte
e mai plăcut decât un regizor mediocru în
cel mai bun moment al său. Așadar, ﬁecare
dintre povești are momentele ei de ﬁneţe
regizorală, cu particularităţie ei speciﬁce.
Dahai, protagonistul primului segment,
un fel de erou wuxia (arte marţiale), își
face o misiune din a salva micul orășel de
provincie din mâinile celor care au proﬁtat

de privatizarea frauduloasă a întreprinderii,
proces ce a transferat puterea politică și
bunăstarea economică în mâinile câtorva
oameni corupţi. Păţaniile lui Dahai conţin
singurele nuanţe comice, el însuși ﬁind un
erou comic, plimbându-se de la un vecin
la altul cu acuzaţiile lui de furtișag pe care
nimeni nu vrea să le asculte și cu mărâitul
tigrului venind din cuvertura fotoliului
ca strigăt de luptă – și sigur, lupta începe,
iar Dahai face prăpăd printre oﬁciali.
Următoarea poveste rămâne în spaţiul rural,
dar opune lui Dahai (luptătorul cu inimă
de aur), un personaj imposibil de citit în
impenetrabilitatea lui emoţională – un fel de
erou de-al lui Jean-Pierre Melville –, al cărui
singur moment graţios se desfășoară în timpul
unei sărbători tradiţionale, când cerul e plin
de artiﬁcii spectaculoase, și descarcă o armă
de foc în sus, lăsând zgomotul provocat să se
contopească cu ploaia de culori și sunete spre
încântarea ﬁului său. Toate cele patru povești
conţin elemente de suprarealism, dar Vivian
Li, protagonista celui de-al treilea segment,
este cea a cărei experienţă nocturnă într-un
parc de distracţii îi revelează cele mai ascunse
coșmaruri – soţia amantului ei o fugărește
până în adâncul bizareriilor. Segmentul ﬁnal,
în fapt povestea unui adolescent aparent
superﬁcial, pe care-l urmărești oarecum
relaxat până aproape de ﬁnal, e o reluare a
spaţiului artiﬁcial din „Shijie” (2004) și poate
cea mai subtilă și simplă din compilaţie.
Pe de altă parte, „Tian zhu ding” nu reprezintă
un univers într-atât de accesibil, și ﬁecare
dintre povești își păstrează opacitatea (și
secretele) în faţa spectatorului, nimic nu este
chiar așa cum pare. De fapt, singura legătură
afectivă pe care o produce ﬁlmul imediat
e susţinută printr-un procedeu de horror,
e reacţia viscerală pe care o ai atunci când
violenţa ﬁzică devine ilustrativă pe ecran –
lopata izbindu-i repetitiv capul lui Dahai până
când putem vedea o crestătură sângeroasă pe
urechea lui sau teancul de bancnote cu care
e lovită sistematic Vivian Li pentru că refuză
avansurile unui bărbat.
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The Unknown Known

Cunoscutul necunoscut
SUA 2014
regie, scenariu: Errol Morris
imagine: Robert Chappell
montaj: Steven Hathaway
muzică: Danny Elfman
distribuţie: Donald Rumsfeld

de Raluca Durbacă
Conform statisticilor MapN, România ar fi cheltuit în teatrele
de operaţiuni din Afganistan și Irak - din 2002, respectiv 2003,
și până în 2012 - peste 700 de milioane de dolari, sumă ce
include plata diurnei, transportului, hranei, combustibilului,
asigurărilor pentru tehnica de luptă și asigurărilor de viaţă,
pieselor de schimb, costurilor de cazare și echipamentului
fiecărui militar din cei aproximativ 8.500 de soldaţi cu care
România a participat la aceste două conflicte în tot acest
timp. Șapte sute de milioane de dolari poate părea o sumă
exorbitantă pentru o ţară care se târâie la limita sărăciei. E
mai puţin însă decât am plătit pentru autostrada Bechtel, și
o nimica toată comparativ cu suma cheltuită de Statele Unite
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ale Americii până în 2012 – 6 trilioane de dolari, adică șase
mii de miliarde de dolari. 6.000.000.000.000. La nivelul ăsta,
sumele devin deja abstracte și, aș adăuga, kitsch, dacă e să ne
gândim la capacităţile militare și economice ale Irakului și
Afganistanului, chiar și înainte de invazie.
Bine, veţi întreba, ce-a căutat românul cu pușca în Irak?
De ce a luptat într-un conflict în urma căruia 21 de soldaţi
români și-au pierdut viaţa? Paradoxal, România a avut numai
de câștigat de pe urma acestor războaie, atât din punct de
vedere financiar – se estimează că România are de recuperat
de la guvernul irakian 900 de milioane de dolari în tranșe ce
urmează a fi plătite pe 23 de ani pentru eforturile de menţinere
a păcii și de reconstrucţie a ţării -, cât și din punct de vedere
geopolitic. La începutul conflictelor, România nu era nici
măcar membră NATO și UE. Analiștii politici și militari spun
că loialitatea și promptitudinea cu care guvernul român a
răspuns apelului iniţiat de SUA și Marea Britanie în 2002 ar
fi contat foarte mult în momentul începerii negocierilor de
aderare la aceste structuri. Una peste alta, când e să tragem
linia, se pare că pentru noi războiul a fost bun. Ne-a adus
bani, parteneriate strategice și un aliat de nădejde, mai ales
în aceste momente în care, dacă încercăm să speculăm în
legătură cu planurile lui Putin, avem coșmaruri. Este irelevant
faptul că am intrat la propriu cu tancurile peste două naţiuni
cu care nu aveam nimic de împărţit, care nu ne ameninţaseră
în niciun fel, și că am participat conștient la destabilizarea
lor în numele unei libertăţi născocite prin ţări străine.
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review
Dacă nouă ne este clar de ce ne-am implicat în aceste
războaie care nu sunt ale noastre, pentru americani este încă
un mister, chiar și la 11 ani după invazie. Motivul oficial a
fost faptul că Saddam Hussein ar avea arme de distrugere în
masă pe care ar intenţiona să le vândă membrilor Al-Qaida
și inamicului numărul 1, Osama bin Laden, arme ce ar putea
fi apoi folosite pentru a ataca încă o dată SUA. Presa din
Statele Unite, cea internaţională, dar și ONU, au cerut dovezi
că aceste arme de distrugere în masă există. Colin Powell, pe
atunci Secretar de Stat, a minţit cu bună știinţă – fapt dovedit
ulterior – consiliul ONU, în timpul unei audieri, susţinând
că aceste arme de distrugere în masă există, deși nu a putut
produce dovezi. De fapt, niciun membru al administraţiei
americane nu a putut aduce dovezi clare că Saddam Hussein
avea arme de distrugere în masă. Acest lucru nu a oprit însă
SUA, Marea Britanie și o coaliţie internaţională din care
făcea parte și România, să invadeze Irakul.
„Absenţa dovezilor nu este o dovadă a unei absenţe”, a
motivat Donald Rumsfeld, pe atunci Secretar al Apărării. Cu
alte cuvinte, doar pentru că nu au găsit dovezi ale existenţei
acestor arme, nu înseamnă că ele nu există. Ei - guvernul
american - știu că Saddam Hussein are aceste arme, a mai
spus Rumsfeld. Iar pentru presa din Statele Unite, siguranţa
de sine a lui Donald Rumsfled trebuia să fie de ajuns.
Regizorul american Errol Morris analizează această doctrină
bazată pe credinţă, și nu pe fapte, a Secretarului Apărării,
Donald Rumsfeld, arhitectul războiului din Irak, în cel mai
recent documentar al său, „The Unknown Known”.
Este cel de-al doilea documentar-interviu pe care Morris
îl face cu un Secretar al Apărării. Primul, „The Fog of War:
Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara”
(„Ceaţa războiului: unsprezece lecţii din viaţa lui Robert S.
McNamara”, 2003), se concentrează pe arhitectul războiului
din Vietnam, poate cel mai dezastruos război din istoria
Statelor Unite. Există, însă, o diferenţă substanţială între cei
doi secretari ai apărării. Pe tot parcursul documentarului,
McNamara pare să dea semne că regretă unele decizii pe care
le-a luat în timpul acelui război, în care 58.000 de soldaţi
americani și-au pierdut viaţa, deși evită să o mărturisească
direct. Însă este un om care face eforturi de autoanaliză, care
încearcă să-și chestioneze propriile decizii, și să înţeleagă
motivaţiile din spatele acestora. În cazul lui Donald
Rumsfeld, Morris se lovește de un zid. Rumsfeld nu numai că
nu pare a manifesta niciun fel de regret pentru că a pornit un
război dezastruos pentru Statele Unite din punct de vedere
uman și financiar, ci pare a fi chiar mândru de capacitatea lui
de a convinge poporul american că este un război just.
De-a lungul carierei sale, începută în timpul președinţiei lui
Richard Nixon și terminată în 2006, când a fost concediat
de George W. Bush, Donald Rumsfeld a scris peste 20.000
de note (memos), pe care el le numește „fulgi de zăpadă”
(„snowflakes”). Dictate într-un reportofon și editate apoi
chiar de el, aceste note, spune Rumsfeld, erau, în mod ironic,
un instrument de autoanaliză, o modalitate prin care căuta
să-și chestioneze și să-și înţeleagă deciziile. Odată analizate,
notele refac un parcurs schematic al războiului din Irak,
însă, mai mult decât atât, relevă obsesia lui Rumsfeld pentru
atacul de la Pearl Harbor din 1941, a cărui cauză Rumsfeld o
identifică a fi o „lipsă de imaginaţie” („failure of imagination”)
- în sensul în care americanii s-au lăsat atacaţi de japonezi
pentru că nu au reușit să își imagineze că un astfel de atac
ar fi posibil, deși istoria arată că atacul a avut loc pentru
că informaţiile cu privire la planurile japonezilor au fost
ignorate, așa cum s-a întâmplat și în cazul atacurilor din 11
septembrie 2001 - și pentru o strategie de apărare a Statelor

Unite pe care Morris o numește, înt-un articol în patru
părţi din New York Times, strategia „se prăbușește cerul”,
expresie pe care Morris a împrumutat-o din desenul animat
„Chicken Little”, în care Chicken Little conclude într-o zi
că cerul se prăbușește pentru că i-a căzut o ghindă în cap
și convinge toate animalele de la fermă să se pregătească
pentru sfârșitul lumii. Acest tip de strategie de apărare a
caracterizat cele două mandate de Secretar al Apărării ale
lui Rumsfeld (primul fiind în timpul președenţiei lui Gerald
Ford), în care Rumsfeld a pledat pentru reînarmare și pentru
un buget imens alocat armatei SUA. De altfel, războiul din
Irak este o dovadă clară a strategiei „the sky is falling”, în
condiţiile în care SUA a intrat peste Saddam Hussein pentru
a împiedica o eventuală vânzare a unor posibile arme de
distrugere în masă. Rumsfeld nu vede însă nicio problemă în
excesul de forţă și nici în faptul că Saddam Hussein nu avea
arme de distrugere în masă în momentul invaziei. Întrebat
de Morris dacă, în lumina acestor dezvăluiri, SUA au avut
dreptate să invadeze Irakul, Rumsfeld răspunde: „Vom vedea
cu timpul.” Rumsfeld nu ar recunoaște însă nici în ruptul
capului că este mânat de obsesii. Când Morris îl întreabă de
unde vine obsesia pentru Irak, Rumsfeld îi răspunde: „Măi,
ce-ţi place cuvântul ăsta. Eu nu sunt obsedat. Eu sunt calm,
calculat.”
Evitarea răspunsului la întrebări este punctul forte al lui
Rumsfeld și un motiv de mândrie pentru el. Conferinţele
de presă pe care acesta le ţinea în momentele pregătitoare
războiului din Irak făceau deliciul publicului și îi aduseseră
o rată de aprobare (approval rate) de 80%. Poate cea mai
grăitoare dovadă a capacităţii sale de a evita să răspundă
la întrebări este un extras dintr-o conferinţă de presă în
care fusese întrebat în legătură cu dovezile prin care să
demonstreze că Saddam Hussein are arme de distrugere în
masă. „Există cunoscute cunoscute. Adică lucruri pe care
știm că le cunoaștem. Există cunoscute necunoscute. Adică
lucruri pe care știm că nu le cunoaștem. Există necunoscute
necunoscute, adică lucruri pe care nu știm că nu le
cunoaștem. Și există cunoscute necunoscute, adică lucruri pe
care credem că le știm, dar de fapt nu le cunoaștem.”
Pentru Errol Morris, Donald Rumsfeld este un astfel de
caz. Morris mărturisește că cel mai mare șoc pe care l-a
avut în timpul filmării acestui documentar a fost momentul
în care și-a dat seama că gândirea lui Donald Rumsfeld nu
are niciun fel de profunzime, că totul este la suprafaţă,
învăluit în straturi de expresii neinteligibile ca „cunoscutul
necunoscut”.
Mulţi critici americani l-au acuzat de faptul că nu insită cu
întrebări mai dificile pentru Rumsfeld, că nu îl presează să
dea explicaţii, să spună de ce a decis să invadeze fără dovezi,
de ce nu le-a acordat prizonierilor irakieni statutul de
prizonieri de război, de ce a aprobat ca tortura să fie folosită
drept metodă de interogare a acestora, de ce nu a luat măsuri
în momentul în care mișcarea de insurgenţă începea să
crească în Irak, iar el își pierdea timpul căutând definiţii ale
„insurgenţei” și „războiului de guerillă” prin dicţionare. Însă
Morris a știut că mai departe de atât nu avea cum să împingă
conversaţia. În schimb, a ales să își comunice părerile despre
fostul Secretar al Apărării printr-o serie de imagini kitschabstracte, care spun mai mult despre Rumsfeld decât ar fi
putut vreodată să o spună el prin cuvinte: imagini aeriene cu
un ocean albastru, un apus de soare, cerul înstelat, dune de
nisip ce par desenate, o mlaștină în care se oglindește cerul
și o jucărie - un glob de sticlă înăuntrul căruia se află o copie
a monumentului din Washington îngropat în mii de fulgi de
zăpadă.
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DISCUŢIE
DESPRE DIFERITELE
MODALITĂŢI DE ABORDARE
ÎN CRITICA DE FILM
editat de Gabriela Filippi și Andrei Rus
fotografii de Adi Tudose
Deoarece revista se orientează în ultima vreme înspre zone de analiză influenţate de anumite atitudini politice, am hotărât să ne
întâlnim, o parte a membrilor redacţiei, pentru a discuta despre această stare de fapt, dar și despre originile, necesitatea și posibilele
consecinţe ale schimbării amintite. În urma unei discuţii de aproximativ cinci ore, la care au participat Raluca Durbacă, Gabriela
Filippi, Andrei Gorzo, Teodora Lascu, Andra Petrescu, Andrei Rus și Irina Trocan, a rezultat un document lung și dens, în care vorbim
pe larg despre auteurism, despre teoriile queer și feministe, sau despre tradiţii critice angajate ideologic, trasând de fiecare dată și un
istoric al fiecăreia dintre respectivele modalităţi de analiză.

DESPRE NOUA DIRECŢIE A REVISTEI
Andrei Rus: Aș vrea să vorbim despre direcţia pe care
o ia revista la nivel tematic cu aceste două numere –
precedentul, despre „Queer Cinema”, și prezentul, despre
„Cinema feminist” – și cu cel care urmează, pentru care
am stabilit deja o altă temă care are legătură cu planul
social-politic, și anume realismul socialist. Mi-aș dori
să argumentăm de ce este necesară pentru noi această
schimbare de direcţie și ce anume aduce ea în felul nostru
de a analiza filmele.
Andrei Gorzo: Cred că trebuie să dezvolţi puţin aici,
pentru că s-ar putea ca cititorii, chiar și cei care au
urmărit constant revista, să nu perceapă chiar atât de
clar schimbarea de direcţie, care, până la urmă, decurg
dintr-o schimbare sau o îmbogăţire a felului tău de a vedea
cinemaul.
A.R.: Atunci am să încep eu. Până acum am avut în mare
parte dosare care trimiteau mai degrabă la latura estetică
a cinemaului, la tipuri de stilistici diferite. Abordam teme
generice ca „Cinemaul african”, „Cinemaul portughez”,
„Sexul în cinema”, „Cinemaul mut”, sau „Cinemaul
românesc clasic” – care cereau un tip de critică mai
tradiţionalist, care urmărește în primul rând să descrie ce
se petrece într-o cinematografie dintr-un anumit spaţiu,
sau investighează un anumit tip de cinema. Mi se părea
important să schimbăm puţin direcţia pentru că mi se pare
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că de la un punct încolo poate să devină rutinier pentru noi
tipul acesta de viziune exclusiv estetică în care încercăm să
propunem spectatorilor anumiţi cineaști pe care poate că
aceștia nu îi cunosc. Cred că prima fază a revistei a fost una
mai degrabă cinefilă, cu miza de a scrie și de a populariza
cineaști și stiluri de cinema care poate că nu ajung în
România în cinematografe și nici în festivaluri și despre
care, în consecinţă, nu se scrie aici. Dar mi se pare că anii
în care a existat au fost suficienţi pentru asta. Revista are
un public care este deja deschis la lucrurile acestea și
atunci nu mi se mai pare că a sprijini cinefilia mai poate fi
miza ei principală.
A.G.: Dar chiar dacă miza revistei rămâne aceea de a sprijini
cinefilia și de a le face cunoștinţă cititorilor cu filme care
nu ajung în România, eventual, de a scrie pentru prima dată
în limba română despre multe dintre ele, asta nu înseamnă
că punctul de vedere trebuie să rămână preponderent unul
formalist, estetic. Poate în continuare să-și îndeplinească
și misiunea cinefilă.
A.R.: O face oricum în mod indirect, prin natura filmelor și
a cineaștilor pe care îi abordăm. Doar că până acum vedeam
în asta o miză principală. Îmi doream în primul rând ca
tematicile dosarelor și filmele din rubrica de review să
cuprindă lucruri puţin cunoscute cinefililor de aici, și cam
atât. Asta, cu o excepţie – când am avut un număr despre
cineaști supraevaluaţi. Acolo ideea era să se scrie despre
cineaști cunoscuţi, pe care redactorii îi consideră apreciaţi
pe nedrept. Din punctul meu de vedere, însă, acela a fost
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un dosar ratat, cu un nivel destul de jos al scriiturii și al
ideilor prezentate în articole. În rest, dosarele mergeau în
zone mai puţin vehiculate și care, în subsidiar, prezentau
o alternativă la ce se întâmplă în România. De exemplu,
pentru că în România există foarte puţine regizoare, am
avut un dosar despre femei regizor. Sau, pentru că în
cinematografia românească sexul și sexualitatea sunt
foarte rar abordate în mod direct, am avut acel dosar
despre sex în cinema la un moment dat.
A.G.: Dar vezi că ceea ce zici acum sugerează că, de fapt,
nu a avut loc o schimbare de direcţie. Genul acesta de
preocupare – puţinătatea femeilor regizor în România –
nu poate fi circumscrisă unei autonomii a esteticului; este
oarecum politică. Și în numărul despre „Queer Cinema”,
profiţi de ocazie pentru a prezenta pentru prima dată
cititorilor cineaști precum Bruce LaBruce, sau Yvonne
Rainer, deci nu e chiar atât de netă ruptura.
Irina Trocan: S-ar putea să devină mai elocventă apărarea
unor regizori asupra cărora până acum încercam doar
să atragem atenţia. Folosind niște grile de queer studies,
sau feministe, putem să argumentăm anumite decizii
regizorale mai precis.
Gabriela Filippi: Cred că o schimbare radicală de direcţie
ar fi însemnat și să fie preluate în articolele de la dosar un
limbaj specializat, venit din teoriile despre queer cinema și
din teoriile feministe, ceea ce nu s-a întâmplat.
A.G.: Sunt lucruri un pic diferite. Andrei nu vorbea de o
hiperspecializare pe felurile astea de a privi cinemaul, ci
se referea la o extindere a preocupărilor revistei. E normal
ca tu (Andrei) să vezi așa lucrurile, pentru că știi mai bine
decât oricine revista pe care ai coordonat-o număr cu
număr. Dar e vorba, poate, și de schimbări cu tine, cu felul
tău de a vedea cinemaul pe care îl suprapui cu ceea ce s-a
întâmplat cu revista. Dar îmi vin în cap exemple ale unor
astfel de preocupări din prima perioadă a revistei chiar.
Raluca a avut la un moment dat un articol despre Al Treilea
Cinema, latin-american, Glauber Rocha și ceilalţi și plin de
manifeste – foarte politic articolul și nici nu avea cum să
nu fie așa. Apoi, a mai avut un articol despre Angelopoulos.
Andra Petrescu: Iar articolul respectiv făcea parte dintrun dosar despre cineaștii implicaţi politic, care a fost numit
„Cinema angajat”.
A.G.: Chiar asta proves my point: a existat un dosar despre
cinemaul angajat în acea primă perioadă a revistei. Deci
nu a fost niciodată complet străin de preocupările revistei
și ale coordonatorului acesteia. Și când spun astea, am
în minte și confesiunea ta de pe Facebook, de la vremea
lansării numărului precedent. Ce am înţeles eu de-acolo
este că spuneai că până nu demult fuseseși, fără s-o
conștientizezi neapărat sau fără să te declari ca atare, un
adept al autonomiei esteticului, că îţi plăcea să vezi filmele
ca pe niște obiecte suficiente lor înseși. Erai mult mai
elocvent în postarea aia decât pot fi eu acum parafrazândute.
A.R.: Nici eu nu aș susţine că e o schimbare radicală,
dar o schimbare există. Cu foarte puţine excepţii, este o
constantă a redactorilor revistei, nu numai a mea, de a
aborda cinemaul dintr-o perspectivă estetică, în cronici și
în dosare. Și sigur că influenţa auteuristă rămâne - există în
continuare în dosarele astea, care au ca subiect cinemaul
queer sau feminismul, analize care reperează motive
stilistice și tematice în filmele cineaștilor despre care se
scrie. Dar subiectele acestea – cinemaul queer, feminismul,
realismul socialist – te obligă, cred eu, să aplici pe lângă
grila auteuristă încă o grilă, și din acest punct de vedere mi
se pare că vorbim de o schimbare. Nu zic că trebuie să fie
mereu așa – până la urmă, fiecare redactor rămâne liber să
abordeze cum dorește tema din dosar.
A.G.: Cu siguranţă e o schimbare. Și ea are legătură și
cu faptul că majoritatea colaboratorilor și a redactorilor

revistei sunt oameni educaţi în Facultatea de Film de la
U.N.A.T.C., unde abordarea favorizată la cursurile de
analiză, de teorie și de istorie a filmului este una auteuristă,
estetică. Pe când toate direcţiile astea, feminismul, studiile
culturale, decurgând din ceea ce se cheamă teoria critică
sau critica ideologică, rezultată în parte din Școala de la
Frankfurt și în parte din teoria franceză înflorită în anii
’50-’60, n-au început să fie predate în Facultatea de Film
decât mult mai târziu. Și în afara Facultăţii de Film, ca
să nu reducem la ceea ce vine de aici, discursul despre
cinema, așa cum se practică el în România, iarăși, pentru
multă vreme a neglijat sau a acordat o pondere mult
prea mică acestor tipuri de abordări, dintr-un amestec
foarte complicat de motive. Este posibil să fi fost vorba
de o alergie generală la marxism, or, majoritatea acestor
abordări au pe undeva în spate marxismul. Dar e posibil
să fi fost și alte lucruri care au contat. Probabil că a contat
faptul că unul dintre creatorii importanţi de discurs despre
cinema din România ultimilor cincisprezece ani este Cristi
Puiu, al cărui discurs, cel puţin iniţial, era foarte neoromantic și auteurist. Vorbea într-un fel aproape mistic
despre onestitate, despre etică, despre lucruri de felul
ăsta; politicul nu intra. Puiu și Răzvan Rădulescu au dat
tonul în materie de discurs în Noul Cinema Românesc și
vocabularul lor, care este unul moral, mai degrabă decât
unul politic, a influenţat, de asemenea, foarte mult și
critici și studenţi. Iar asta e foarte problematic – termenii
ăștia morali sunt foarte nebuloși, până la urmă.
Și tot venind de la Cristi Puiu, există și un cult al autorului.
E de înţeles – evident că nu poţi aștepta de la autorii înșiși
să minimalizeze importanţa autorului. Dar e problematic
atunci când critici, când studenţi preiau concepţiile astea.
Până la urmă, e un fel foarte romantic de a vedea, cu toate
problemele aferente: un cult al personalităţii creatoare, al
expresivităţii, al geniului individual creator, care e singur,
care smulge din sufleţelul lui. Tot discursul ăsta avea și
elemente macho, dacă e acum să-i facem o mică critică
feministă - toţi vorbeau despre cum trebuie să privești în
tine însuţi și să ai bărbăţia de a scoate la iveală lucrurile de
care ţi-e puţin rușine.
A.R.: Iarăși, dacă e să ne raportăm la tipul de imagistică
a personajului feminin, cinemaul românesc e destul de
deficitar din acest punct de vedere. Găsim o mulţime de
stereotipii în felul în care sunt portretizate personajele
feminine. Spectatorii au fost obișnuiţi de critică și de
afirmaţiile vehiculate de o bună parte din cineaști să se
raporteze la filmele românești actuale ca la felii de viaţă,
și, în consecinţă, la personajele feminine – și la cele
masculine, desigur – ca la ceva ce e normat.
O DISCUŢIE DESPRE AUTEURISM
A.G.: Aici e o discuţie lungă. Eu aș păși cu grijă înainte de
a trage concluzia că e așa retrogradă reprezentarea femeii
în acest Nou Cinema Românesc. Pentru că, într-adevăr,
foarte târziu a început să se pună problema în termenii
ăștia, există un risc de a sări acum și de a taxa prea dur
acest cinema drept complet retrograd. Și, de fapt, nu e nici
măcar un cinema care să aspire întru totul la apolitism. Cel
puţin în filmele scenarizate de Răzvan Rădulescu găsești
observaţii foarte fine despre conflicte surde de clasă, adică
există o sensibilitate socială și politică acolo. La Cristian
Mungiu poţi găsi și o sensibilitate în reprezentarea femeii,
deși filmele lui pot fi simulta atacate și apărate pe frontul
ăsta. Dar mi se pare că sunt destul de inteligent construite
pentru a putea permite abordări diverse. Dar revenind,
felul acesta de a privi filmele a lipsit în general în discursul
academic – nu doar din U.N.A.T.C., dar și din afara lui –
și din discursul public despre cinema din România. Aici
ar merita amintită întâietatea unora dintre autorii de la
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interviu
CriticAtac. E acel articol al lui Florin Poenaru din 2010,
în care era atacat întregul Nou Cinema Românesc ca fiind
un fenomen negativ, dăunător, retrograd, neprogresist din
punct de vedere ideologic. Eu unul aș susţine în continuare
că articolul are foarte multe probleme punctuale, aproape
de la prima până la ultima frază, dar avea aceste merite
ale pionieratului. Bine, nu a fost doar el. A mai existat și
un alt articol pe CriticAtac, apărut tot în acea perioadă,
un articol scris de Vladimir Bulat, pornind de la „Marţi,
după Crăciun” (regie Radu Muntean) și „Felicia, înainte de
toate” (regie Melissa de Raaf și Răzvan Rădulescu). Filmele
acestea, apărute în toamna lui 2010, erau obiectul criticii
celor de la CriticAtac, care le discutau în termeni politici
– cum aceste filme înaintează o agendă de clasă, niște
interese de clasă, cum fac ele un fel de reclamă la valorile
middle class-ului românesc. Dar nu se limitau la astea;
atingeau multe probleme. Repet, nu cred că erau niște
articole solide, dar au o importanţă istorică - în interiorul
discursului românesc despre cinema, forţau ca lucrurile
să fie privite și din acest unghi. Discursul preponderent
din critica românească vine, de fapt, din critica literară
din anii ’60, de când au câștigat Nicolae Manolescu și
alţi critici literari din generaţia lui bătălia pentru așanumita „autonomie a esteticului”. Obţinerea recunoașterii
esteticului ca domeniu autonom a constituit o victorie
importantă în momentul ăla pentru că ei se luptau pentru
a le procura scriitorilor un pic de independenţă faţă de
cenzură. Și după ani buni de realism socialist, un corset
foarte sufocant pus scriitorilor și criticilor, în care nu se
putuse discuta decât dacă sunt sau nu pe linie acele opere,
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a fost o mare victorie. Dar cultul ăsta al autonomiei a fost
bun doar contextual și până la urmă a dus la un retard al
discursului românesc, pentru că tocmai în acel moment în
Franţa, Roland Barthes și alţi critici deschideau capitole
noi în critică, într-o direcţie mai politică. La noi, s-a ajuns
la o cantonare în această autonomie a esteticului, care,
dincolo de valoarea de idee strategică pe care a avut-o în
anii ’60, ridică întrebările: „Există autonomie estetică? A
existat ea vreodată? Se poate oare discuta despre un obiect
cultural, oricare ar fi el, în termeni pur estetici?” Probabil
că nu; la un moment dat tot intervine politicul într-o formă
sau alta.
A.R.: Dar criticul poate să nu conștientizeze și să nu aplice
acest tip de factori. În momentul în care se raportează
auteurist la un cineast care a lucrat în anii ’50, în America,
sau în anii ’40, în Suedia, poate să excludă total din discursul
său raportarea operei acestuia la contextul social-politic în
care activa.
A.G.: Sigur că da. Însă dacă preiei acel tip de practică din
anii ’50 de la Cahiers du Cinéma, fără revizuiri și nuanţări,
și scrii exact ca François Truffaut, riști să fii cam rămas în
urmă.
I.T.: Dar și în grila auteuristă dacă raportezi un cineast la
normă, la mainstream, îl raportezi în mod automat la niște
idei și la niște scheme narative care poartă o ideologie.
A.G.: Apropo, și importanţa auteurismului și a victoriei
auteuriștilor e foarte mare, dar, iarăși, contextuală. Ei se
luptau și au repurtat o victorie împotriva elitelor culturale
de pe vremea aia, care considerau că filmele sunt niște
produse standard, făcute pe bandă rulantă, toate la fel.
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interviu
Aducând felul acesta romantic de a privi filmele ca expresii,
ca manifestări ale sensibilităţii și ale viziunii asupra lumii
ale unui geniu creator, au obligat multă lume să ia filmele în
serios, inclusiv filme de la Hollywood, produse industriale.
Ceea ce a fost, din nou, o mare-mare victorie, realizată,
însă, cu preţul unei reveniri la felul romantic de a vedea
creaţia și pe creatori, care i-o fi flatând pe unii cineaști, but
it involves a lot of bullshit.
I.T.: Auteurismul era aplicat de un nucleu de oameni educaţi.
A fost, desigur, preluat și de alţii, care erau începători în
critică și nu aveau gusturile cultivate, dar grupul de la
Cahiers du Cinéma era educat, și chiar dacă argumentele
lor erau intuitive și limbajul neo-romantic, mi se pare că
alegerile pe care le făceau în stabilirea panteonului erau
valide, iar cineaștii promovaţi iniţial de ei au fost preluaţi
și de alte grile.
A.G.: Evident. Și eu nu zic că auteurismul nu mai are nimic
să ne înveţe, sau că discuţiile în termen de canon sau de
panteon sunt expirate, că nu mai trebuie pusă problema
astfel. Dar, atunci când hotărăști să aplici o formă de
auteurism, trebuie să știi că după auteurismul ăla din anii ’50
au venit teoreticienii care au decretat moartea autorului,
care au zis că toţi oamenii, inclusiv autorii, sunt niște
roboţei ideologici, un fel de mediu neutru pentru clișeele și
stereotipurile timpului lor, că nimeni nu se poate sustrage
contextului în care activează. Până la urmă, lucrurile s-au
mai nuanţat. Puţină lume mai crede acum că autorul chiar
a murit de tot. Totuși, auteurismul aplicat astăzi trebuie să
fie un auteurism mai deștept, care a asimilat toate criticile
astea. De pildă, e mai greu să te lansezi în statement-uri
naiv-romantice despre geniul individului creator despre
originalitate, despre cum scoate totul din sufleţelul lui sau
al ei. Și prin faptul că zic „al lui sau al ei” e un câștig al
ultimilor zeci de ani, pentru că înainte era întotdeauna al
„lui”. În discursul critic nu vezi până prin anii ’70 formularea
„el/ea”. Un pic de sensibilitate la lucrurile astea nu strică.
A.R.: Mi se pare că o limită a auteurismului se evidenţiază
atunci când ajungi să fii nevoit să analizezi cineaști care
au practicat cinemaul într-un context politic diferit de cel
capitalist. De exemplu, dacă trebuie să-i analizeze pe Leni
Riefenstahl, sau pe Eisenstein, sau pe Kalatozov, automat,
un critic auteurist e nevoit să îl raporteze pe respectivul
cineast la context pentru a-i demonstra chiar importanţa și
ingeniozitatea stilistică, sau, dimpotrivă, pentru a arăta că
nu se distinge prin nimic în alegerile sale de natură estetică,
sau că opera lui este de prost-gust etc. Și atunci intervin
automat în discurs și factori de ordin ideologic, nu mai e
auteurism pur.
A.G.: Într-adevăr, aici e o contradicţie. Dacă la cei care își fac
operele într-un altfel de sistem decât cel burghez-democrat
trebuie invocate lucrurile astea, atunci hai să ne întoarcem
la Howard Hawks și să vedem că acea mult invocată viziune
hawksiană nu o scotea doar din el.
A.R.: La fel cum există în continuare tendinţa, atunci când e
discutată opera unei autoare, și nu doar de cinema, de a găsi
specificităţi feminine. Iar această abordare implică precepte
feministe, chiar dacă aplicate în mod naiv. Nu se întâmplă
același lucru și cu cineaștii bărbaţi – Howard Hawks sau
Alfred Hitchcock nu sunt definiţi prin diferenţele lor faţă de
cinemaul unor femei regizor. Aici devin foarte clare limitele
acestui tip de analiză. Pe de altă parte, cred, fără să fi putut
să o verific, că o bună parte a studenţilor tineri din diverse
domenii au rezerve faţă de aplicarea unor grile ideologice,
queer, feministe sau de orice natură ar fi ele, considerând
că asta ar echivala cu un tip de reducţionism, un mod de a
strivi corola de minuni, în timp ce îmbrăţișează mult mai
ușor un tip romantic de a vedea lucrurile. Și ca să fie clar,
înţeleg prin „grilă ideologică” abordarea unei opere de artă
sau a unui fenomen partizând cu un anumit set de idei
politice – fie că sunt de stânga, fie că sunt liberale, sau de
alt fel. Din motivul pe care îl aminteam, o viziune auteuristă

asupra cinemaului le pare unora mult mai ofertantă decât
una de acest tip, în care aplici grile de diverse feluri, care,
în aparenţă, limitează.
Raluca Durbacă: Se întâmplă astfel pentru că mulţi dintre
noi suntem spălaţi pe creier de capitalism. Ne dorim niște
eroi care să câștige și niște genii creatoare, care știu totul
despre lumea în care trăim, se uită-n ei, se uită-n tine, se
uită-n celălalt și scot pe gură adevăruri despre lume. De
fapt, despre asta e vorba – suntem spălaţi pe creier cu ideea
că fiecare dintre noi este special, că în fiecare dintre noi
zace un erou. Sunt de acord cu ideea amintită de Andrei
Gorzo mai devreme, conform căreia autorul scuipă ideologia
timpului său, chit că e o viziune radicală. Iar dacă ar fi să
argumentez de ce cred că ne spală pe creier capitalismul, ar
fi o discuţie lungă.
A.G.: E foarte lungă și se bifurcă. Ce te faci că aici vine un
ultra-capitalist, sau, mai degrabă, un bufon al discursului
capitalist, cum e Lucian Mândruţă, și îţi dă dreptate că
autorii ar trebui detronaţi, că punerea lor pe un piedestal
și tratarea lor ca niște guru ţin de o epocă revolută, de
la romantism la modernism. Un capitalist de felul ăsta,
complet cinic și care nu mai are superstiţia culturii și
dorinţa de a se prosterna în faţa artistului și a artei, spune:
„Artiștii sunt atât de buni cât vrea portofelul meu, niște
prestatori de servicii de divertisment”. Deci, cumva, ţi-ar
da dreptate, dar ar propune ceva și mai rău.
Ce descrie Raluca, așteptarea ca artistul să te călăuzească,
este una mai recentă și are de-a face cu slăbirea autorităţii
religiei, ceva ce s-a întâmplat după secolul al XVIII-lea. Iar
acela este momentul în care artiștii au zis: „Domne’, asta-i
ocazia noastră”. A fost un mare moment care a avut eroismul
lui, prin pionieri și aventurieri ai percepţiei și ai cunoașterii,
oameni care mergeau înaintea tuturor expunându-se la
riscuri foarte mari psihice ca să vadă lucruri, să înţeleagă
– niște eroi ai cunoașterii. Aia a fost forma cea mai înaltă a
fenomenului; în forma cea mai degradată avem tot soiul de
guru, ca Paolo Coelho.
Eu nu sunt nicidecum pentru o minimalizare radicală a
individului și a importanţei activităţii individuale la nivelul
acela de scepticism și de pesimism al teoriei anilor ’60,
care afirma că noi, până la urmă, nu spunem nimic, că, de
fapt, nici nu vorbim o limbă, ci limba ne vorbește pe noi, cu
toate clișeele și stereotipiile ei și nici artiștii nu pot scăpa
acestei soarte. În niciun caz nu aș merge până acolo. Dar,
evident, numele unui autor, semnătura auctorială, devin
o commodity, devin un produs vandabil. Și asta e ceva ce a
făcut capitalismul.
I.T.: Hollywood-ul a fost dintotdeauna capitalist și acolo nu
se vorbea de autor.
A.G.: Dar imediat și-a dat și el seama cum să încorporeze
asta. O groază de filme hollywoodiene făcute de cârpaci ne
sunt vândute ca „filme de cutare sau un film de cutărică”
și tot timpul auzi în materialul publicitar despre „marele
vizionar Gore Verbinski”, „marele vizionar Zack Snyder”,
„marele vizionar Timur Bekmambetov”.
I.T.: În Hollywood-ul clasic vizionarii erau Otto Preminger,
Hitchcock și Hawks. Dar cred că festivalurile au tendinţa să
promoveze autori.
A.G.: Festivalurile sunt jucători pe piaţă.
I.T.: Și autorul e angrenat în sistemul de marketing – i se cer
interviuri, este întrebat ce crede despre diverse subiecte.
A.G.: Cred că tocmai aici Raluca are dreptate. Există un fel
foarte inocent de a vedea festivalurile ca pe un loc în care
se operează un fel de selecţie naturală, care scoate, întradevăr, la iveală ce e mai bun și mai drept și mai frumos.
Și cred că trebuie amintit de câte ori ai ocazia faptul că
festivalurile sunt niște players în economia de piaţă, că sunt
o întreprindere la fel de comercială ca reţeaua mondială de
mall-uri. Asta nu înseamnă, însă, că nu există și filme de
calitate în festivaluri, așa cum și în mall-uri rulează și filme
de calitate.
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interviu
I.T.: Cred că acest fenomen nu a început totuși în capitalism.
Inclusiv arta sovietică trebuia să se raporteze la ceea ce
dobândise cultura sovietică până în acel moment. Iar dacă
pentru asta era nevoie să se continue susţinerea ideii de
autor, atâta timp cât morala filmelor lui erau în acord cu
doctrina de partid, de ce nu?
A.G.: Dar în perioada cu adevărat revoluţionară a
cinemaului sovietic, în anii ’20, s-a încercat o redefinire
a conceptului de autor prin ceva mai puţin romantic – de
pildă, noţiunea de „inginer al sufletului”, deși apare un pic
mai târziu în discursul lui Stalin. O.K., păstrezi cuvântul
„suflet”, cu toată rezonanţa lui romantică, dar bagi și
„inginer” acolo. Nimeni nu se gândea la rușii mai vechi,
Dostoievski, de pildă, ca la „ingineri ai sufletului”. Dar nu
trebuie uitat că se revine repede sub Stalin și după el la idei
mai romantice. Se revine la ideea importanţei individului
și la cultul personalităţii pentru Stalin însuși, dar și pentru
artiști precum Kalatozov sau Tarkovski. Chiar artiștii
ajungeau să se gândească la ei înșiși în această paradigmă
romantică.
A.R.: În concluzie, putem considera că, în linii mari,
ușurinţa cu care majoritatea publicului acceptă abordările
de tip auteurist ca fiind mai ofertante derivă din faptul că în
mod tradiţional, indiferent de sistemul politic, felul în care
sunt educaţi artiștii să se raporteze la ei înșiși și felul în
care sunt educaţi receptorii să se raporteze la aceștia, este
acela de personalităţi excepţionale, care exprimă lucruri
pe care ceilalţi nu le disting la fel de clar.
R.D.: Chiar dacă e doar o diferenţă de nuanţă, e altceva
a considera artistul un „mistic al sufletului”, faţă de a-l
considera un „inginer al sufletului”. Este o deosebire între
a-l privi ca învăluit în fumurile creaţiei, sau a-l privi ca
pe cineva care are o perspectivă puţin mai largă asupra
momentului în care trăiește decât cei care nu sunt la fel de
educaţi. Nu zic, însă, că talentul nu există deloc.
A.P.: Există talent, dar nu cred că este suficient. Cred că
un artist are o perspectivă mai largă pentru că depune un
efort suplimentar de muncă.
R.D.: ... și pentru că are o ambiţie foarte mare.
A.G.: Vezi că și tu folosești o definiţie un pic romantică a
artistului. Ce te faci cu artiștii care pur și simplu nu au o
viziune mai largă? Ei pot avea doar skill. Artist e și cineva
ca Jackie Chan, un om cu niște skill-uri incontestabile,
care nu ţin de o altitudine de la care privește viaţa și ne
împărtășeșete și nouă din ce vede el.
I.T.: Mi se pare că e o prejudecată despre arta înaltă versus
entertainment. Ideea de autor aplicată în cinema e tot un
simptom al faptului că nu vrem să credem că filmele pe
care le vedem sunt produse comerciale, nu vrem să ne
gândim că e vorba de disciplină și de un efort colectiv.
Și mi se pare că e un progres faptul că în ultimii ani în
critică și în istoria filmului a început să fie evaluată și
contribuţia colaboratorilor. Chiar dacă e un film regizat de
Frank Capra, sau de Howard Hawks, sau de Apichatpong
Weerasethakul, ei nu l-au făcut de unii singuri. Auteurismul
voalează și asta, nu numai subtextul ideologic, ci și faptul
că în realizarea unui film sunt folosite niște tehnici care
trebuie corelate. Sunt evaluaţi acum și actori sau directori
de imagine.
A.G.: Din seria de monografii BFI – de fapt, niște broșurele
în care câte un scriitor este asmuţit asupra câte unui
film – am citit-o recent pe cea a lui Peter Wollen despre
„Singin’ in the Rain” (1952). Ăsta e un film cu doi autori,
Stanley Donen și Gene Kelly. Gene Kelly a fost acolo și
regizor, și coregraf, și actor principal, dar și Stanley Donen
a avut un aport semnificativ, și la fel, si producătorul, și
compozitorul, și versificatorul. De fapt, cântecele nu au
fost compuse special pentru film, ci fuseseră scrise în
anii ’20 pentru un spectacol și intraseră în portofoliul
studiourilor, deci puteau să facă un film pentru că îl
aveau pe gratis. Și atunci au scris un scenariu în jurul
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acelor cântece. În această cărticică Wollen face o treabă
foarte bună în a ordona meritele tuturor. Perspectiva este
auteuristă, dar spune că filmul ăsta este un capitol din
biografiile fiecăruia – a lui Gene Kelly, Stanley Donen. Deci
în discursul auctorial desfășurat de fiecare dintre ei o viaţă
întreagă, acest film reprezintă un capitol semnificativ.
Spre exemplu, în ierarhizarea pe care o face Wollen, și care
probabil că e discutabilă, dar sună cel puţin corect, Gene
Kelly ar fi autorul numărul unu. E un demers auteurist, în
continuare, dar în același timp face dreptate și aspectului
de colaborare. E foarte, foarte bună cărticica.
I.T.: Am dat peste un articol pe indieWIRE, numit „Right
the First Time”, despre filme evaluate într-un fel la apariţie
și re-evaluate la zece ani, sau la douăzeci de ani după ce
au apărut. Era acolo un paragraf despre „Cidade de Deus”
(regie Fernando Meirelles și Kátia Lund, 2002), care a fost
evaluat pozitiv la apariţia lui, dar pentru că după acesta
Meirelles a scos filme pseudo-mistice, care pot fi ușor
acuzate de kitsch, geniul lui a ajuns să fie contestat. Criticul
care a scris paragraful respectiv a revăzut filmul și suţinea
în continuare că este valoros, doar că între timp a devenit
evident că Kátia Lund, co-regizoarea, și nu Fernando
Meirelles, a avut un mai mare merit în acest caz. Dar pentru
că ea n-a fost promovată suficient, pentru că nu a mai făcut
filme, pentru că e mai puţin arţăgoasă și mai puţin showy
decât Meirelles, nimeni nu a băgat-o în seamă. Mi se pare
important de semnalat că auteurismul pentru mult timp a
umbrit niște aspecte și acum, când justeţea lui nu mai e de
la sine înţeleasă, toate lucrurile astea sunt redescoperite.
A.R.: Probabil că mulţi dintre cititorii de critică de film de
azi nu cunosc termenii în care erau discutate filmele înainte
de formarea abordării auteuriste, despre al cărui context de
apariţie am vorbit mai devreme. Poate ar fi interesant să
dezvoltăm un pic discuţia și în această direcţie.
I.T.: Andrew Sarris ataca la critica de dinaintea auteurismului
faptul că aceasta vedea cinemaul ca pe un fel de construcţie
piramidală. În fiecare an existau câteva filme care
contribuiau la această construcţie colectivă pentru că se
considera că aduc în discuţie o problemă socială care nu
mai fusese până atunci descrisă în filme. La fel era privit
și progresul estetic: după apariţia filmului „X”, considerat
revoluţionar dintr-un anumit punct de vedere, nu mai
puteai să faci filme ca înainte, pentru că ai fi fost depășit.
A.R.: Din ce afirmi tu reiese că în această paradigmă filmele
erau mistificate, iar nu autorii lor. Filmele erau judecate
în sine. Dacă un regizor făcea un film care nu se ridica la
standardul precedentelor, acesta nu era înălţat prin prisma
filmelor reușite ale respectivului cineast.
I.T.: Da. Filmele nereușite nu constituiau încă un nivel în
ridicarea piramidei. Asta, spre deosebire de grila auteuristă,
în care, dacă Orson Welles rata un film, acesta era considerat
oricum mai interesant decât un alt film al unui alt regizor,
să zicem, Zinnemann, sau Huston.
A.G.: Exista și înainte de auteurism un număr destul de mare
de moduri de a analiza filme.
A.R.: În primii zeci de ani de existenţă a cinematografului
criticii încercau în primul rând să găsească un specific al
artei cinematografice, care s-o diferenţieze de celelalte
arte și, în al doilea rând, căutau să canonizeze un set de
filme, care să poată fi corespondentul unor opere de înaltă
clasă și ţinută morală și estetică din alte arte. Iar aceasta
ascundea tot dorinţa de a valida cinemaul ca pe o formă de
artă, nu doar ca pe o formă de spectacol.
A.G.: Căutarea specificului cinemaului era o grilă mare,
care se regăsește și în multă critică jurnalistică scrisă în
anii ăia. În cronicile de filme de atunci sunt din când în
când fraze în spatele cărora se găsesc idei sau presupoziţii
despre natura cinemaului.
A.R.: Iar descoperirea unor „capodopere incontestabile”
mergea mână în mână cu această căutare a specificului în
validarea artei cinematografice. La nivel tematic și stilistic
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se stabilise un set de norme întrucâtva clare, după care un
film putea fi valorificat drept capodoperă, lucru cu care
polemizează – după cum amintea și Andrei mai devreme –
primii auteuriști și auteurismul în general. Acesta reordona
lucrurile după alte criterii.
A.G.: Simt nevoia să fac încă o precizare, pentru că nu prea
se citește critică de film de dinainte de anii ’50. Există
mitul că auteuriștii au fost primii care au pus problema că
regizorul ar fi autorul. Nici pe departe. Mulţi regizori erau
și înainte luaţi foarte în serios de critici și trataţi ca fiind
motorul unui film sau al altuia. Diferenţa este cea pe care
au depistat-o Andrei și cu Irina mai devreme – dacă unul
dintre acești cineaști foarte respectaţi, Hitchcock, Fritz
Lang ș.a.m.d., făcea un film care criticului i se părea prost,
filmul ăla era judecat ca film prost. În schimb, ce aduc
auteuriștii foarte radical și romantic este ideea că și filmele
mai proaste ale unui mare autor nu sunt, de fapt, proaste.
Ele au valoare pentru că tot mărturisesc expresivitatea
acelui individ excepţional și viziunea lui spirituală.
I.T.: Ca exemplu extrem de astfel de scriitură auteuristă este
o cronică a lui Jacques Rivette la un film de Howard Hawks
în care afirmă ceva de felul: „Toată demonstraţia că Howard
Hawks este un geniu e în dovezile de pe ecran. Oricine
contestă aceasta, o face pentru că refuză să vadă geniul.”.
A.G.: După aceasta a venit reacţia puternic politizată la
genul acesta de exaltări auteuriste, afirmaţia că autorul e
mort, că nu contează cine erau Howard Hawks sau ceilalţi.
Ce e amuzant este faptul că și critica asta foarte politică,
când e să interpreteze filmele, alege tot filme de Hawks și
de Hitchcock. O vreme, ei nu mai vorbesc în termeni de
„autor”, sau de „geniu individual”, sau de „creativitate”,
dar iau tot filmele din panteonul auteurist. Critica cea
mai sceptică spune că valoarea acestor filme este, până la
urmă, strict simptomatică, pentru că ne spune ceva despre
constrângerile și mistificările sistemului capitalist. Bun,
dar dacă valoarea lor e strict simptomatică, atunci de ce
faci demonstraţia tot pe Hitchcock și nu iei orice alt film?
Înseamnă că e ceva ce ascunzi, că în filmele lui Hitchcock
lucrurile se văd mai bine, iar dacă se văd mai bine, înseamnă
că păstrează niște merite deosebite. De-asta nu a putut fi
omorât autorul până la capăt.
R.D.: Nu omorât, dar trebuie demistificat.
A.G.: Asta probabil că nu se va întâmpla prea curând. Vedeţi
și documentarul acela de acum doi ani, care a fost foarte
popular, „Room 237” (regie Rodney Ascher, 2012), despre
hermeneuţi amatori ai filmului lui Kubrick, „The Shining”
(1980). Toţi l-au văzut de foarte multe ori și au ipoteze
foarte elaborate. Presupoziţia pe care o împărtășesc cu
toţii este că acest Kubrick era un fel de iniţiat, care avusese
acces la niște secrete. Secretele astea diferă în teoriile lor:
unul zice că știa ceva despre Holocaust, altul zice că despre
genocidul amerindian, un altul, despre aselenizare etc. Dar
toate ipotezele lor convergeau în a spune că Kubrick este
superior nouă. Ne întoarcem, de fapt, la felul de a privi
Biblia și celelalte texte sfinte. Iar asta e evident mai ales în
teoria depre aselenizare, în care Kubrick ar avea dovezi că
aceasta nu a avut loc pe bune, ci a fost o înscenare, dar fiind
un secret atât de mind-blowing, trebuie să ni-l transmită în
cod. La fel suntem învăţaţi să citim și cărţile sfinte – ca
revelaţie codată.
I.T.: Mi se pare că auteurismul e în continuare o școală bună
pentru critici care vor să înveţe meserie, pentru că îi învaţă
să recunoască opţiuni stilistice, le formează văzul și niște
repere mai fine.
G.F.: Din ce spui tu, pare că ei ar trebui să se îndrepte pe
urmă spre altceva – spre aplicarea unei alte grile în mod
exclusiv? Cred că grilele pot fi alternate. Dacă nu ai niște
convingeri politice ferme în sensul uneia dintre grilele
acestea, poţi să jonglezi cu ele.
I.T.: Cred că poţi să separi lucrurile. Un critic format, care

analizează filmele intuitiv, dacă e expus și la grile politice,
va ști care dintre ele e mai utilă în analizarea unui anumit
film. Dacă iei „La vie d’Adèle” (regie Abdellatif Kechiche,
2013) pe o analiză formalistă, auteuristă, filmul ăsta e mai
puţin interesant decât oricare de la Abdellatif Kechiche.
Un critic format nici nu cred că s-ar duce acolo.
FILMUL CA MARFĂ
A.R.: Aici apare o altă discuţie: intră în atribuţiile criticului
să facă această evaluare?
A.G.: E o întrebare foarte bună, pentru că la un moment dat
s-a încercat nu doar o asasinare a autorului, ci și eliminarea
părţii de evaluare, de ierarhizare calitativă a operelor.
A.R.: Din ce spuneau Irina și Gabriela mai devreme, rezultă
că un critic care are la îndemână mai multe grile de a se
raporta la filmul respectiv, ar face bine să le aleagă pe cele
care sunt mai ofertante și pentru el, în calitate de critic,
pentru că în acea direcţie are mai multe de spus, dar și
filmul iese mai bine pentru că pare mai plin de semnificaţii.
A.G.: Bine, dar până și Truffaut era de acord cu asta. Avea
afirmaţia aia faimoasă că de la un grad de succes sau de
notorietate încolo, filmul devine un fenomen sociologic, iar
chestiunea valorii sale estetice devine una de importanţă
secundară. Un film ca „...Adèle” e important prin faptul
că a luat Palme d’Or-ul, prin faptul că asta a coincis și cu
niște controverse în Franţa pe subiectele alea, s-au dus
mulţi să-l vadă și printre aceștia, și anumite grupuri cu
diverse agende și au ieșit scântei. Toate astea fac să pară
triviale afirmaţiile unui critic care ar spune că „tăietura
aia de montaj a fost bună și aialaltă e proastă”. Filmul e
deja important și criticul își pierde timpul dacă încearcă
să arate că e un film neglijabil. E mai bine să-l ignore și să
scrie despre ceva ce trece complet neobservat în timpul
în care atenţia a fost deturnată spre acest „La vie d’Adèle”.
A.R.: Dar ai spune același lucru și despre un blockbuster
american, o comedie romantică cu Jennifer Aniston?
A.G.: Nu, pentru că alea sunt ceea ce Baudrillard numea
„false evenimente”, strict rezultatul faptului că s-au
investit milioane de dolari pentru a fi trântite în mijlocul
peisajului.
A.R.: Dar doar cu puţin mai devreme în discuţie ai spus că
primul motiv pentru care „...Adèle” e important e că a luat
Palme d’Or, iar și mai devreme în discuţia noastră spuneam
că festivalurile sunt un sistem de marketing pentru filme.
Aș putea deci să spun că, păstrând proporţiile, mi se par
echivalente Palme d’Or-ul și bugetele mari alocate pentru
promovarea filmelor de la Hollywood.
A.G.: E contra-intuitiv să compari „...Adèle” cu acea
comedie generică cu Jennifer Aniston. Eu sunt de acord cu
ce ai spus, dar în cazul lui „...Adèle” nu e doar Palme d’Orul, sunt mai multe elemente acolo. Am greșit eu începând
enumerarea tocmai cu Palme d’Or-ul.
A.R.: Aș vrea să stabilim dacă includem în această categorie
toate filmele cu un impact mare. Putem lua de exemplu
„Brokeback Mountain” (regie Ang Lee, 2005). Din punctul
meu de vedere, e un film din aceeași categorie cu „...
Adèle”, pentru că e un film cu un buget mic pentru un film
american, e un film care a fost propulsat la început de un
premiu, premiul de la Veneţia, după care, de alte premii,
printre care și Oscarul. Precum „...Adèle”, a venit tot cu un
bagaj de prestigiu și are tematică similară.
A.G.: E un film important, și nu doar pentru premii. Dar
premiile pe care cele două le-au câștigat au o importanţă
pentru că le-au făcut mai mainstream și au făcut să ajungă
la un public puţin mai larg niște subiecte sensibile.
A.R.: Vreau doar să pun echivalenţă între aceste premii
și bugetele mari de promovare ale unor blockbustere
americane precum cele din seria „Twilight”. Există filme
foarte interesante, cele ale lui Manoel de Oliveira, sau ale
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lui Rául Ruiz, care, tocmai, pentru că nu au avut parte de
acest tip de promovare din partea festivalurilor, de premii
Palme d’Or să spunem, n-au ajuns la fel de relevante, chit
că tematica lor poate că ar fi putut fi la fel relevantă. Ţine,
deci, și de conjunctură și de șansa acestor filme. Și atunci,
de ce facem o diferenţiere între „Twilight” și „La vie
d’Adèle”?
I.T.: Și tu ai folosit termenul de „prestigiu”.
A.R.: Și atunci tot ajungem să luăm în vedere și un nivel
formal. „Twilight” e complet neinteresant și din punct de
vedere formal, și din punct de vedere al felului în care este
abordată tema?
A.G.: Dar și din alte puncte de vedere e mai puţin interesant.
A.R.: De ce ar fi mai puţin interesant din punct de vedere
sociologic, având în vedere că l-au văzut zeci sau sute de
milioane de oameni din întreaga lume?
A.G.: Pentru că ce se poate spune despre el e că se epuizează,
cred, destul de repede. De la un punct încolo se repetă, nu
se mai pot spune lucruri atât de diverse.
I.T.: Eu nu le-aș compara, in the first place. Sunt două
sisteme diferite de a promova filme, două seturi diferite
de așteptări ale spectatorilor, și atunci, mi se pare că un
critic ar trebui să ia în calcul și elementele astea când scrie
despre un film. Sigur că dacă „Twilight” ar fi fost foarte
interesant din punct de vedere formal, un critic care l-ar
fi văzut într-o sală de oameni care ronţăiau popcorn, nu ar
trebui să se abţină să scrie: „Băi, proștilor, e mai interesant
decât aţi crezut voi”; dar aici nu e cazul.
A.G.: Dar chiar fiind puţin interesant la nivel formal, adică
arătând exact cum arată, ca un film de televiziune, ar fi
putut în același timp să vină cu niște reprezentări ale
adolescenţei mai abrazive, mai controversabile, mai nu
știu cum.
A.P.: Cred că nu poţi separa filmul de restul fenomenului;
ele funcţionează la pachet – seria de filme care se difuzează
în cinematografe, cărţile, serialele.
A.R.: Să nu uităm că și „La vie d’Adèle” are la bază un
bestseller de benzi desenate.
A.G.: Nu se compară cu sinergia reprezentată de „Twilight”.
De-asta este și un pic unfair comparaţia. Și eu nu zic că
„Twilight” e complet gol, că în afara banilor pompaţi în
poziţionarea lui avantajoasă pe piaţă nu există nimic acolo.
Există câteva chestii, dar sunt mai puţine și, deci, în mare
parte ţine de banii investiţi ca să-i asigure proeminenţa. În
ciuda premiilor, care bineînţeles că au contat, sunt totuși
mai multe lucruri în „...Adèle”.
A.P.: Cred că mai este un aspect aici. S-ar putea ca unii
critici să considere că „Twilight” nu este demn de discutat
tocmai pentru că nu este interesant în reprezentările
adolescenţei, și în consecinţă, să-l ignore. Totuși, poate
că ar trebui discutat, pentru că se folosește de niște
instrumente de marketing care pot fi periculoase. Atâţia
puști și puștoaice se duc să vadă filmul și pot să-și formeze
niște reprezentări foarte dăunătoare. Tocmai de aceea, e
posibil ca criticii să fie capabili într-o măsură mai mare
decât alţii să atragă atenţia asupra acestei probleme.
I.T.: Eu cred că ce se poate face în această situaţie este ca
atunci când apar filme mai inteligente să fie apărate și
atrasă atenţia asupra lor. Și „Hunger Games”, în special
partea a doua, „Hunger Games: Catching Fire” (regie
Francis Lawrence, 2013), e destul de bun în contrapondere.
R.D.: Eu sunt de acord cu Andra. Nu cred că filme ca
„Twilight” trebuie ocolite. E un fenomen de masă, până
la urmă, și e văzut de atât de mulţi adolescenţi. Și este
problematic modelul de dragoste romantică promovat de
„Twilight”.
A.G.: Critica contribuie și ea la circulaţia mărfii. Ce se scrie,
pozitiv sau negativ, alimentează gălăgia din jurul anumitor
filme – întotdeauna aceleași – care formează impresia
că filmele alea ar trebui văzute. Ăsta e un risc al criticii
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plătite sau făcute din pură dragoste de peste tot. De fapt,
este o problemă pe care oricine ţine un discurs intelectual
trebuie să și-o pună: cum faci să împiedici transformarea
discursului tău în publicitate? Uneori, și dacă te poziţionezi
împotriva filmelor intens promovate, tot acolo ajungi. E
foarte complicat. E clar că mulţi consumatori de film și
de critică asta cer. De-asta întreabă: „Domne’, ce mă iei
cu toate chestiile astea? Eu vreau să știu dacă îl văd sau
nu-l văd”. E o întrebare care pe mine mă dezarmează
întotdeauna. Și nu sunt dispus să-i spun eu dacă să se ducă
sau nu să vadă filmul în cauză. Să-i spună prietenii lui. Iar
dacă îţi imaginezi că poţi împiedica vinderea unui film
despre care s-a făcut multă vâlvă, ajungi șă folosești tot un
tip de retorică de vânzări.
R.D.: Eu cred că din acest motiv nu ar trebui să te gândești
la acest aspect atunci când scrii despre film.
A.G.: Dacă scrii cronică, e mai problematic, pentru că
forma aia se pretează de minune. Dacă, însă, scrii într-o
revistă care apare o dată la două luni, așa cum e Film
Menu, și ai posibilitatea să scrii eseuri în care poţi veni cu
perspective istorice mai ample, într-adevăr, you don’t have
to bother. Într-un astfel de caz, cititorii s-au triat ei înșiși și
au rămas doar ăia pe care îi interesează și alte lucruri decât
dacă să meargă sau nu să vadă filmul. Sunt oameni pe care
îi interesează să li se stimuleze reflecţia asupra filmului
respectiv.
I.T.: Poate că sunt cinică, dar vă întreb dacă credeţi că
abordarea asta în care vrei să explici cititorilor de ce
anumite filme sunt toxice poate avea un ecou. Ce cred că
poţi să faci e să le confirmi niște bănuieli, în caz că sunt
dispuși să te asculte și să conteste niște lucruri care le sunt
livrate.
A.G.: Pe tine, Irina, te interesează în general să intri în
dialog cu un public mai larg despre filme care interesează
pe multă lume. Se poate să fie o abordare mai populistă,
dar pe de altă parte, în alternativa lui Andrei, o bună
parte a publicului care rămâne e un public de snobi, care
vrea ponturi în materie de filme „mari” sau „obscure” cu
ajutorul cărora să se poziţioneze avantajos în jocuri sociale
de putere și intimidare.
A.R.: Să nu uităm însă că revista se distribuie gratuit, că
proiecţiile care se organizează aici sunt gratuite. În plus,
informaţiile apar și pe Internet, la care nu are acces doar
clasa de mijloc. Publicul revistei, cel puţin la nivel ipotetic,
poate fi format din oricine. Dacă ar fi să ne uităm cine sunt
cei care vin la proiecţii, într-adevăr, aceștia sunt majoritar
studenţi din clasa de mijloc. Pe de altă parte, e discutabil
dacă un public care nu a avut acces sau nu a avut modele
care să-l predispună spre educaţie, în orice domeniu, nu
doar în cinema, este interesat să înţeleagă un text din
Film Menu, chiar și despre „Twilight”. Și atunci noi, care
aparţinem clasei de mijloc...
A.G.: Eu cred că fac parte din clasa de mijloc. Cred că
venitul pe care îl ai stabilește în ce clasă socială te încadrezi
– dacă după ce-ţi plătești hangaralele lunare îţi mai rămân
bani pentru diverse alte consumuri, unde îţi faci vacanţele
etc. Mie îmi place foarte mult termenul ăsta popularizat
tot de grupul CriticAtac, adică de noua stângă românească,
de „precariat”. Fac parte din „precariat”. Asta înseamnă că
dacă mă îmbolnăvesc și intru în spital o lună și nu mai pot
să câștig în timpul ăsta, I’m in deep shit, pentru că nu mai
pot plăti chiria. Asta înseamnă „precariat”, că nu poţi să
te oprești din ceea ce faci pentru că nu ai pus de-o parte
suficient. Cred că poţi fi considerat în clasa de mijloc dacă
ești avansat cu plata unor rate, sau dacă e a ta casa în care
locuiești.
A.R.: Dacă astea sunt criteriile, nici eu nu fac parte din
clasa de mijloc.
A.G.: Într-adevăr, nu cred că faci parte. Viaţa ta e mai
degrabă o combinaţie de viaţă studenţească cu boemă.
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A.R.: Dar dacă luăm în considerare nu clasa socială, ci
educaţia, aș spune că aș seta potenţialul public majoritar al
revistei în zona oamenilor cu studii superioare. Și chiar cei
care scriu la această revistă sunt studenţi ai universităţii și
atunci reflexul lor, pe care îl conștientizează sau nu, este
de a-și invita cititorii să interacţioneze la nivel de idei.
Presupunând că am schimba stilul de scriitură și filmele
despre care scriem ar fi unele foarte intens promovate,
tot și-ar păstra reflexul de a scrie în felul ăsta și nu ca
cei care scriu la diverse site-uri populiste, care în primul
rând mizează pe consumerism. De altfel, încercarea de a
interacţiona cu un public care, să zicem, e preponderent la
Cinemagia, sau la alte site-uri de cinema consumeriste, ar
însemna o maimuţăreală. Încercând să vorbești pe limba
unor oameni cu un alt nivel de pregătire decât a ta ar duce
tot la aplicarea unor prejudecăţi de clasă.
A.G.: Eu nu am sugerat că revista Film Menu ar trebui să
schimbe genul de subiecte pe care le abordează. Asta a
pornit de la discuţia despre abordarea Irinei, care, nu doar
în Film Menu, e interesată să se adreseze unui public mai
mare, scriind despre filmele de la mall. Spuneam că pe
cealaltă parte, există riscuri și într-o chestie nișată: „Film
Menu” ca marcă de life-style, de gusturi alese, ca zorzoană.
Tot un fel de consumism.
A.R.: Dar a susţine că o parte consistentă a publicului
revistei e formată din oameni snobi, care nu sunt interesaţi
să afle ideile alea, ci doar titlurile filmelor, e la rândul ei o
prejudecată.
A.G.: A generaliza și a spune că toţi sunt așa, sau că aproape
toţi, ar fi o prejudecată. Dar nu spun asta, pentru că nu am
nici cea mai vagă idee, nu am statistici. Spun doar că pe

baza unor interacţiuni cu unii cititori ai revistei pe care
i-am cunoscut, i-aș plasa acolo. Nu știu câţi sunt în total. Ce
încercam să spun era că e dificil să-ţi sustragi discursul din
mecanismele astea de piaţă, din circulaţia mărfii – fie că
marfa e blockbuster, fie că ea intră în categoria de prestigiu,
cu forţă de a intimida, de snobăreală. Tu, ca furnizor de
discurs, n-ai control sută la sută asupra felului în care
produsul tău circulă.
STUDIILE QUEER ȘI FEMINISTE APLICATE CINEMAULUI
A.R.: Vreau să discutăm de acum dacă aceste abordări
feministe, queer sau angajate politic sau social, cu care
cochetăm de ceva vreme, au potenţial în România de a
deschide discuţii și la nivel social, care nu au de-a face
exclusiv cu cinemaul.
Teodora Lascu: Vreau să mă leg tot de „Twilight” și de
filmele de felul acesta. Mi se pare în primul rând important
să existe discuţii care să aplice astfel de grile și asupra
lor pentru că sunt văzute de mulţi oameni și sunt foarte
accesibile și cred că merită discutate dintr-o multitudine
de perspective.
G.F.: Când faci această afirmaţie, ai în vedere o misiune
socială a criticului?
T.L.: Mi se pare că e un aspect care ar trebui discutat cât
mai des cu putinţă, pentru că există multe lucruri care
trec pur și simplu pe lângă noi și nu le acordăm atenţie,
iar ele continuă să perpetueze direcţii greșite de gândire.
Iar „Twilight”, care e vizionat de un public larg, în mare
parte feminin, promovează un tip de dragoste absolută.
Personajul principal e o fată tânără care trebuie să își
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depășească condiţia ca să ajungă la nivelul bărbatului pe
care îl iubește. La un moment dat în film, se pune problema
ca cei doi să facă sex – ea e o fată de 16, 17 ani și el e un
vampir de 100 de ani. Nu se întâmplă lucrul ăsta pentru că
el, venind cu anumite valori morale din secolul al XIX-lea,
îi spune fetei că ar fi o dovadă de lipsă de respect din partea
lui să „o murdărească” înainte de căsătorie, care oricum
nu poate avea loc atâta vreme cât ea e o fiinţă umană care
nu strălucește în lumina soarelui, iar el e nemuritor. În
consecinţă, actul sexual nu se petrece decât după căsătorie,
când ea rămâne imediat și însărcinată, îndeplinindu-și astfel
cu brio funcţia de femeie. Iar asemenea abordări în filme de
larg consum formează și întreţin mentalităţi care de mult ori,
la o analiză mai atentă, se pot dovedi retrograde. „Twilight”,
spre exemplu, susţine un tip de mentalitate larg consimţită
care prezintă sexualitatea feminină ca un principiu pasiv.
A.R.: O bună parte a spectatorilor pur și simplu nu își
pun probleme cu privire la valorile promovate de filmele
mainstream, construite - tocmai pentru a fi îmbrăţișate fără
efort de un număr cât mai mare de consumatori - în acord
cu tiparele mentalităţii colective de la un anumit moment.
Așadar, unul dintre efectele abordării cinemaului din
unghiuri feministe, queer sau angajate politic este că invită
publicul să conștientizeze și aspecte pe care altfel, cel mai
probabil, le-ar fi ignorat în filmele pe care le vizionează.
A.P.: Laura Mulvey, în „Douglas Sirk and Notes on Melodrama”,
arată că melodrama, unul dintre cele mai influente genuri
cinematografice asupra publicului feminin, este, de fapt, un
gen subversiv, propunând o naraţiune mai specială, bazată
pe principii maniheiste – de bine și de rău -, iar în momentul
în care are în faţă un personaj care trece prin niște încercări,
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spectatorul trebuie să depisteze întotdeauna un antagonist.
Or, în melodramele din timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, protagonistele nu fac nimic, spre deosebire de
filmele de război cu protagoniști bărbaţi, unde aceștia sunt
activi pe câmpul de luptă etc. Sunt filme despre cum femeile
astea stau acasă, își așteaptă bărbaţii și se gândesc la valorile
lor. Melodrama, spune Mulvey, te plasează ca spectator în
poziţia de a ţine partea cuiva, de a suferi pentru cineva, ceea
ce te conduce la a conștientiza că societatea e defectuoasă și
nedreaptă.
I.T.: Pentru că filmele sunt produse de masă, ne putem da
seama de imaginea femeii într-o societate urmărind filme,
seriale sau reality show-uri televizate, realizate într-o
anumită epocă. Încă consider că, aplicată pe cinema, grila
feministă poate fi mult mai sofisticată decât am lăsat noi
să se înţeleagă până acum în discuţie. Unele feministe pot
respinge filme ce conţin reprezentări aparent pozitive ale
femeilor, argumentând că acestea acţionează într-un mod
mai perfid în adâncirea prejudecăţilor spectatorilor cu
privire la feminitate. În „Jurassic Park” (1993, regie Steven
Spielberg), de pildă, protagonista e un om de știinţă, care
deși pare la prima vedere emancipată, pe parcursul filmului
se întoarce la rolul atribuit în mod tradiţional femeii într-o
societate patriarhală. Femeia de știinţă găsește planta cu
care să hrănească dinozaurul (deci își satisface funcţia de
mamă), e mămoasă și cu copiii, se apropie de personajul lui
Sam Neill, cu care se va și mărita etc. Cynthia A. Freeland,
în eseul ei „Feminist Frameworks for Horror Films”, acuză
„The Fly” (1986, regie David Cronenberg) și „Jurassic Park”
și alte câteva filme cu „femei puternice”, în schimb apără
filme ca „Repulsion” (1965, regie Roman Polanski), care are
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un personaj feminin deranjat psihic, pentru că situaţia fetei
de acolo e din punct de vedere social mai reprezentativă
și indică o nevroză a acesteia cu privire la modul în care e
percepută femeia în societate; și chiar dacă nu e conotată
pozitiv, e ilustrativă din punct de vedere feminist.
A.G.: Există multe abordări care pot fi mecanice sau vulgar
reductive, dar nu e vina grilelor. Spre exemplu, a ataca
filmele lui Howard Hawks dintr-un unghi feminist, prin
a te limita să observi că majoritatea au aproape exclusiv
personaje masculine, e rudimentar, pentru că puţine filme
hollywoodiene din toate timpurile ies mai progresiste, în
ceea ce privește raportul de forţe dintre sexe decât „Bringing
Up Baby” (1938), al lui Hawks.
I.T.: Una dintre ultimele mode în analiza feministă aplicată
pe cinema este testul Bechdel, care susţine că un film e
progresist dacă, în primul rând, prezintă mai mult de un
personaj care e femeie - pentru că dacă e unul singur de obicei
constituie răsplata eroului masculin -, dacă femeile vorbesc
între ele - adică nu sunt doar rivale în a intra în graţiile unui
bărbat -, și dacă temele despre care vorbesc între ele sunt (și)
altele decât sexul sau bărbaţii. Bineînţeles că și grila Bechdel
e contestată pentru că un film poate pica testul – apropo de
filmele lui Hawks cu mulţi bărbaţi - și să fie totuși progresist.
G.F.: Pentru mine, ceea ce scriu vine dintr-o preocupare de a
mă chestiona pe mine, nu neapărat din dorinţa să îmi găsesc
o misiune socială. Opinia mea e că aceste grile te pot ajuta
să înţelegi mult mai bine anumite filme. Mă gândesc acum la
un eseu scris de Robin Wood, care mi-a deschis perspective
noi asupra filmului „Letter from an Unknown Woman”
(1948), regizat de Max Ophüls. Problema e că nu sunt eu
destul de coerentă politic apropo de vederile mele și, dacă

mă interesează teoriile astea, e pentru că sunt interesată
să înţeleg și să ajung la o coerenţă cu mine însămi în plan
politic. Însă mi-e foarte greu, spre imposibil, să le adopt și să
le aplic, deoarece nu am ajuns la nivel personal la un nivel
mulţumitor de înţelegere a fenomenelor social-politice.
A.G.: De fapt, Gabriela spune ceva foarte frumos și demn de
atenţie, că îţi faci o educaţie politică din mers, că încă nu i
s-a cristalizat o viziune din acest punct de vedere. Asta ridică
niște întrebări, dat fiind faptul că e posibil ca și alţi redactori
ai Film Menu, fiind foarte tineri, să nu se fi așezat politic:
cum manevrează asemenea instrumente, grile, atâta vreme
cât încă nu știu ei înșiși ce cred despre anumite subiecte?
Ceea ce e cât se poate de binevenit, deoarece cu siguranţă
e legitim să cauţi toată viaţa fără a ajunge la concluzii și la
poziţii certe.
A.R.: Cred că ne-am apropiat acum de o altă temă importantă
de discuţie, și anume ce înseamnă un demers critic. În
general, se consideră că cel care realizează acest demers
pornește din start cu anumite concepţii clare despre ce
înseamnă cinemaul și își conduce analiza într-o anumită
direcţie care îl interesează mai mult și cu care se simte mai
în siguranţă. Și atunci tendinţa firească ar fi să aplice –
conștient sau inconștient - grilele respective. Or, eu mi-am
propus, în calitate de coordonator al revistei, să-i invit pe
ceilalţi redactori să facă exerciţiul de a-și însuși într-un timp
relativ scurt grile feministe sau queer și să le aplice ulterior în
eseurile lor. În opinia mea, acest tip de demers nu are cum să
aibă o finalitate neproductivă pentru cel care scrie, deoarece,
aplicând grile pe care poate le-a desconsiderat sau la care
nu a reflectat prea mult înainte, nu are decât de învăţat,
explorând căi noi de analiză.
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I.T.: Pe de altă parte, și feminismul și queer-ul sunt raportări
faţă de atitudini sociale și cred că foarte multe lucruri despre
atitudinile sociale din vremea ta nu îţi sunt foarte clare
la vârsta de 20-21 de ani, când te avânţi în lume după ani
buni de stat cu părinţii. Iar timpul pe care îl avem pentru
cercetare e de obicei de o lună sau de două luni, între un
număr al revistei și altul, și e dificil să intri în profunzimea
vreuneia dintre aceste teorii foarte vaste.
A.G.: Dar ce spunea Andrei e că, oricum ar fi, aceste exerciţii
contribuie la formarea personală și la limpezirea unor
chestiuni, proces care, desigur, nu se oprește la acel nivel
de cercetare. Apoi, având în vedere numărul mic de texte
din asemenea unghiuri scrise despre cinema în România,
face bine și cititorilor, chiar dacă articolele nu sunt ultimul
cuvânt pe subiectul respectiv.
A.R.: Și mai cred că nici persistând într-o singură direcţie
care îţi e mai apropiată la 20 de ani, care exclude planurile
sociale la care poate nu ai meditat până atunci, nu îţi oferă
o garanţie din punctul de vedere al produsului finit, că
rezultatul va fi neapărat mai satisfăcător. Riscul e ca acolo
să fii mai puţin precaut decât aici, să reproduci anumite
banalităţi care s-au tot vehiculat pe acel subiect, pentru că
fiind o temă bătătorită ţi se pare că riscul e să baţi câmpii,
și atunci consideri că e mai corect să te menţii într-o
zonă sigură - mai bine sintetizezi, reiei anumite lucruri,
repovestești scenariile filmelor. E un exerciţiu bun pentru
oricine să scape din când în când de plasa de siguranţă.
A.G.: Până la urmă are legătură și cu ce ar trebui să însemne
educaţia universitară, care ar trebui să îi îndemne pe studenţi
să reflecteze de ce e societatea orânduită așa cum e, dacă e
bine că așa au fost așezate lucrurile la nivel social - printre
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altele, pe chestiuni de diferenţe sexuale, de împărţire a
rolurilor pentru bărbaţi și femei. Faptul că au fost așezate
așa înseamnă că sunt chiar bune, sau se pot așeza altfel?
E un fel de a privi și a înţelege filmele care împinge spre
o deschidere spre acest fel de întrebări. Desigur că există
și un curent de opinie, foarte puternic, conform căruia
universităţile ar trebui să formeze oameni care să se angajeze
cu ușurinţă în corporaţii, dar dacă în continuare considerăm
că o universitate trebuie să formeze oameni cu simţ critic,
that’s the way to go. E un mod de a vedea filmele ca bucăţi de
discurs într-un tot mai mare, al reprezentărilor dominante,
și de a le vedea jucând un rol în consolidarea sau slăbirea
acestora.
A.P.: Ce spuneţi voi acum e că menirea principală a acestor
direcţii analitice e că studenţii sunt familiarizaţi cu un set
nou de idei și că, ulterior, și cititorii intră astfel într-un nou
tip de dialog. Însă e problematic dacă o formulăm astfel – că
încurajăm un număr de studenţi care nu sunt încă stăpâni
pe aceste teorii complicate să disemineze astfel de idei unui
public mai mare.
A.G.: Nu e ca și când ar exista o puzderie de articole feministe
despre cinema în limba română. Iar pe de altă parte e stipulată
clar pe prima pagină a revistei dimensiunea ei de laborator
de formare a unor tineri critici. Dacă devii prea conștientă
de chestii de genul ăsta, e paralizant. Trebuie să scrii, să te
exprimi, să te contrazici pe tine uneori, să primești feedback
- e un proces întreg prin care e bine să treci. Spunem prostii
toată viaţa, de fapt, nu ajungem niciodată la o poziţie de
infailibilitate. Pe de altă parte, e adevărat că miza revistei e
un pic mai mare acum.
R.D.: Eu consider că e preferabilă această variantă, decât
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să rămânem în turnul nostru de fildeș, în discuţii tehnice
abstracte despre cinema.
A.P.: Spuneam doar că, la nivelul discuţiei acesteia putem
să evităm să ne descalificăm noi pe noi în timp ce discutăm,
afirmând anumite lucruri care ne fac și mai vulnerabili
decât suntem de fapt și ne pot submina autoritatea. Or, dacă
vrem să diseminăm niște idei relativ noi în contextul critic
despre cinema de la noi, ar fi bine să ne cultivăm o autoritate
necesară.
A.G.: Adică așa cum nu spunem că suntem săraci, să nu
spunem nici că avem 20 de ani, ci de la 40 în sus, nu?! Eu cred
că o discuţie de felul acesteia trebuie să aibă o dimensiune
autocritică, de autoreflexivitate. În măsura în care reprezinţi
o autoritate, e sănătos să o chestionezi în permanenţă și să
ţi-o pui la îndoială. Dacă discuţi despre critică trebuie să
întorci lupa și spre tine la un moment dat.
G.F.: Eu am în continuare o nedumerire: noi vorbim cumva
pompos despre grile, dar pe de altă parte în articolele
publicate în dosarele recente ale revistei nu mi se pare că
sunt aplicate în mod sistematic astfel de grile. Întrebarea
mea e cum definim o grilă de analiză.
A.R.: În momentul în care decid să mă uit la filme făcând
abstracţie totală de elementele care nu sunt relevante din
optica din care aleg să le citesc, și care de cele mai multe ori
constituie o parte mai vizibilă și mai extinsă a discursului lor,
automat aplic o anumită grilă (indiferent dacă e auteuristă,
feministă, marxistă, de dreapta, queer etc.). Nu e necesar să
redau explicit în text grila și nici să o aplic mecanic, ea e
perceptibilă, oricum.
A.G.: Termenul de „grilă”, în care pare că ne tot împiedicăm,
îl folosim de fapt într-un sens mai larg, oarecum sinonim

cu „optică”, „unghi”, „instrumente”. De pildă, nu există o
singură grilă feministă, pentru că poţi fi o feministă sau un
feminist, adeptă sau adept al psihanalizei, la fel cum poţi
să o respingi, pur și simplu etc.
I.T.: În eseul ei despre slasher films, Carol Clover se referă
la psihanaliză, doar că din abordarea ei se vede că îi
acordă un rol minor, adică e doar un unghi de abordare
printre multe altele. E vorba de un eseu în care autoarea
își propune să abordeze slasher-ele din cât mai multe
unghiuri feministe posibile, așa că după ce epuizează
unghiul psihanalitic (undeva la jumătatea textului),
analizează pattern-urile narative ale genului - recuzita de
eroi și de adolescenţi, trăsături specifice ale eroinei care e
prezentată aproximativ la fel de la film la film etc.).
A.G.: Pentru a putea adopta și aplica astfel de grile ai nevoie
de un bagaj teoretic, pentru că, fără o expunere la tradiţia
intelectuală a feminismului, bazându-te exclusiv pe
intuiţie, nu cred că ajungi prea departe. Dacă mergi strict
intuitiv poţi să observi chestiuni flagrante de reprezentări
negative și pozitive ale femeilor, dar pentru a ajunge să
vezi detalii mai subtile nu te poţi opri la acest nivel. Uneori
nu e așa de simplu, așa cum observa Irina în cazul unui
personaj feminin precum cel al Laurei Dern din „Jurassic
Park”, care pare să constituie o reprezentare pozitivă,
dar se dovedește, de fapt, o reprezentare old-fashioned a
feminităţii, pe când un personaj psihotic, precum cel al lui
Catherine Deneuve în „Repulsion”, e, contrar aparenţelor,
recuperabil dintr-o perspectivă feministă. Dar răspunsul
mi se pare destul de evident. Asumpţia e că e util să te
uiţi după lucruri de felul ăsta, pentru că există nedreptăţi
în felul în care sunt organizate lucrurile în societate
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între femei și bărbaţi, nedreptăţi care adesea trec drept
lucruri OK și naturale, și felul în care discuţi filmele poate
contribui la o conștientizare. Iar, ca să avansezi, trebuie să
vezi care e tradiţia feministă pe problematica respectivă și
apoi să îţi alegi calea pe care o urmezi în analiză.
G.F.: În privinţa feminismului mi se pare și mai dificil decât
în privinţa altor tradiţii analitice, deoarece teoreticienii și
teoreticienele s-au tot contrazis în ultimii 40 de ani, și o
fac din ce în ce mai mult. Mă întreb dacă ideea că revista
ar putea avea și un rol de a discuta într-o societate în care
feminismul nu a fost prea mult dezbătut până acum e una
sustenabilă în condiţiile discutate înainte. Cum putem
face ca poziţiile noastre să fie convingătoare și să aibă un
anumit impact asupra celor care citesc revista?
A.R.: Să nu uităm că atât în chestiuni legate de queerness,
cât și de feminism, tendinţa mass-media și a unei bune
părţi a societăţii e să le ia și în râs, atunci când sunt aduse
în mod superficial în discuţie. Așa că simplul fapt că ne
propunem să le abordăm pe un altfel de ton deja înseamnă
destul de mult.
A.G.: Să ne uităm doar la numărul mare de femei care
apar la televizor în diferite emisiuni de divertisment,
unele dintre ele modele de succes, care ţin să afirme la un
moment dat în timpul discuţiei că nu sunt feministe, ceea
ce e foarte alarmant.
T.L.: O altă întrebare des vehiculată apropo de feminism e:
„Bine, bine, dar ce mai vor femeile acum, când sunt egalele
bărbaţilor?”
A.G.: Faptul că întrebarea asta se aude atât de des e un
motiv ca feminismul să insiste.
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A.R.: Chestiunile queer și feminismul sunt asociate astăzi
de majoritatea oamenilor cu o luptă pentru câștigarea de
drepturi sociale. Iar aceasta e o situaţie întreţinută de o
bună parte a organizaţiilor activiste, care în ultimele
decenii au mutat în mod sistematic discuţia dinspre
nivelul principial al problemei, înspre unul pragmatic. Or,
aspectul pragmatic epuizează doar într-o măsură foarte
mică temele respective. Însă cred că din cauza ignorării
laturii filosofice a temelor acestora s-a ajuns astăzi ca
demersurile de problematizare a lor să fie maimuţărite
în discuţiile cotidiene, fiind prezentate caricatural prin
intermediul unor exemple precum cel al femeilor care
refuză să se spele sau să se epileze, pentru a respinge
astfel așteptările de tip patriarhal de la feminitate (în
cazul feminismului), sau al manifestaţiilor queer, al căror
efect e din ce în ce mai puţin eficient, pentru că în loc să
fie receptate ca o celebrare a diversităţii, riscă să izoleze
și mai tare așa-numitele „comunităţi” gay în mentalitatea
colectivă, într-un soi de enclave de ciudaţi pe care restul
lumii îi tolerează doar pentru că trăim în democraţie (în
cazul teoriilor queer). În aceste condiţii, nu are cum să nu
fie productiv și să nu nască discuţii orice tip de poziţii
critice care iau în serios teoriile queer sau feministe.
Simplul fapt că punem problema în moduri oarecum
inedite pentru contextul critic de la noi îi poate încuraja
și pe alţii să o facă, la rândul lor, uneori, dacă e cazul, mult
mai bine și mai complex decât noi. Mi se pare că societatea
noastră nu sprijină azi diferenţele de niciun fel la nivel
de manifestări individuale, ci încearcă să le marginalizeze
sau să le ascundă sub preș, ridiculizându-le, reducându-le
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importanţa, din cauza unei presupuse irelevanţe la nivel
statistic, sau pur și simplu neaducându-le în discuţie.
A.G.: Să nu uităm nici că intelectualitatea care a dominat
la noi discursul public după 1990 e una mai curând
conservatoare, ostilă din start faţă de ideile de corectitudine
politică venite dinspre America. Acestea au fost fie atacate
virulent, fie persiflate înainte de a fi de fapt cunoscute,
expuse, cum trebuie să faci înainte de a combate o idee
– o prezinţi fără a o caricaturiza, iar ulterior spui de ce ţi
se pare o prostie. Iar această atitudine ostilă a avut și are
consecinţe asupra felului în care societatea se raportează
la chestiuni precum feminismul sau diversitatea de
manifestări sexuale. Există un articol în cartea lui HoriaRoman Patapievici, „Politice”, un volum îngrozitor de
datat, dar foarte relevant pentru ce discutăm acum, în
care acesta descrie o experienţă de-a sa într-o universitate
americană folosind eticheta de „comunism american” –
sintagmă stigmatizantă la mijlocul anilor ’90 în România
- pentru a descrie corectitudinea politică a celor de acolo.
Sunt absolut convins că dacă elitele intelectuale locale ar fi
fost mai prietenoase cu feminismul și cu idei de felul acesta,
altfel ar sta lucrurile astăzi la nivel de mentalităţi sociale.
Și mai cred ceva – că această atitudine a intelectualilor
pornește de la o ostilitate faţă de moștenirea lui mai ’68.
A.R.: Așa cum afirma și Andrei, această atitudine se
răsfrânge în foarte multe medii importante, inclusiv la
nivelul deciziilor politice din România. Spre exemplu, nu
cunosc aproape deloc exemple de oameni politici români
– femei sau bărbaţi – care să se declare feministe/feminiști
sau lesbiene/homosexuali, sau care măcar să se arate
preocupaţi de a impune politici relevante în acest sens.
Mai mult decât atât, există extrem de puţine (sau deloc)
astfel de personalităţi și la nivelul industriei pop din
România sau în rândurile vedetelor de televiziune, ceea ce
indică o teamă de diferenţiere de ceilalţi în manifestări, de
a nu te ridica la nivelul normei conservatoare.
A.G.: Da, pentru că reprezentarea a rămas la cel mai
primitiv nivel de înţelegere a feminismului – că dacă
afirmi că ești o adeptă a unor asemenea principii, ești o
femeie isterică cu cuţitul de castrat în mână, care nu te
speli, nu te epilezi etc.
T.L.: Și cred că e adevărat că teama de feminism a
majorităţii femeilor din România decurge din repulsia de
a fi asociate cu ideea aceasta de monstru inestetic care nu
are grijă de propria igienă.
A.R.: Și mai neplăcut e faptul că, deși în literatură, în
teatru, în dans, sau în arte, există mai nou artiști care
își asumă astfel de poziţii și acţionează în consecinţă,
în cinematografia românească eu nu cunosc astfel de
exemple – din nou, indiferent dacă ne referim la cineaști,
sau la cineaste.
A.G.: Așa e, și cred că parte din explicaţie ar fi că sunt cu
toţii copii ai ceaușismului târziu și ai primului de deceniu
de tranziţie. Acesta e orizontul cu care s-au format:
familist, cu vilă în suburbie etc. Vorbim despre un anumit
conformism la nivelul cineaștilor români. Mai important
decât sexul cineaștilor este faptul că sunt oameni la care
noţiuni precum angajamentul politic sunt stigmatizate. Nu
e bine să fii feminist, nu e bine să fii cineast militant.
I.T.: În momentul în care ajung la putere și pot controla
mediul, asimilând oameni noi prin afinităţi, modelul se
perpetuează prin influenţa asumată sau neasumată a celor
care sunt deja activi, vizibili și se bucură de succes.
T.L.: Asta vine și dintr-o tradiţie literară cu care suntem
educaţi în școală să ne raportăm la personajele literare
feminine prin intermediul unui mister feminin, al unei
feminine mystique, prin care s-ar evidenţia femeile demne
de interes.
A.G.: Rămâne întrebarea de ce sunt mai toţi cineaștii români

bărbaţi albi heterosexuali, cu stiluri de viaţă burgheze? În
celelalte arte există și alte feluri de a vedea lucrurile, o mai
mare diversitate. Și mai e ceva: frica lor a de a fi politici.
În mod cert, „După dealuri”, de exemplu, e filmul unui om
care își face din neutralitate un titlu de glorie. Dar - vorba
lui Costi Rogozanu, apropo chiar de „După dealuri” - de ce
ar fi neutralitatea un ideal?
T.L.: Mai trebuie să recunoaștem că nici în facultate nu
sunt neapărat sprijinite diferenţele de manifestare ale
studenţilor, ci accentul se pune mai degrabă pe însușirea
unor standarde tehnice, și mai puţin pe idei. Nu o singură
dată am primit obiecţii pe scenariile mele de tipul: „Dar
unde ai mai auzit tu femei care vorbesc cu pula? Nu e
frumos, copii.”. Iar această atitudine contribuie mult la
formarea unor vederi conformiste asupra societăţii în
rândul viitorilor cineaști.
A.G.: Dar nu vezi nici printre studenţi prea mulţi oameni
care să arate niște propensiuni radicale. Or fi și unii dintre
profesori mai degrabă conformiști, dar mulţi tineri vin din
liceu îmbibaţi într-un oarecare conformism, mai ales în
ceea ce privește moralitatea sexuală, atitudinea lor faţă de
feminism etc.
I.T.: Dar sunt lucruri care se pot revizui, pentru că ești
destul de tânăr să-ţi pui astfel de probleme și să încerci să
ţi le clarifici.
A.G.: Universitatea trebuie să facă tot ce poate să deschidă
orizonturile studenţilor, și în orice caz nu trebuie să
scoată conformiști. Rămâne totuși o ciudăţenie faptul că
dacă la alte facultăţi se mai strecoară câte un excentric, la
Facultatea de Film nu prea vezi studente sau studenţi care
să miroasă a trouble-makers.
G.F.: În urma acestei discuţii, în continuare preocuparea
mea e cum îl convingi pe cititor să accepte aceste unghiuri
de analiză, într-o societate care are de multe decenii
tendinţa de a le minimiza importanţa și de a le bagateliza.
A.G.: Evident că ce facem la Film Menu e o picătură într-un
ocean, probabil. Să nu se înţeleagă că ne dăm cine știe ce
importanţă. Dar e mai bine să o faci, decât să n-o faci, nu?
Nu speră nimeni să schimbe societatea prin intermediul
unei reviste de cinema.
A.R.: Un alt lucru care mă nedumerește pe mine la
cinemaul românesc contemporan – indiferent dacă vorbim
de filmele unor realizatori foarte tineri sau de ale celor
din Noul Val - e lipsa aproape totală a reprezentării unor
persoane – de orice sex - care își pun probleme despre
lucrurile care li se întâmplă și schimbă idei.
A.G.: În „Legături bolnăvicioase” (2006, regie Tudor
Giurgiu) există un efort de a le da minţi personajelor, chiar
dacă filmul e nereușit, din varii motive. Personajele de
acolo discută probleme morale, pornind de la cărţile pe
care le citesc.
A.P.: Mi se pare totuși că nu e just să cerem cineaștilor să
realizeze filmele pe care ne-am dori noi să le vedem.
A.G.: Dar noi nu susţinem aici că nu există numeroase
filme românești admirabile, ci că lipsesc anumite teme și
abordări din ele, și ne putem întreba în privinţa acestor
lipsuri. Nu ne putem petrece toată viaţa făcând temenele
și atingând pământul cu fruntea pentru că cineaștii români
din anii 2000 au făcut multe filme care merită discutate.
Au făcut, slavă Domnului, dar nu despre asta vorbim
acum. Din punctul meu de vedere, personajele pot fi în
continuare nearticulate, dar filmele să reabiliteze anumite
noţiuni. Atunci când Cristian Mungiu atrage atenţia asupra
meritului de a fi făcut un film în care nu i se poate ghici
opinia și atâta vreme cât există oameni care se uită în gura
lui, ei contribuie la menţinerea acestor prejudecăţi. „Nu e
bine să faci artă cu tendinţă” „Nu e bine să amesteci arta
cu diletantismul” – dar de ce nu e bine? „Nu e bine să fii
propagandist” – dar de ce nu e bine?
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REVOLUŢIA
PERMANENTĂ A LUI
MIKLÓS JANCSÓ
(PARTEA A II-A)

de Andrei Gorzo
„Filmele lui Miklós Jancsó invită la descriere în timp ce desﬁd analiza [stilistică
riguroasă]”, scrie David Bordwell în deschiderea unei analize riguroase1 a
filmului său din 1969, „Fényes szelek” (în traducere literală „Vânt luminos”, dar
distribuit în lumea anglo-saxonă sub titlul „The Confrontation”, iar în Franţa
sub titlul „Ah! Ça ira”, împrumutat de la un alt cântec al Revoluţiei Franceze).
Plasat cândva, la scurt timp după terminarea celui de-al Doilea Război
Mondial, „Confruntarea” e despre un grup de tineri comuniști care invadează
un seminar teologic. Liderul iniţial al tinerilor comuniști (Lajos Balázsovitz,
care-l joacă și ofiţerul dezertor din „Psalmul roșu”) își dorește o dezbatere
cu seminariștii, dar e înlăturat de la conducerea grupului de o aripă fanatică
– aceasta instaurând un regim de teroare stalinistă, înainte de intervenţia
celor de la „centru”, care aduc pe toată lumea la ordine. Totul, desigur, într-o
reprezentare foarte stilizată – primul film color al lui Jancsó, „Confruntarea”
este și primul cu o dimensiune pronunţată de (ca să-i zic așa) musical lozincard.
Conflictul de bază e mult mai complicat decât cel din „Psalmul…” (unde o
colectivitate rurală utopică înfruntă armata austro-ungară), dar, la nivelul a
ceea ce se întâmplă în fiecare secvenţă, „Confruntarea” e mai ușor de înţeles
– lipsesc acţiunile cu caracter supranatural sau oracular-simbolic (de șarade)
din celălalt film.
Bordwell notează că modul de operare al camerei de filmat confruntate cu
permanentul du-te-vino de actori este, cel mai adesea, să-l urmărească o vreme
pe unul dintre ei, apoi să-l abandoneze în favoarea altuia și tot așa. Precedentul
cel mai semnificativ pentru această strategie e localizat de Bordwell în cadrele
lungi și dens populate care domină filmele regizate de maestrul italian
Michelangelo Antonioni de-a lungul anilor ’50 – adică înaintea celebrei
perioade care începe cu „L’avventura” (1960) și continuă cu „Noaptea” (1961),
„Eclipsa” (1962), „Deșertul roșu” (1964) și „Blow-Up” (1966), când, contrar
clișeelor populare despre Antonioni, cadrele lui se scurtează. Recunoscută
întotdeauna de Jancsó , influenţa lui Antonioni este mult mai ușor detectabilă
în filmul său din 1963, „Cantata” / „Oldás és kötés” (cel de-al doilea lungmetraj
de ficţiune al regizorului maghiar), unde determină inclusiv dramaturgia,
precum și alegerea unei bune părţi din recuzita și din spaţiile folosite; până
în momentul „Confruntării” – adică până în 1969 –, ea a fost dizolvată total în
„stilul Jancsó”, calificat pe merit de criticul american J. Hoberman drept „unul
dintre cele mai inconfundabil-personale stiluri apărute în Europa în primii
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25 de ani de cinema de după cel de-al Doilea Război Mondial”3. Despre cum
inaugurează Antonioni, prin filmele sale, o bună parte din ceea ce-a însemnat
modernismul în cinematograful european, precum și despre realismul (mai
exact, așa-numitul neorealism italian de după război) din care se trage atât
de influentul modernism antonionian, urmează, însă, să mai vorbim într-un
alt capitol. Până atunci, ce mai subliniază Bordwell este că modul de operare
al camerei, la Jancsó, nu se lasă personificat – nu se lasă asimilat convingător
curiozităţii umane a unui presupus observator invizibil. De exemplu, atunci
când un personaj intră în cadru mergând cu spatele și ţinîndu-și mâinile
sus, ca și când s-ar retrage din faţa unui inamic înarmat, camera refuză să
opereze corectura pe care i-ar dicta-o curiozitatea observaţională, refuză
să-l caute din privire pe presupusul inamic. Deci camera lui Jancsó nu se
mulţumește să observe baletul, ci se implică în construirea lui, multiplicându-i
și maximizându-i efectele de suspans și de surpriză. În acest demers – mai
observă Bordwell –, ea e susţinută discret de designul de sunet: de pildă, un
poliţist se urcă într-un jeep, jeep-ul iese din cadru, zgomotul motorului se stinge
și… „nimic nu ne pregătește să-l redescoperim parcat doar un pic mai încolo”;
sau, atunci când un grup de studenţi intră mărșăluind în cadru, surpriza
intrării lor e creată și prin faptul că tropotul corespunzător n-o precedă decât
cu o secundă sau două. În eseul lui despre „Psalmul roșu”, Raymond Durgnat
îi găsește filmului un ocazional aer de direct cinema, dar referinţa e una mai
degrabă înșelătoare decât utilă: convenţia la Jancsó nu e aceea că acţiunile
la care asistă camera s-ar putea desfășura la fel de bine și în absenţa ei; din
contră – după cum conchide Bordwell –, ele nu ridică niciun fel de pretenţii
la o existenţă independentă de actul descriptiv-narativ pe care-l îndeplinește
camera de filmare. Ca la Eisenstein sau la Brecht, spectatorului i se amintește
insistent că nu se uită direct la niște evenimente din trecut, devenite vizibile
prin cine știe ce magie, ci la un spectacol adresat lui.
Pe lângă conceptul de „observator invizibil”, un alt concept pe care Bordwell
îl găsește inaplicabil filmelor lui Jancsó este cel de „montaj în cadru”: Jancsó
nu practică așa ceva – deși, prin travelling-urile și transfocările lui, el alternează
cadre largi și cadre strânse, n-o face nici pe departe după reguli care le-ar
echivala pe cele ce guvernează decupajul tradiţional (de pildă, nu direcţiile în
care privesc personajele dirijează mișcările lui de aparat).
Eisenstein credea în puterea montajului cinematografic de a-i învăţa pe
spectatori – adică pe „cei mulţi” – să gândească dialectic. Imaginile trebuie să
intre în coliziune. Sinteza conflictului dintre două imagini poate fi – și trebuie
să fie – nu doar o emoţie, ci chiar un concept. Aici intervine, însă, o diferenţă
între el și Brecht. Pentru acesta din urmă, încurajarea și formarea unei atitudini
spectatoriale analitice presupunea reducerea implicării emoţionale directe; iar
reducerea implicării emoţionale a spectatorului constituia efectul garantat al
acelor procedee care-i aminteau în permanenţă că accesul lui la dramă este
mediat, că drama e o construcţie verbalo-gestualo-muzicalo-etc. adresată chiar
lui, și nu cu invitaţia de a se pierde în ea. Ei bine, într-un montaj eisensteinian
precum acela din „Greva”, în care înăbușirea în sânge a mișcării muncitorești
e juxtapusă cu hăcuirea barbară a unui taur, medierea artistică e cât se poate
de „pe faţă”: niciun spectator nu poate justifica prezenţa acelui taur în poveste
(el vine – cum se spune – „din alt film”), deci nu poate lua juxtapunerea sa cu
muncitorii decât ca pe o construcţie adresată chiar lui. Și totuși nu e nici pe
departe un „efect distanţator”, un efect brechtian: în mod evident, nu e menită
să frâneze emoţia, ci s-o amplifice. E o construcţie menită să fie luată ca atare,
dar o construcţie retorică, a cărei receptare nu devine mai puţin emoţională – ba
evident că dimpotrivă! – din cauză că adresantul e conștient de adresare. Dacă
Brecht „epicizează” spectacolul dramatic, Eisenstein (și, în general, cinemaul
sovietic al anilor ’20) tinde să retoricizeze arta epico-dramatică a filmului.
Dacă autorii de film/teatru „burghez” vorbesc indirect, prin personajele lor,
cineaștii sovietici din anii ’20 vorbesc adesea direct, peste ele.
Cel mai ambiţios experiment eisensteinian de montaj „intelectual” sau
„dialectic” se găsește în filmul „Octombrie” (1928), în faimoasa secvenţă
intitulată „Pentru Dumnezeu și ţară”, după deviza sub care s-a desfășurat,
în august 1917, marșul trupelor conduse de generalul Kornilov împotriva
guvernului provizoriu condus de Kerenski (și răsturnat, câteva luni mai târziu,
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și ţară” se cere luat ca o construcţie – ca un argument construit din imagini.
Dar, spre deosebire de teatrul teoretizat de Brecht, acel cinema nu-și exhibă
mijloacele pentru a le chestiona, și cu atât mai puţin pentru a extinde acest
interogatoriu asupra formelor societăţii în care trăiesc cineaștii.5 Nu lasă
suspendate întrebări vizând probleme de teorie și de practică politică; nici nu
recunoaște existenţa unor asemenea probleme – toate răspunsurile se găsesc
în doctrina marxist-leninistă. De-aceea e teoria brechtiană o verigă esenţială
între avangarda sovietică a anilor ’20 și avangarda șaizecistă a cinemaului
angajat politic la stânga.
La vremea acesteia din urmă – scrie David Bordwell – nu mai exista o
doctrină fixă, o linie oficială.6 Unul dintre evenimentele care o spulberaseră
fusese denunţarea crimelor lui Stalin, în 1956, chiar de către Partidul
Comunist Sovietic. Celălalt eveniment cataclismic, petrecut tot în 1956,
fusese înăbușirea de către Uniunea Sovietică a insurecţiei antistaliniste
izbucnite în Ungaria. Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial îl găsise pe
Miklós Jancsó activând fanatic (ca și viitorul său scenarist de cursă lungă,
Gyula Hernádi), în cadrul așa-numitelor Colegii Populare cărora le aparţin
și tinerii comuniști din „Confruntarea”. În 1956 avea să-și dea demisia din
Partidul Comunist. După cum avea să-și amintească mai târziu, credinţa lui
începuse să slăbească în 1949, odată cu judecarea și condamnarea la moarte,
pentru crime fantasmagorice (conspiraţie alături de CIA și de Biserica
Catolică), a fostului Ministru de Interne László Rajk, care fusese un susţinător
al Colegiilor Populare.7Producătoare de mulţi tineri comuniști asemenea lui
Jancsó și lui Hernádi, însă fondate de Partidul Naţional Ţărănesc încă din
1939 (adică înainte de venirea comuniștilor la putere), pentru a ajuta copii de
muncitori și de ţărani să acceadă la o educaţie liceală și universitară, Colegiile
(prea autonome pentru gustul liderului stalinist Mátyás Rákosi) fuseseră
demantelate la scurtă vreme după aceea.
Așadar, colegienii comuniști din „Confruntarea” năvălesc în curtea unui
seminar catolic. Planul iniţial este să-i provoace pe seminariști la o dezbatere
– agresivă, dar cordială. Mai toţi frumoși la chip, unii de-a dreptul angelici –
și niciunul dintre ei mai frumos și mai angelic decât liderul László (zis Laci),
cu a sa cămașă roșie –, ei sunt porniţi să refacă lumea într-un spirit de joacă,
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de Revoluţia Bolșevică). Ce face Eisenstein, în prima parte a acestui montaj,
este să opună unei imagini (unei statui) cu Iisus (precum și mai multor imagini
cu biserici creștine), imagini (tot statui) cu zeităţi din felurite alte culturi, care
mai de care mai incompatibile cu zeitatea creștină. Kornilov pornește la
război în numele lui Dumnezeu și al maicii Rusia (asupra căreia Dumnezeu
veghează), la care montajul le cere spectatorilor să ţină cont de faptul că
pe lume au existat și există multe religii, cu mulţi zei, care mai de care mai
indiferent la soarta Rusiei. De ce să fie „al nostru” cel bun? Mai mult decât
atât, poate fi el bun, din moment ce a permis și permite atâtor rase și popoare
să venereze zei falși, în loc să li se arate și lor? Poate fi el bun, din moment
ce îi lasă ori pe Kornilov, ori pe Kerenski, ori pe amîndoi – care, după cum
subliniază partea a doua a secvenţei de montaj, se războiesc în numele lui –
să-i interpreteze greșit vrerea? După cum explică teoreticianul de film Noël
Carroll, secvenţa urmărește „să angreneze și să ghideze procesele cognitive
ale publicului, astfel încât acesta să opereze o analiză logică a conceptului de
Dumnezeu”, în urma căreia să tragă concluzia că Dumnezeu nu are cum să
existe. „Astfel, din punct de vedere tematic, Eisenstein e angajat într-o critică a
religiei, în timp, ce din punct de vedere stilistic, e angajat într-o întreprindere
pedagogică: metoda de construcţie a secvenţei e menită să contribuie la
formarea unei atitudini analitice de partea receptorului.”4 Pe de altă parte,
concluzia la care spectatorul e așteptat să ajungă la capătul analizei nu poate
fi decât una singură – că Dumnezeu nu există. Invitaţia de a analiza, adresată
spectatorului, nu e și o invitaţie de a-și pune și pe mai departe întrebări pe tema
respectivă: Dumnezeu nu există și gata, chestiunea e rezolvată. După cum
amintește și Gilberto Perez, filmele din anii ’20 ale lui Eisenstein și ale colegilor
săi sunt făcute de pe o poziţie de certitudine exultantă: mersul istoriei are un
sens și, datorită marxism-leninismului, acel sens poate fi înţeles, lumea poate
fi pe deplin cunoscută, deci se poate face istorie – se poate schimba lumea –
în deplină cunoștinţă de cauză. Ca și teatrul teoretizat de Brecht mai târziu,
cu atât de mare influenţă asupra viitoarei avangarde a cinemaului angajat
politic (avangardă din care avea să facă parte și Miklós Jancsó), cinemaul
sovietic al anilor ’20 își exhibă travaliul de mediere între spectator și lucrurile/
evenimentele pe care i le arată; vrea ca spectatorul să fie conștient, în timp
ce vede filmul, că lucrurile acelea au fost aranjate-asamblate anume pentru
el, că n-are acces la ele prin cine știe ce magie. Montajul „Pentru Dumnezeu
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de cântec și voie bună. Repertoriul lor de cîntece, anticipîndu-l pe al răsculaţilor
din „Psalmul roșu”, sintetizează folclorul revoluţionar cu folclorul tout court
și naţionalismul cu internaţionalismul („Bandiera rossa” e cântat cu versurile
lui originale, italienești). De obicei n-au nevoie de cuvinte ca să se înţeleagă în
privinţa următoarei piese pe care vor s-o cânte: o aleg spontan, toţi pe aceeași,
și încep s-o cânte toţi deodată, tot așa cum mișcările lor prin curte combină
coordonarea unui ansamblu de balet – sau a unei companii militare bine
instruite – cu o spontaneitate complet nemilitară. În cuvintele criticului JeanLouis Comolli, de la Cahiers du Cinéma (revistă care a tratat premiera franceză a
lui „Ah! Ça ira” ca pe un eveniment important, dedicându-i o întreagă dezbatere
critică8), colegienii sunt caracterizaţi colectiv, „pe tot parcursul filmului, ca o forţă
dinamică”, în contrast cu „masa gri și ușor fragmentabilă” a seminariștilor care,
iniţial, nu se lasă antrenaţi.
Laci reușește, totuși, să lege o discuţie cu un evreu blând, al cărui chip nu e mai
puţin angelic decât al lui. Întrebat dacă a luptat împotriva naziștilor, sensibilul
Laci – care n-a luptat – interpretează întrebarea ca pe o aluzie la prezenţa
tancurilor sovietice, sub protecţia cărora a devenit ușor să fii comunist. La care
seminaristul răspunde că și el a întâmpinat venirea sovieticilor ca pe o eliberare,
deși nu le este mai puţin recunoscător nici preoţilor de la seminar, care i-au oferit
adăpost și învăţătură în timpul războiului, chiar dacă el nu crede în ce cred ei.
El și Laci încep să fraternizeze în jurul repulsiei lor comune faţă de teroare și în
jurul plăcerii lor comune de a asculta muzică gregoriană, dar sînt întrerupţi de
Jutka, o activistă bătăioasă, care îl provoacă pe seminarist să o sărute (el ignoră
provocarea) sau măcar să cânte ceva (el răspunde cu un cântec – în maghiară și
în ivrit – despre încercările poporului evreu).
Comiţând o provocare mai gravă, câteva fete își pun pe ele niște odăjdii și se fâţâie
așa, până când, somate de Laci să înceteze, se execută chicotind, prelingîndu-și
nuditatea – care, la fel ca în „Psalmul…”, are conotaţii de libertate – pe coridoarele
seminarului. Apoi, cu ajutorul unui ansamblu de cântece și dansuri populare
– adus în curtea seminarului, la cererea lui Laci, de un prieten de-al acestuia,
poliţist –, seminariștii se lasă, în sfârșit, antrenaţi în festival. Dar concordia e de
scurtă durată. Amicul lui Laci, poliţistul, a venit și cu o listă de seminariști care
trebuie arestaţi – sub învinuirea de conspiraţie, fără alte detalii. Atunci când Laci
se opune, poliţistul (care e la fel de tânăr ca el) îi amintește de Lenin și de lupta
de clasă; îl acuză de romantism, de lipsa asprimii necesare unui revoluţionar.
Propriii colegi se întorc împotriva lui Laci și îl demit de la conducerea grupului:
din momentul acela și până la sfârșitul filmului, el nu se va mai desprinde de grup,
nu va mai ieși în faţă, iar camera nu se va mai ţine după el. În centru trece Jutka.
Prima măsură a regimului ei de teroare – teroare reprezentată tot stilizat, tot
în termenii unui cvasi-balet – este să-i pedepsească pe seminariștii care au
încercat să-și acopere colegii căutaţi de poliţie. Iniţial vrea să-i radă în cap, dar,
atunci când un aghiotant îi amintește că asta făceau și naziștii, se mulţumește să-i
alunge, după ce i-a obligat să-și pună pe cap niște coifuri de hârtie. Apoi trece la
preoţi, cărora le cere renunţarea la preoţie în schimbul privilegiului de a rămâne
profesori; unul singur acceptă, iar pe ceilalţi îi închide. Cărţile din biblioteca
seminarului sunt făcute morman în curte, zidurile se umplu de graffitiuri și de
afișe comuniste. Regimul intră în faza terorii aplicate de dragul terorii – geamuri
sparte, un prizonier pus să-l lovească pe altul. Revenind în incintă, tânărul
poliţist care a dezaprobat umanismul lui Laci, taxându-l drept „nerevoluţionar”,
dezaprobă și această teroare revoluţionară degenerată: „Instrumentele proaste
pot deforma scopul.” Dar cei care-i pun capăt sunt un grup de bărbaţi mai copţi,
birocraţi de la Partid. Argumentul lor e pur pragmatic: „Ca să putem face istorie,
trebuie mai întâi să ne menţinem la putere”. În plus, Colegiile Populare or fi ele
autonome pe hârtie, dar prea multă autonomie e periculoasă – teroarea trebuie
și ea administrată disciplinat, de la Centru. După exmatricularea lor din Colegiu,
Jutka și aghiotanţii ei nu par, însă, să sufere prea tare: zburdă pe câmpurile din
preajma seminarului, la fel de plini de energie ca la început. Iar ultima replică din
film e o asigurare dată Jutkăi, cum că încă mai poate avea un viitor politic.
Din 1956, când sovieticii înăbușiseră insurecţia maghiară și-l înlocuiseră pe
liderul reformist Imre Nagy (executat doi ani mai târziu) cu docilul János Kádár
(el însuși „epurat” – în sensul de întemniţat –, între 1951 și 1954, de către liderul
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stalinist Mátyás Rákosi, dar în prealabil participant, în calitate de Ministru de
Interne, la „epurarea” din 1949 a predecesorului său, László Rajk, susţinătorul
Colegiilor Populare descrise în „Confruntarea”), regimul Kádár devenise cel mai
permisiv din tot blocul sovietic. Dar nu chiar atât de permisiv încât o reprezentare
a stalinismului precum cea propusă de Jancsó în filmul său din 1969, deci atât de
curând după evenimente, să nu provoace o furtună. Yvette Biro, care a început
să colaboreze la filmele lui Jancsó din anul următor (de la „Siroco”), amintește
câteva dintre acuzaţiile aduse cineastului în propria lui ţară: „burghez pesimist”,
„contrarevoluţionar”, „dușman al poporului”.9 Totuși, filmul n-a fost interzis;
el a putut fi discutat. J. Hoberman relatează că i s-au dedicat „două conferinţe
separate – una reunind profesori și oficiali ai Partidului Comunist, cealaltă
reunind studenţi, istorici, pedagogi, critici, filozofi și gospodine”.10
Dezbaterea purtată în Cahiers du cinéma a constituit un ecou occidental al acestei
furtuni. După mișcările muncitorești și studenţești care încinseseră Parisul în
mai-iunie 1968, deja legendara revistă la care scriseseră Bazin și (mai ales înainte
de a debuta) regizorii Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette,
Eric Rohmer și Claude Chabrol, se repoziţionase ferm în avangarda unei multașteptate revoluţii anticapitaliste și antiimperialiste. Cinemaul care-i interesa
în cel mai înalt grad pe militanţii de la Cahiers…, cinemaul la a cărui dezvoltare
încercau să contribuie, era un cinema capabil să joace un rol în această luptă.
Asta nu înseamnă că orice film cu mesaj de stânga beneficia, în mod automat,
de sprijinul lor: de pildă, popularele thriller-uri politice ale lui Costa-Gavras au fost
denunţate, în paginile revistei, ca false modele – filme care, în pofida intenţiilor
cu care au fost făcute, pun și ele umărul la mistificarea ideologică a maselor, în
interesul ordinii burghezo-capitaliste, în loc să ofere un antidot real. După cum
subliniază Jean-Pierre Oudart în cadrul dezbaterii despre cazul Jancsó, idealul
(calificat de Oudart însuși drept „utopic”) la care sunt raportate tentativele
existente de cinema angajat politic este acela al unui cinema marxist nu doar în
mesaj (deci nu doar în faptul că prezintă proletariatul ca fiind bun, iar capitalul
ca fiind rău), ci și în formă. Filmele de tip Costa-Gavras se descalifică din start,
deoarece forma lor – thriller-ul – este una una pe care cineaștii au preluat-o exact
așa cum au găsit-o, adică exact așa cum s-a dezvoltat ea în societatea burgheză:
cu naraţiune realistă care pune în centru ciocniri între individualităţi (deci nu
între clase și nu între forţe istorice), cu efecte spectaculare menite să moblizeze
emoţiile spectatorului (înaintea facultăţilor sale analitice) etc. Un asemenea
cineast – scrie Jean-Louis Comolli într-un alt eseu reprezentativ pentru acea
perioadă din istoria Cahiers du Cinéma – ignoră „partea de muncă preliminară,
politic necesară ţinerii unui discurs politic: chestionarea condiţiilor de existenţă
ale discursului respectiv și a mijloacelor prin care îl va ţine”.11 Și-o fi închipuind el
că atacă ideologia capitalistă (pentru că – să zicem – face un film cu CIA-iști ca bad
guys și revoluţionari din Lumea a Treia ca good guys), dar filmul său e contaminat
în profunzime de ea. E evident că un film precum „Confruntarea” – cu pedigriul
său brechtian-eisensteinian și cu promisiunea sa de a opera o analiză critică a
„socialismului real”, din interiorul sistemului respectiv și de pe o poziţie marxistă
– îi pune pe criticii de la Cahiers… în faţa unui caz mult mai interesant. Și totuși, ce
face Miklós Jancsó e profund suspect în ochii lui Oudart și ai colegului său, Jean
Narboni, care ajung la concluzii asemănătoare cu ale celor mai violenţi critici
maghiari ai cineastului; doar cel de-al treilea participant la dezbatere, Comolli,
ia apărarea lui Jancsó.
Cei trei critici francezi au în vedere nu numai „Confruntarea”, ci și cele trei filme
precedente ale lui Jancsó – cele care-i aduseseră faimă internaţională. Proiectat
în 1966 în competiţia Festivalului de la Cannes, „Szegénylegéniek” (distribuit în
România sub titlul „Sărmanii flăcăi” și cunoscut în lumea anglo-saxonă sub titlul
„The Round-Up”) e plasat la aproape 20 de ani după Revoluţia de la 1848, cînd
autorităţile austriece, în colaborare cu armata maghiară, încă îi mai vânează pe
fidelii liderului revoluţionar Lajos Kossuth. O colaborare între cinematografia
maghiară și cea sovietică, filmul „Csillagosok, katonák” / „Roșii și albii” (1967) a
fost băgat în producţie în ideea că va contribui la aniversarea a 50 de ani de la
Revoluţia Bolșevică, evocând lupta eroică a unor voluntari maghiari, cot la la
cot cu bolșevicii „roșii”, împotriva „albilor” ţariști, în scurta perioadă (câteva luni
din 1919) în care, sub conducerea lui Béla Kun, Ungaria a fost cel de-al doilea stat
comunist din Europa. Deloc pe gustul coproducătorilor sovietici, filmul realizat
de Jancsó pe acest subiect a fost, în schimb, votat filmul anului 1967 de către
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sindicatele criticilor de cinema din Franţa și Italia. În fine, „Csend és kiáltás” /
„Tăcerea și strigătul” (1968) revine în Ungaria anului 1919, dar după căderea lui
Béla Kun, când fidelii acestuia sunt vânaţi de noua putere horthystă. Jancsó a fost
invitat să prezinte acest film la Cannes, în mai 1968, dar, mai ’68 fiind acel mai ’68,
festivalul s-a închis.
Pe parcursul acestei „trilogii” (unii critici chiar o tratează astfel13) și mai ales în
„Roșii și albii”, poate fi văzută cristalizarea mizanscenei lui Jancsó în forma lui
unică de cine-coregrafie – deși desprinderea totală de realism avea să vină abia în
filmul lui următor, „Confruntarea”. Principala temă coregrafică este exercitatarea
puterii, de către cei care o au, asupra celor care n-o au. Iar și iar, niște personaje sînt
făcute, de către alte personaje, să meargă în cercuri, să meargă încolo și încoace, să
se dezbrace (conotaţiile eliberatoare pe care avea să le capete acest din urmă act,
în filme ca „Psalmul roșu”, lipsesc aproape cu desăvârșire). După cum observă și
Comolli, despre comiţătorii acestor stilizate acte de umilire se poate spune că se
bucură de puteri regizorale delegate, ceea ce vine în întâmpinarea imperativului
Cahiers-ist ca un film să-și scoată în evidenţă propriul proces de fabricaţie. A doua
mare temă coregrafică este, însă, cea care le pune probleme ideologice criticilor de
la Cahiers du cinéma: modul în care se desfășoară coregrafia introduce posibilitatea
unei echivalenţe între cele două grupuri – între victime și victimizatori. Acest lucru
se întâmplă mai ales în „Roșii și albii”: ce se întâmplă acolo, simplu spus, este că
niște „roșii” și niște „albi” se tot iau prizonieri unii pe alţii. Puterea tot trece din
mâinile unora în mâinile celorlalţi, dar exerciţiul ei include ritualuri similare,
precum dezbrăcarea prizonierului sau execuţia sumară. Consecinţa – sesizată
cu neplăcere, în 1967, de către comanditarii sovietici ai filmului – este că devine
aproape imposibil de ales între cele două grupuri.

Jean-Pierre Oudart concede coregrafiei lui Jancsó din „Confruntarea” ceva mai
multă varietate, dar nu vede mai mult în ea – în permanentele ei „răsturnări,
contradicţii și întoarceri la 180 de grade…, diviziuni și regrupări moleculare”
– decât schematism și „complicaţie mecanică”, încercând să creeze „iluzia de
complexitate”. Doar cu indulgenţă se poate vorbi despre o dialectică – adaugă
Oudart. Chiar și iluzia aceea – cum că spectatorul „împărtășește complexitatea
unei analize chiar în timp ce aceasta se desfășoară” – se dizolvă în „plăcere
estetică”, adică în ceva ce instituţia burgheză a artei (critici, muzee, festivaluri,
cinematografe de artă ș.a.m.d.) a instituit drept cea mai înaltă finalitate spre care
poate tinde un obiect ieșit din mâinile unui regizor, pictor etc. Din perspectiva
acelui cinema marxist care în 1969 încă nu există, dar la a cărui naștere speră să
contribuie Cahiers du cinéma în această etapă puritană din istoria lor, Jancsó – cu
ansamblul lui de actori tineri și graţioși, prinși în dansuri și cîntări sub o lumină
blîndă („Confruntarea” e și primul lui film color) – face „un cinema de estet”, adică
prin definiţie suspect. Căci plăcerea estetică, așa cum a fost ea definită și cultivată
până acum, fără să fi fost luată la întrebări – „ce anume o produce, cum și pentru
cine?” –, are proprietatea de a „dizolva orice semnificaţie”.
Mai puţin sever, Jean-Louis Comolli e de acord că cele două legi atribuite de
către Oudart sistemelor lui Jancsó – legea caracterului inerent represiv al puterii
și legea schimbului de roluri – sunt valabile pentru filmele lui precedente,

Fenyes szelek (Confruntarea, Ungaria 1969)

Narboni caracterizează demersul lui Jancsó ca pe un proiect de construire
a unor machete sau modele reduse de situaţii istorice, pentru a le investiga
legile de funcţionare. (Jancsó și scenaristul său, Gyula Hernádi, și-au descris
întreprinderea în aceiași termeni.14) Dar Narboni găsește că proiectul nu are, de
fapt, o componentă interogativă reală: răspunsurile sunt oferite de la bun început,
legile așa-zis „investigate” sunt înscrise în însăși coregrafia lui Jancsó, sunt aceleași
cu regulile care o guvernează pe ea – cine are putere și-o exercită opresiv (regula
numărul unu) și oprimatul devine la rândul său opresor (regula numărul doi).

Narboni îl acuză pe Jancsó că nu descrie decât efectele de suprafaţă, „mecanica
puterii și a represiunii, a terorii poliţienești și a mișcărilor de armate”, dar prezintă
aceste efecte drept cauze. Cauza fundamentală pentru care exerciţiul puterii
e prin definiţie abuziv, iar oprimaţii ajung întotdeauna să oprime, nu poate fi,
potrivit acestor filme (a se observa și decorul lor – atemporalitatea pustei, penuria
de accesorii care să le-ar putea fixa într-o epocă anume), decât o condiţie umană
universală și imuabilă, care zădărnicește orice tentativă de revoluţie. Nu e o
viziune materialist-istorică, ci una absurdist-existenţialistă sau, eventual, abstractumanistă. Criticul comunist francez nu merge până la a spune că aclamatul
regizor din Pepublica Populară Ungară face filme de dreapta, dar amintește că,
în trecut, ele s-au pretat foarte bine la interpretări în interesul dreptei și că „riscă
să consolideze scepticismul [în ceea ce privește posibilitatea unei revoluţii] și
dezangajarea deziluzionată”.
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dar, spre deosebire de Narboni, consideră că, în „Confruntarea”, lucrurile
chiar au devenit mai complexe. Grupurile de aici, spre deosebire de cele
din „Roșii și albii”, au discursuri, își susţin poziţiile politice cu argumente,
înaintează idei tactice; coregraﬁei nu-i mai e suﬁcient să mute în stânga
ecranului grupul din dreapta și să mute în dreapta grupul din stânga, pentru
a le face să apară interșanjabile. Moderaţii rămân moderaţi, radicalii rămân
radicali. E adevărat, legea echivalenţei – orice putere e la fel – se activează în
momentul în care Jutka își anunţă intenţia de a-i rade în cap pe seminariștii
vinovaţi de „acte de provocare”, dar, în momentul următor, Jutka dovedește
că (având un consilier bun) măcar poate să conștientizeze ameninţarea
acestei echivalenţe, deci poate să înveţe din istorie – măcar atât cât să evite o
simetrie prea stridentă.

Pe scurt, ce face Jancsó în aceste ﬁlme – proiectul lui de cursă lungă –
este să interogheze niște evenimente concrete din istoria mai recentă
sau mai îndepărtată a Ungariei, cu aceleași întrebări ridicate de istoria ei
contemporană. Iar marele eveniment care a generat aceste întrebări – adaugă
Comolli – nu e deloc greu de ghicit: e vorba despre stalinism. Stalinismul –
care multă vreme n-a putut ﬁ discutat sau reprezentat direct („Confruntarea”
e abia un început) și care are de ce să-l obsedeze pe comunistul fără partid
Jancsó – este „baza întrebării cu privire la echivalenţa putere-represiune”.
Narboni îl acuză pe Jancsó că nu se mulţumește să întrebe, ci răspunde
tautologic: de ce e abuziv-represiv exerciţiul puterii? Pentru că exerciţiul
puterii e abuziv-represiv. Rămânând la nivelul descrierii efectelor, aceste
ﬁlme sfârșesc prin a le avansa pe post de cauze. Dar – ripostează Comolli –
Jancsó și tovarășii lui din Colegiile Populare n-au cunoscut puterea stalinistă
decât prin intermediul efectelor ei. Motivele deciziilor care le parveneau
– cea de destrămare a Colegiilor, cea de arestare și condamnare la moarte
a protectorului lor, László Rajk, sub învinuiri care sunau fantastic – erau
complet misterioase. Staliniștii conduceau „prin puterea acestui mister,
de undeva de dincolo de cauze și raţiuni”. În condiţiile în care (după cum
amintește Comolli), nici teoria marxistă de dată mai recentă, nici operaţiunile
de destalinizare desfășurate între timp în interiorul partidelor comuniste din
tot blocul sovietic, nu oferiseră, până în 1969, explicaţii pentru toate cauzele
și implicaţiile problemei Stalin, e cam mult să i se ceară așa ceva unui regizor
de ﬁlm. Tot ce poate face Jancsó este să caute în istorie și să analizeze situaţii
„nu analoage stalinismului (…), dar în care au operat aceleași mecanisme
(…), aceleași efecte au fost produse de cauze diferite, dar la fel de obscure, de
ascunse, ca ale stalinismului”.
Comolli ar mai ﬁ putut să adauge că, în „Confruntarea”, scurtul moment de
euforie al Colegiilor Populare de după război e citit nu doar cu întrebările
lăsate în urma sa de stalinism, ci și cu mai recentele întrebări generate de
agitaţia tinerilor de la ’68. În Ungaria, protagonista tulburărilor din primăvara

Fenyes szelek (Confruntarea, Ungaria 1969)

În al doilea rând, Comolli respinge acuzaţia de anistoricitate adusă de Narboni
ﬁlmelor lui Jancsó. Oare nu criticii (cei din afara Ungariei, se înţelege)
sunt cei care universalizează mecanismele situaţiilor istorice analizate de
Jancsó, din cauză că nu cunosc destul de bine istoria maghiară? Dacă, în
critică, formalismul operează prin ignorarea referenţilor din lumea reală,
iar umanismul operează prin evidenţierea exclusivă a referenţilor universali
(iubirea, moartea), „ignorând determinarea lor ideologică”, o critică ce se
vrea marxistă – amintește Comolli – nu se poate dispensa de examinarea
lor riguroasă. E adevărat că grosul acţiunii din „Tăcerea și strigătul”, „Roșii și
albii” și „Sărmanii ﬂăcăi” se desfășoară în pustietatea atemporală a câmpiei,
cele mai proeminente structuri zidite de mâini omenești ﬁind niște forturi
care ar putea ﬁgura la fel de bine și în niște westernuri regizate de John Ford
(cineast faţă de care Jancsó și-a mărturisit, de altfel, aﬁnitatea15). E adevărat
că tinerii din „Confruntarea” reconstituie niște evenimente petrecute la scurt
timp după cel de-al Doilea Război Mondial, dar sunt îmbrăcaţi după moda
lui 1968. De asemenea e, adevărat că aceste ﬁlme își aruncă spectatorul în
toiul reconstituirilor unor evenimente istorice, fără a-l pune clar în temă cu
cine-i cine, cine se bate cu cine, ce vrea ﬁecare tabără etc., așa cum ar face-o
un ﬁlm istoric de tip hollywoodian. Pe de altă parte, Comolli amintește că
ﬁecare dintre aceste ﬁlme (mai puţin „Confruntarea”) se deschide cu un
montaj de documente fotograﬁce, care – deși prea puţin informativ pentru
a constitui o expoziţiune în sensul hollywoodian al termenului, și cu atât mai
puţin un discurs despre istorie – datează evenimentele reprezentate în ﬁlm,

„ancorează ﬁlmul în Istorie și îl etichetează drept produs al acestei Istorii și
totodată comentariu asupra ei”. Și, în toate aceste ﬁlme – avertizează Comolli
–, referenţii speciﬁci, locali, oricât de puţin numeroși ar ﬁ, le apar mai
numeroși – și mai preciși – spectatorilor maghiari decât spectatorilor străni.
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lui 1968 a fost o „Nouă Stângă”, cu un discurs mai apropiat de ce se putea auzi
la vremea aceea în Paris decât la Praga. La Praga s-a ieșit în stradă în sprijinul
unui proiect de liberalizare a sistemului, proiect demarat de noua conducere
a Partidului Comunist local, devenit tot mai amplu de la o zi la alta16 și stopat în
cele din urmă de centrul moscovit, printr-o invazie militară la care a participat
inclusiv Ungaria. Noua Stîngă studenţească din Ungaria – formată în mare
parte din copii ai nomenclaturii de Partid de pe vremea stalinistului Mátyás
Rákosi – protesta și ea împotriva sistemului coordonat de la Moscova, dar pe
motiv că acesta își pierduse vâna revoluţionară; în același timp, ea protesta –
în apărarea aceleiași vâne revoluţionare atroﬁate – și împotriva reformelor
economice recent introduse de liderul local János Kádár, care, după cum
își amintește intelectualul maghiar G. M. Tamás, începuseră „să deﬁnească
termenul de «succes» exact ca adversarul vestic, prin «bunăstare» și stat
asistenţial: creștere a salariilor, ascensiune economică, explozie a consumului
și a consumismului, industrie de divertisment și tot tacâmul”. Un disident
important pe vremea lui Kádár, iar azi un intelectual critic de stînga, Tamás
dezvoltă: „Termenul «reforme» începuse deja, în anii 1970, să însemne ce
înseamnă azi: reformă de piaţă, măsuri anti-egalitare, restrîngerea inﬂuenţei
statului, a redistribuirii și planiﬁcării. În comparaţie cu stalinismul care
însemnase numai teroare și sacriﬁcii, părea o epocă progresistă, modernă
și liberă. Socialismul trimitea la griul, teriﬁantul, represivul trecut, ﬁindu-i
retras chiar atuul său tradiţional: o imagine a Noului. (…) Partidul însuși iar
nu altcineva a echivalat fervoarea revoluţionară cu o campanie teroristă.”17
Despre grupul maoist care se agita în Ungaria în 1968, J. Hoberman
relatează: „[A]u atras atenţia prin acţiuni care pot ﬁ caliﬁcate drept
performance art comunist. Pamﬂete denunţînd «socialismul de frigider»
al lui Kádár, ascensiunea unei burghezii roșii și Uniunea Sovietică, au fost
plantate între paginile cărţilor din biblioteci. Unul dintre membrii grupului
maoist, călătorind cu o viză de student în Uniunea Sovietică, a reușit chiar
să-l intervieveze pe Rákosi, liderul stalinist căzut în dizgraţie, în refugiul său
din Kazahstan. (…) Punctul culminant a venit în primăvara lui 1968, când
vreo 50 de membri ai grupului au fost arestaţi și trimiși în judecată pentru
conspiraţia lor în scopul creării unui «Partid Comunist autentic»”. 18Cu sau
fără intenţia lui Miklós Jancsó, aceste tulburări recente nu puteau să nu se
reﬂecte în „Confruntarea” – consideră Hoberman, care, într-o altă ordine de
idei, mai amintește și că turnarea ﬁlmului a fost întreruptă de trecerea prin
apropiere a tancurilor plecate să pună capăt „Primăverii de la Praga”. (Oare
puteai să-i susţii simultan pe manifestanţii de acolo și pe cei de la Paris, dintre
care unii – ca și cei 50 de tineri arestaţi în Ungaria – se declarau maoiști? G.
M. Tamás aﬁrmă că se putea – „eu am simpatizat în egală măsură atât cu
primăvara pariziană, cât și cu cea pragheză”19.)
Așadar, dacă, la primul nivel, Jutka din „Confruntarea” face parte din
rândurile studenţimii comuniste de pe la 1947, ea e conotată și ca o maoistă
de la 1968. Și polivalenţa alegorică a personajului nu se oprește aici: regimul
pe care-l instaurează ea, după destituirea umanistului Laci, e o versiune
la scară mică a stalinismului rákosian (al cărui slogan – „Cine nu-i cu noi e
împotriva noastră!” – îl și folosește), în timp ce la ﬁnal, când i se spune că
încă mai are un viitor politic, spectatorul e invitat să și-o imagineze peste un
număr de ani, integrată în pragmatica nomenclatură kádáristă pe care Noua
Stîngă o va denunţa drept „îmburghezită”, drept vinovată de abandonarea
oricărei misiuni revoluţionare. În același timp, birocraţii între două vârste
care o demit la sfârșitul ﬁlmului sunt simultan conotaţi ca staliniști (încalcă
autonomia promisă Colegiilor Populare, așa cum făcuseră și în realitate,
și au ceva din misterul despre care vorbea Jean-Louis Comolli – viteza cu
care au aﬂat despre situaţia de la seminar este supranaturală și e ca și când
s-ar teleporta de la „centru” direct în curtea seminarului) și kádáriști (sunt
pragmatici, principala lor preocupare e menţinerea la putere). Toate astea,
puse cap la cap, dau un sistem în impas. Luând apărarea ﬁlmului lui Jancsó,
în timpul furtunii stârnite de acesta în Ungaria, ﬁlozoful Ferenc Fehér
(membru al Școlii de la Budapesta, coagulate în jurul extrem de inﬂuentului
ﬁlozof și critic literar Georg Lukács, cu scopul de a regenera gândirea critică
marxistă și practica socialismului „real”) a subliniat că ﬁlmul „în niciun caz nu
acceptă vreo alternativă la socialism”20. Perfect adevărat, dar ce soluţii indică

el în interiorul socialismului? Căutarea unei asemenea soluţii face ﬁlmul
să meargă în cercuri și, la sfârșitul acestui du-te-vino, toate perspectivele
apar închise. Luînd și el apărarea ﬁlmului âmpotriva celor care-l acuzau de
„pesimism burghez”, „antirevoluţionar”, sociologul maghiar Iván Vitányi21
a încercat o lectură maniheistă, potrivit căreia Jancsó ar ﬁ pus în scenă o
confruntare între „liniile fundamentale ale socialismului democratic” și
„mișcări extremiste ca maoismul sau cohn-benditismul [numit astfel după
Daniel Cohn-Bendit, unul dintre liderii mișcărilor studenţești din Paris]”.
Dar dacă apărătorii „liniilor fundamentale ale socialismului democratic”
sunt birocraţii care – aﬁrmându-și autoritatea ierarhică asupra Colegiilor
presupus autonome – îi cheamă pe tineri la ordine, atunci opacitatea lor
nu are de ce să inspire încredere; opacitatea lor poate ﬁ comparată (cum
a comparat-o Comolli) cu cea a puterii staliniste (la urma urmei, adevărul
istoric este că aceasta din urmă – și nu vreo putere socialistă mai democratică
– a închis Colegiile atunci când s-a săturat de autonomia lor) sau, în orice
caz, poate ﬁ ușor citită drept cinism. Cât despre paciﬁsmul lui Laci, ţine el
de „socialismul democratic” sau de un „umanism burghez autocastrator”? În
orice caz, el iese repede din cărţi și nu mai reintră.

1 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, Routledge, London & New
York, 1985, pp. 130-146.
2 Yvette Biro, Jancsó, Éditions Albatros, 1977, pp. 31-32.
3 J. Hoberman, The Red Atlantis: Communist Culture in the Absence of
Communism, Temple University Press, Philadelphia, 1998, p. 168.
4 Noël Carroll, Interpreting the Moving Image, Cambridge University Press,
1998, pp. 80-91.
5 Gilberto Perez, The Material Ghost: Films and their Medium, The Johns
Hopkins University Press, Baltimore & London, 1998, pp. 155-156.
6 Bordwell, op. cit. pp. 271-272
7 Andrew James Horton, „Miklós Who? A Round-Up of Miklós Jancsó’s
Career”, Kinoeye, vol. 3, nr. 3, 17 februarie 2003, http://www.kinoeye.
org/03/03/editorial03.php.
8 Hoberman, op. cit., p. 294.
9 Jean-Pierre Oudart, Jean Narboni, Jean-Louis Comolli: „Readings of
Jancsó: Yesterday and Today” („Lectures de Jancsó: hier et aujourd’hui”,
Cahiers du Cinéma nr. 219, aprilie 1970), culese în antologia Cahiers du Cinéma
Volume 3 1969-1972 – The Politics of Representation, editată de Nick Browne,
cu traduceri în limba engleză semnate de Joseph Karmel, Leigh Hafrey și
Nancy Kline Piore, Routledge, 1990, pp. 89-111.
10 Biro, op. cit., p. 55.
11 Hoberman, op. cit., p. 172.
12 Jean-Louis Comolli, „Film/Politics (2): L’Aveu: 15 Propositions”,
inclus în antologia Cahiers du Cinéma Volume 3 1969-1972 – The Politics of
Representation, p. 165.
13 Andrew James Horton, „The Aura of History: The Depiction of the Year
1919 in the Films of Miklós Jancsó”, Kinoeye, vol. 3, nr. 3, 17 februarie 2003,
http://www.kinoeye.org/03/03/horton03.php.
14 Bordwell, op. cit., p. 144.
15 Miklós Jancsó, „This silly profession”, interviu acordat lui Andrew
James Horton, Kinoeye, vol. 3, nr. 3, 17 februarie 2003, http://www.kinoeye.
org/03/03/interview03.php.
16 Emanuel Copilaș, Geneza leninismului romantic: O perspectivă teoretică
asupra orientării internaţionale a comunismului românesc 1948-1989, Editura
Institutul European, 2012, pp. 330-348.
17 „Stânga și marxismul în Europa de Est: interviu cu G. M. Tamás”,
traducere din limba engleză de Teodora Dumitru, Cultura, postat pe blogul
revistei la data de 19 mai 2010, http://revistacultura.ro/blog/2010/05/
stanga-si-marxismul-in-europa-de-est-interviu-cu-g-m-tamas-1/.
18 Hoberman, op. cit., p. 51.
19 Mircea Vasilescu (ed.), Intelectualul român faţă cu inacţiunea (în jurul unei
scrisori a lui G. M. Tamás), Editura Curtea Veche, 2002.
20 Ferenc Fehér, „A Parable and Pantomime of Revolutionary Power”,
Hungaroﬁlm Bulletin I, 1969, p. 31.
21 Citat de Hoberman în The Red Atlantis, p. 172.
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dosar
Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, femeilor încă nu li se permitea
să deţină proprietăţi, să semneze documente oﬁciale, să voteze
în alegeri electorale, să refuze avansurile sexuale ale soţilor lor, să
urmeze studii universitare, să preia legal custodia propriilor copii
(soţiile și copiii erau consideraţi de lege ca ﬁind proprietatea
soţului), sau să divorţeze de soţii lor.

PRIMUL VAL
ɻ0,'25(6&&$)(7(/(6Ä
NU SE CONSIDERE ADJECTIVE,
CI SUBSTANTIVE.”
(ELIZABETH CADY STANTON, 1880)

În anul 1848, are loc Convenţia de la Seneca Falls, New York, unde
peste 300 de bărbaţi și femei s-au adunat cu scopul comun de a
susţine, pentru prima oară, acordarea de drepturi legale femeilor.
Declaraţia de la Seneca Falls a fost întocmită de Elizabeth Cady
Stanton (1815-1902) și postula legitimitatea egalităţii naturale
dintre femei și bărbaţi, marcând, astfel, începutul mișcării
sufragetelor.
Primul Val de feminism se dedică luptei pentru obţinerea de
drepturi civile - în primul rând dreptul la vot, care le-ar ﬁ conferit
femeilor statutul legal de cetăţeni, dar și accesul nelimitat la
educaţie și îngrijire medicală și dreptul de a profesa o anumită
meserie - asigurându-le participarea în societate si sfera politică.
Sufragetele se opun stereotipului clasic asociat femeilor și,
mai ales, normelor privind conduita și discursul adecvate lor
și contestă tradiţia domesticităţii, care, la vremea respectivă,
dicta că locul femeii era în căminul familial, ocupându-se de
nevoile soţului și ale copiilor. Femeilor li se pretindea să ﬁe
modeste, să-și exercite inﬂuenţa și să-și expună vederile în mod
discret și indirect, și să nu se angreneze în activităţi de natură
publică. Drept pentru care, atunci când o femeie manifesta
atitudini masculine, ignora până și vulnerabilităţile ei biologice
- un creier mai mic și o constituţie ﬁzică fragilă - pe care era
menită să le protejeze pentru a asigura bunăstarea funcţiilor ei
reproducătoare. Astfel de principii au dus la formarea unui grup
de activiste care argumentau că femeile ar trebui, într-adevăr, să
câștige dreptul de a vota, tocmai pe motiv că, ﬁind fundamental
diferite de bărbaţi și predispuse în mod ﬁresc spre maternitate și
viaţă casnică, ar ﬁ spre beneﬁciul societăţii să li se acorde drepturi
electorale; în felul acesta, viaţa politică ar proﬁta de pe urma
preocupărilor lor instinctiv feminine. Mai mult decât atât, dacă
femeile ar obţine sufragiul, ar reuși probabil să îndeplinească
rolul de casnică și de mamă cu mai mult spor. Alte feministe
ale Primului Val și-au întemeiat revendicările pe raţionamentul
conform căruia femeile deţin inerent superioritatea morală, iar
patriarhatul, din acest punct de vedere, era perceput ca un eșec al
civilizaţiei, iraţional și neproﬁtabil - prin urmare ilegitim -, care a
consolidat statutul periferic al femeilor în societate și a făcut din
ele un simbol al defecţiunii. Din punct de vedere politic, aceasta
a dat naștere ideii că femeile și bărbaţii ar trebui trataţi în mod
egal și că femeile ar trebui nu doar să capete acces la aceleași
resurse și poziţii ca bărbaţii, dar să li se recunoască, în același

timp, meritele și talentele. Chiar dacă se considera că diferenţele
biologice stau la baza stabilirii rolurilor în societate ale celor
două sexe, nu constituiau și o ameninţare la adresa egalităţii în
ochii legii, iar distincţiile biologice n-ar trebui să ﬁe invocate ca
justiﬁcări pentru discriminarea femeilor în viaţa politică.

AL DOILEA VAL
ɻ187(1$Ŷ7,&,'(9,,)(0(,(ɺ
(SIMONE DE BEAUVOIR, „AL DOILEA SEX”)

În anii ‘40, mii de femei au fost nevoite să ocupe locurile rămase
pustii în urma înrolării în război a bărbaţilor. Multe dintre ele se
ocupau de fabricarea muniţiei și susţineau eforturile armatei ţării
lor. Motivul pentru care guvernele le-au recrutat să îndeplinească
nevoile industriale pe timp de război nu s-a legat nicidecum
de vreun interes subit în chestiunea egalitatăţii dintre sexe și
nu urmăreau să modiﬁce deﬁnitiv rolul economic al femeilor;
contribuţia femeilor a fost privită ca o soluţie temporară
necesară. Odată cu revenirea soldaţilor după cel de-al Doilea
Război Mondial, aproape toate femeile au fost concediate din
slujbele pentru care își petrecuseră ani de zile învâţând meserii
și constrânse să le cedeze eroilor întorși de pe front. Au fost
trimise înapoi acasă și încurajate să-și reia activităţile domestice
și materne. Al Doilea Val feminist a luat naștere ca o ripostă
împotriva societăţilor postbelice obsedate de idealul femeii
casnice desăvârșite și al domesticităţii, un stil de viaţă care izola
femeile și le limita opţiunile și oportunităţile în mod drastic.
Feministele liberale din toate ţările vestice au fost inspirate
de „Mistica feminităţii” (1963), cartea de referinţă a lui Betty
Friedan, care avansa ideea că nemulţumirea trăită de multe
femei din clasa de mijloc a societăţilor postbelice se trăgea din
lipsa de implicare socială și de autoritate în viaţa politică. La
rândul ei, Friedan a fost inﬂuenţată de lucrarea revoluţionară de
ﬁlozoﬁe feministă a scriitoarei franceze Simone de Beauvoir, „Al
doilea sex” (1949), care introduce noţiunea de „celălalt” - procesul
cognitiv și social de a clasiﬁca femeile sub semnul celui de-al
doilea sex - raportându-ne la sexul masculin ca ﬁind primul sex și
unicul reprezentant al speciei umane - în societăţile patriarhale.
Pledând împotriva ideii înaintate de psihanalistul Sigmund Freud,
conform căreia „anatomia e egală cu destinul” (sexul biologic
al unei persoane determină în mod automat și rolul acesteia în
societate), Beauvoir denunţă și teoria freudiană a dependenţei
„naturale” a femeilor și a presupusei lor frigidităţi sexuale. În a
doua parte a cărţii ei, care debutează cu celebra frază „Nu te naști,
ci devii femeie”, Beauvoir analizează rolurile femeii de soţie,
mamă și prostituată pentru a demonstra mecanismele prin care
femeile, în loc să-și cultive dezvoltarea prin intermediul muncii
și al creativităţii, sunt forţate să ducă o existenţă monotonă, în
care nasc copii, se îngrijesc de casă și devin receptaculul pasiv al
sămânţei bărbatului, adică al spermei acestuia. Soluţia propusă
de ea presupune ca femeilor să li se îngăduie propriile proiecte,
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în poﬁda pericolelor, riscurilor și incertitudinilor implicite; astfel,
femeia modernă „se mândrește cu faptul că judecă, ia atitudine,
muncește, creează, în aceeași măsură ca și bărbaţii; în loc de a
căuta să-i discrediteze, se declară egala lor.” (Simone de Beauvoir, „The
Second Sex”, Vintage Books Edition, 1989, Part VII „Toward Liberation”, Conclusion,
pg. 718) Pentru a asigura egalitatea femeilor, Beauvoir pledează în

favoarea unor schimbări în ordinea socială, cum ar ﬁ drepturi
egale la educaţie, accesul la metode contraceptive, legalizarea
avortului și, poate mai presus de toate, emanciparea economică a
femeii și câștigarea independenţei faţă de bărbaţi.
Conceptul de „Eternul feminin” la Beauvoir, concept care întreţine
rolurile mitizate atribuite femeilor - de mamă, de fecioară sau de
ispită, etc - și le face prizonierele unui ideal imposibil de atins,
devine, la Friedan, „mistica feminităţii” care „spune că această
feminitate este într-atât de enigmatică și intuitivă și apropiată de
crearea și originea vieţii, încât știinţa oamenilor s-ar putea să nu
reușescă vreodată să o înţeleagă. Totuși, oricât ar ﬁ de specială și
deosebită, nu e în niciun sens inferioară naturii masculine; s-ar
putea chiar, ca din anumite puncte de vedere, să-i ﬁe superioară.
Conform misticii, eroarea, rădăcina tuturor necazurilor întâlnite
în trecut de femei, este că ele au invidiat bărbaţii, s-au străduit
să ﬁe ca ei, în loc să-și recunoască propria natură, care le poate
asigura împlinirea numai prin pasivitate sexuală, prin acceptarea
dominaţiei bărbaţilor și prin nutrirea de iubire maternă.” (Betty
Friedan, „The Feminine Mystique”, Penguin Classics 2010, cap. 2 „The Happy
Housewife Heroine”, pg. 28-29.) Spre deosebire de câteva dintre adeptele

ei, Friedan nu și-a dezlănţuit discursul acuzând bărbaţii - autoarea
își îndeamnă cititoarele să-și reia studiile și să-și aleagă o carieră,
susţinând că numai în condiţiile în care femeile se integrează în
societate își pot găsi împlinirea la care visează. De altfel, cartea se
adresa în exclusivitate unei anumite categorii sociale, și anume
mamelor și soţiilor din clasele privilegiate.
În fazele incipiente, feminismul radical al celui de-al Doilea Val
se caracterizează printr-un apel la solidaritate, împingând agenda
feministă spre a încerca să îmbine problemele personale cu cele
sociale și cele care ţin de sexualitate. Unele dintre reprezentantele
mișcării s-au aliniat cu ideologia marxist-socialistă în ceea ce
privește chestiuni cum ar ﬁ dublul efort depus de femeile care sunt
nevoite să muncească atât în casă cât și în afara ei, sau revendicarea
de remuneraţie egală cu cea a bărbaţilor pentru același volum de
muncă. Derulându-se în perioada cuprinsă între începutul anilor
’60 și aproximativ sfârșitul anilor ’80, discursul feminist al celui
de-al Doilea Val și-a îndreptat atenţia către corectarea unei game
largi de nedreptăţi care ţineau atât de sfera privată, cât și de cea
publică: legi și politici discriminatorii, perspectiva epocii asupra
sexualităţii și a identităţii sexuale, asupra căsătoriei și a maternităţii,
atmosfera la locul de muncă sau violenţa împotriva femeilor
(violul sau hărţuirea). De altfel, a chestionat chiar structura
puterii instituţionalizate (guvern, educaţie, religie), care continua
să perpetueze politici discriminatorii în aspecte legale și sociale,
nu numai în defavoarea femeilor, dar și a minorităţilor rasiale, și
a devenit mai conștient de paralelismul dintre sexism și rasism:
feministele participau de multe ori și la manifestările pentru
câștigarea drepturilor civile de către afro-americani. Treptat, s-au
înﬁinţat grupări oﬁciale și organizaţii independente menite să
avanseze demersul pentru drepturile femeii și drepturile omului,
măsuri care deveneau, astfel, parte din programele politice și
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electorale. Pe alt plan, al Doilea Val de feminism s-a luptat să creeze
noi reprezentări - mai apropiate de realitatea umană - ale femeii
în mass-media, în încercarea de a depăși stereotipurile și mesajele
atât de circulate în epocă (de exemplu imaginea „casnicei fericite”
a lui Friedan sau recent apăruţii „iepurași Playboy”, atât de dornici
să ﬁe pe plac).
Începând cu anii ’80, au avut loc dezbateri aprinse - supranumite
„Sex Wars” - purtate între feministele anti-pornograﬁe și
feministele cu viziuni pozitive asupra problematicii sexului.
Feministele care pledau împotriva industriei pornograﬁce,
printre care și Andrea Dworkin, corelau violenţa îndreptată
împotriva femeilor cu omniprezenţa pornograﬁei și cu alte
astfel de reprezentări ale sexualităţii masculine care subjugă
femeile, militând pentru restricţionarea pornograﬁei: „<<Să nu
te culci cu bărbat, ca și cu o femeie; aceasta este spurcăciune>>
(Leviticul, 18:22) Asta pur și simplu înseamnă că e odios să le faci
altor bărbaţi ceea ei înșiși fac în mod regulat, bărbătește și cu
mândrie, femeilor: se folosesc de ele ca de niște obiecte concave
goale, neînsufeţite; le-o trag până când se supun; le subjugă prin
sex.” (Andrea Dworkin, „Right-Wing Women”, Perigee Books, 1983, cap. 4 „Jews
and Homosexuals”, pg. 129.) De partea opusă, alte voci susţineau că
femeile angajate în industria sexului (prostituate, actriţe porno,
stripperiţe) ar trebui tratate - și din punct de vedere legal - ca
ﬁind parte din forţa de muncă plătitoare de taxe și că o astfel de
activitate nu e de la sine degradantă pentru femei, ba, dimpotrivă,
le-ar putea chiar emancipa în anumite cazuri.

AL TREILEA VAL
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OF CULTURAL CRITICISM FROM THE
PAGES OF BITCH MAGAZINE)
Ceea ce denumim al Treilea Val de feminism a luat naștere
la sfârșitul anilor ’90 și e descris de multe ori ca o reacţie la
deﬁcienţele valului precedent. Adeptele lui, beneﬁciind deja din
naștere de privilegiile pentru care au luptat feministele din primele
două valuri, sunt motivate de necesitatea articulării unei teorii și
politici feministe care să respecte experienţele contradictorii și
să deconstruiască concluziile categorice, preferând ambiguitatea
în locul certitudinii; în plus, propun un alt tip de politică, o
strategie care chestionează noţiunea de „feminitate universală”.
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Un termen american comun pentru feminismul celui de-al
Treilea Val este „grrl feminism” (termen provenind din jargonul
cyber-space-ului, prescurtare pentru „Great Girls”), în Europa
purtând denumirea de „new feminism” („noul feminism”). Acest
nou tip de feminism se distinge prin diferite forme de activism
local, naţional sau internaţional, intervenind în chestiuni ca
violenţa împotriva femeilor, traﬁcarea de carne vie, chirurgia
estetică, auto-mutilarea sau sexualizarea mass-mediei. În timp
ce se confruntă cu noi ameninţări la adresa drepturilor femeii
în contextul unei noi ordini sociale globalizate, intră în conﬂict
cu valurile anterioare în ceea ce vizează tendinţele acestora
de a oferi răspunsuri și soluţii universal valabile și de a deﬁni
feminitatea în termeni restrânși.
Continuând să critice esenţialismul - argumentul conform căruia
prin virtutea sexului biologic al unei persoane, aceasta posedă
inerent o gamă de trăsături deseori asociate cu respectivul sex -,
adeptele celui de-al Treilea Val își etalează feminitatea și caută să
atribuie noi interpretări unor termeni peiorativi adresaţi femeilor
(„târfă” sau englezescul „bitch”, cu sensul de femeie afurisită,
cicălitoare sau critică), încercând să schimbe contextul în care
aceștia sunt folosiţi, în loc să-i cenzureze. În primăvara anului
2011, la Toronto, a avut loc primul marș supranumit Slutwalk
(„Marșul târfelor”), devenit acum fenomen internaţional, ca
replică la poziţia luată de un poliţist care a declarat că „femeile
ar trebui să nu se mai îmbrace ca niște stricate dacă nu vor să
ajungă victime.” Femei și bărbaţi laolaltă au mărșăluit pe străzile
orașului purtând haine de „stricate” în semn de protest faţă
de o retorică învechită care aruncă vina asupra victimei. În
mod hotărât, noul feminism socotește că identitatea sexuală și
exprimarea ei au un efect pozitiv asupra vieţii oricărei persoane
și pledează pentru o deﬁniţie mai îngăduitoare și o analiză mai
complexă a raportului dintre asuprire și asumarea controlului
când vine vorba de sex, atât în interiorul relaţiilor de cuplu, cât și
în pornograﬁe sau alte domenii ale comerţului sexual.
Pe fundalul unor așteptări din ce în ce mai nerealiste și
dăunătoare în ceea ce privește greutatea corporală și aspectul
ﬁzic ale femeilor, noile feministe încearcă să aducă în atenţia
publicului probleme ca tulburările de comportament alimentar,
cultul dietelor de slăbire sau chirurgia estetică. În 1991, scriitoarea
feministă Naomi Wolf publică „Mitul frumuseţii” („The Beauty
Myth”), în care explică procesul prin care industria înﬂoritoare
1\KP[O )\[SLY VU *PUK` ZOLYTH5 1\KP[O )\[SLY Z\YZH `V\[\IL! O[[WZ!^^^`V\[\ILJVT

a frumuseţii a impus standarde estetice intangibile pentru a
consolida asuprirea femeilor de către societate. Principala teză
a lui Wolf este că aderarea forţată la standardele de frumuseţe
ﬁzică a devenit din ce în ce mai solicitantă pentru femei pe
măsură ce acestea au câștigat teren pe plan social și politic. Mai
departe, argumentează că standardul de frumuseţe a luat locul
vechilor constrângeri sociale - maternitatea, domesticitatea,
castitatea și pasivitatea - invocate pentru a perpetua lipsa
de autoritate a femeilor: „Dintr-odată, industria dietelor și a
produselor cosmetice a devenit noul cenzor cultural în spaţiul
intelectual al femeilor și, din cauza presiunii exercitate de ea,
manechinul sfrijit și tineresc a înlocuit casnica fericită în rolul
de arbitru al condiţiei feminine împlinite. [...] Drepturile privind
sănătatea reproducerii le-au redat femeilor vestice autonomia
asupra propriului corp; greutatea corporală a fotomodelelor
a scăzut în mod drastic la 23% mai puţin decât cea a mediei,
tulburările de comportament alimentar au crescut exponenţial
și a fost p´´´romovată o nevroză în masă care se folosea de
mâncare și greutate pentru a împiedica femeile să se simtă în
control.” (Naomi Wolf, „The Beauty Myth”, Vintage Books, 1990,
cap. „The Beauty Myth”, pg. 11). Conform mitului, standardul de
frumuseţe există în mod obiectiv și universal, iar femeile trebuie
să își dorească să îl întruchipeze, la fel cum bărbaţii trebuie să
își dorească astfel de femei. Pe deasupra faptului că alimentează
o industrie cosmetică de miliarde de euro, mitul are impact
asupra tuturor aspectelor vieţii de zi cu zi, de la relaţii de putere
la standarde în sănătate, vitregind femeile de dreptul lor la a se
bucura nestânjenite de propria sexualitate.
Într-un ultim capitol, Wolf instigă la organizarea unui al Treilea
Val feminist, menit să demonteze aparatul social care silește
femeile să se alinieze cu mitul frumuseţii: „Cum începem? Hai
să ﬁm nerușinate. Să ﬁm lacome. Să alergăm după plăceri. Să
evităm durerea. Să purtăm, să atingem, să mâncăm și să bem ce
avem chef. Să tolerăm alegerile altor femei. Să căutăm contactul
sexual pe care ni-l dorim și să luptăm aprig împotriva celui pe
care nu ni-l dorim. Să ne alegem propriile cauze. Și odată ce
izbutim să schimbăm regulile astfel încât percepţia noastră
asupra propriei frumuseţi e de neclintit, să ne bucurăm de
frumuseţea asta, să o împodobim și să ne mândrim cu ea și să
o savurăm din plin: într-o politică a senzualităţii, să ﬁi femeie
înseamnă frumuseţe.” (Naomi Wolf, „The Beauty Myth”, Vintage
Books, 1990, cap. „Beyond the Beauty Myth”, pg. 291)
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MELODRAMA ȘI FEMINITATEA
de Andra Petrescu
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În „The Feminine Mystique” (1962), Betty Friedan arată cum
feminitatea devine o construcţie artiﬁcială, întreţinută de cultura
populară, și e folosită împotriva celor pe care ar trebui să le
deﬁnească – a femeilor. Cartea urmărește metodic cum s-a ajuns
ca feminitatea să ﬁe reprezentată de statutul de mamă devotată
și soţie casnică, prin cultura populară (cărţi, ﬁlme, reviste de
femei, reclame) și sistemul educaţional (fetele erau îndrumate
să studieze mai puţin, era nefeminin și, oricum, studiul nu le era
necesar), instrumente prin care, după obţinerea drepturilor civice,
femeile au fost convinse să nu le folosească în abuz. În „The Beauty
Myth” (1990), Naomi Wolf vorbește despre cum, odată eliberate
din spaţiul casei, societatea patriarhală a găsit o nouă tactică de
supunere a femeilor – frumuseţea. Procedura e aproape aceeași:
cultura populară le spune femeilor că dacă nu sunt feminine
(Friedan) și, ulterior, dacă nu sunt frumoase (Wolf), atunci iubirea,
sexul, maternitatea, respectiv succesul în carieră le sunt refuzate.
În contextul acesta al feminităţii ca ﬁind o construcţie culturală,
reprezentată prin tipurile de artă populară, îmi propun să discut
melodrama hollywoodiană clasică pentru femei, ce valori ale
feminităţii promova și cum era reprezentată femeia în societate,
dar și forma narativă adresată lor.
Melodrama e un gen popular în teoria de ﬁlm feministă pentru
caracterul ei subversiv în relaţie cu patriarhatul. La fel de important
e faptul că într-o producţie hollywoodiană populată majoritar
de personaje masculine ale căror probleme domină subiectele,
ﬁlmele pentru femei (weepies) au o eroină din perspectiva căreia
sunt chestionate limitele dorinţelor feminine. Filmul clasic pentru
femei e dominat de patos și de artiﬁciu, tratează teme precum
iubirea, maternitatea, sacriﬁciul, pierderea, suferinţa sau căsnicia,
alegerea temei putând ﬁ o reﬂecţie a societăţii, pe când abordarea
poate ascunde parti-pris-uri sau critică socială. Ca formă narativă,
funcţionează ca purtătoare de mesaje ideologice, cu puterea ﬁe
de a atrage atenţia asupra unor inegalităţi ale societăţii, ﬁe de a
reformula percepţii, astfel încât ele să devină acceptabile publicului.
Și pentru că felul în care ajută la modelarea societăţii are legătură și
cu gradul de subversivitate al genului, melodrama este unul dintre
cele mai reinterpretate texte în analizele teoriei queer și ale teoriei
feministe. Din perspectivă feministă, melodrama a fost recuperată
ca gen care-și formulează naraţiunea din perspectiva personajului
feminin, se petrece într-un spaţiu familiar publicului feminin și
tratează probleme speciﬁce femeilor.
Așadar, melodrama hollywoodiană asociază feminitatea cu „o
măsură ce corectează valorile masculine. Dar echilibrul dat de
„feminitate” este deﬁnit în termeni tradiţionali: grijă, atenţie,
compasiune și sensibilitate puse în opoziţie cu „masculinitatea”
agresivă, violentă și distructivă. Forţa de corecţie a feminităţii este
mobilizată pentru a redresa echilibrul moral; poate să modiﬁce, să
medieze, dar niciodată nu poate să acţioneze sau să distrugă, și nici să
schimbe radical societatea.” (Pam Cook, „Melodrama and the Women’s Picture”
1983, republicat în „Imitations of Life; A Reader of Film and Television Melodrama”, editat

O exempliﬁcare literală
a acestei feminităţi hollywoodiene ar putea ﬁ „The Great Man’s
Lady” (1942, regie William A. Wellman), doar că atât construcţia
narativă, cât și interpretarea Barbarei Stanwyck (personajului ei
e rebela Hanna Hoyt) ascund aluzii la faptul că eroina a fost mai
activă și a făcut mai multe decât să îl sprijine moral pe fondatorul
orașului. De fapt, melodrama nu promovează doar un tip de

de Marcia Landy , Wayne State University Press 1991)

feminitate, ci deﬁnește masculinitatea și feminitatea în termeni
de activ-pasiv. Patriarhatul nu își subordonează doar femeia, ci și
bărbatul – amândoi sunt obligaţi să respecte convenţiile sexului
lor și locul în societate. Naraţiunea eliptică a ﬁlmului „The Great
Man’s Lady” nu îl arată niciodată acţionând pe bărbat, iar Hannah
Hoyt (nici ea nu are cine știe ce secvenţe de acţiune) se vrea a ﬁ o
motivaţie pentru determinarea lui. Ironia ﬁlmului e că sărmanul
Ethan Hoyt (Joel McCrea) nu face niciodată mai mult decât să se
plimbe în hainele lui de cowboy și să-i facă ochi dulci drăguţei.
E important de avut în vedere că discursul hollywoodian despre
femeie nu a fost constant de-a lungul timpului, ci a fost inﬂuenţat
de nevoile economice. De exemplu, în 1933 Ernst Lubitsch
făcea „Design for Living”, o comedie despre un trio (Miriam
Hopkins, Gary Coper și Fredric March) care trăiește fericit
într-un ménage-à-trois. La doar doi ani distanţă, în „Dangerous”
(1935, regia Alfred E. Green), Bette Davis e Joyce Heath, o fostă
actriţă de succes, urmărită de un ghinion inexplicabil, care își
îneacă amarul în alcool. Soarta ei se schimbă când arhitectul
Don Bellows o recunoaște într-un bar și își face o misiune din a o
salva – în intimitatea protectoare a căminului lui, femeia decăzută
e îndrumată, prin atenţii masculine, să renunţe la alcool –, se
îndrăgostesc și încep să lucreze împreună la o piesă de teatru (el o
ﬁnanţează, ea e protagonista). Pacea și echilibrul sunt restabilite în
viaţa talentatei actriţe. Însă, când el, cu toată onestitatea lui, insistă
să se căsătorească, femeia devine evazivă – în următoarea secvenţă
spectatorii aﬂă că este deja măritată, iar soţul iubitor nu concepe
divorţul. Furioasă, Joyce îl ademenește într-o plimbare cu mașina
doar pentru a provoca un accident, cu speranţa că posibila moarte
a soţului i-ar da o șansă la libertate. Supravieţuiesc amândoi,
iar Bellows, aﬂând adevărul, o părăsește. Brusc, piesa e anulată
(fără motiv, se întâmplă pentru că se ţine ghinonul scai de ea) și
Bellows riscă să-și piardă investiţia, ceea ce l-ar falimenta. Joyce
are o revelaţie și înţelege că piesa poate ﬁ un succes dacă scapă
de blestem: în cadrul următor, Joyce coboară din mașină cu ﬂori
pentru soţul ei, aﬂat momentan în recuperare, la spital, semn că și-a
acceptat destinul întorcându-se la el. Naraţiunea e construită pe o
serie de evenimente (ﬁe ele și pasive) a căror înșiruire sugerează
că Joyce e bătută de soartă tocmai pentru că și-a părăsit soţul. Dar
acum, că s-a reîntors la el, problemele s-au terminat – piesa are
succes, Bellows își recapătă banii (altfel, nimic despre fericirea ei).
Perversitatea construcţiei narative constă tocmai în organizarea
asta a evenimentelor spre a aﬁrma că femeia, dacă își părăsește
casa și bărbatul, atrage după sine furia divinităţii. Resemnarea lui
Joyce conﬁrmă ideea că sacriﬁciul personal face parte din condiţia
femeii. Așadar, Joyce nu este periculoasă (dangerous) pentru că ar
ﬁ capabilă de acţiuni criminale (de altfel, personajul ei rămâne
foarte pasiv – e salvată și reintegrată în societate de către un
bărbat, ea nu provoacă nicio acţiune, cu excepţia accidentului),
ci prezenţa ei – efectiv prezenţa ei ﬁzică – aduce ghinion drept
consecinţă a sﬁdării structurilor sociale. Finalul e, bineînţeles,
absurd și ușor atacabil dintr-o perspectivă feministă. Totuși,
secvenţa discuţiei dintre Joyce și Gordon Heath este, pentru mine,
destul de valoroasă. Negocierea pentru libertate pe care o încearcă
Joyce cu bărbatul acela blând și tolerant, dar nu într-atât încât
să-i recunoască dreptul la independenţă asupra propriei vieţi, se
sustrage pe nesimţite ideologiei patriarhale și arată că realitatea e
alta (decât cea sugerată de construcţia narativă): femeia e prinsă
într-o situaţie insuportabilă, și ca să-și recapete libertatea sau
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puterea de decizie asupra propriei vieţi, ultima acţiune posibilă
trebuie să ﬁe violentă și e validată chiar prin supravieţuirea soţului
și, astfel, (re)stabilirea obligativităţii și supunerii soţiei faţă de soţ.
Bette Davis are un moment similiar în „Beyond the Forest” (1949,
regie King Vidor). Davis o interpretează pe Rosa Moline, o madame
Bovary americană (dar ce personaj de melodramă hollywoodiană
nu e madame Bovary?), hiperstilizând interpretarea într-atât
încât devine grotescă. Lipsit de prea multe subtilităţi, acuzator
cu inﬁdelitatea și visele naive, megalomane ale Rosei, care nu
cunoaște altă cale de împlinire decât prin asocierea cu un bărbat
(vrea să-și schimbe soţul, un doctor cumsecade și modest de ţară,
cu un bogătan de oraș care-i oglindește ideea despre măreţie),
ﬁlmul ascunde, în sfârșitul chinuitor al eroinei, o revelaţie despre
statutul de facto al unei femei: Davis devine prizoniera soţului, un
fel de incubator pentru copilul lor, ceea ce o face să-și riște viaţa
provocându-și un avort. Nu doar că odată ajunsă în punctul ăsta
al naraţiunii, drama ei de a nu își putea obţine libertatea umbrește
istoria inﬁdelităţii, dar dacă luăm în calcul interpretarea unui
spectator al zilelor noastre, pentru care nici divorţul, nici avortul
nu mai sunt subiecte tabu, atunci nedreptatea e mult mai clară. Din
punct de vedere moral, a lipsi pe cineva de libertate e mult mai grav
decât a ﬁ inﬁdel. Atât soţul doamnei Heath, cât și cel al doamnei
Malone sunt bărbaţi toleranţi și cumsecade în comunităţile lor, dar
niciunul dintre ei nu ezită să-și exercite drepturile asupra soţiilor.
O formă mai subtilă de propagandă a valorilor feminităţii ar ﬁ „The
Old Maid” (1939, regie Edmund Goulding). Bette Davis (Charlotte)
și Miriam Hopkins (Delia), în rolurile a două verișoare îndrăgostite
de același bărbat, reprezintă două imagini ale feminităţii:
fata bătrână vs. soţia/mama. Delia, raţională și pragmatică, se
căsătorește cu un bărbat bogat, are doi copii, iar maternintatea
pare să o împlinească chiar și atunci când rămâne văduvă prea
devreme. Charlotte, impulsivă și independentă, are o aventură cu
fostul logodnic al Deliei, Clem. Bărbatul moare în război, iar tânăra
se vede pusă în situaţia de a crește un copil din ﬂori – pe ﬁica ei,
Tina. Cele două verișoare ajung să-și crească copiii împreună, dar
singura care se bucură de statutul și afecţiunea maternă este Delia,
căci Charlotte nu își permite, nici legal, nici social, să își recunoască
ﬁica. De-a lungul ﬁlmului, o urmărim pe Charlotte sacriﬁcându-se
ca rezultat al exprimării sexualităţii în afara căsătoriei, în timp ce
Delia se bucură de dragostea copiilor ei, dar și a Tinei, pe care o
adoptă. În „To Each His Own” (1946, regie Mitchell Leisen), Olivia
de Havilland e Josephine Norris, o altă tânără mamă necăsătorită
care își pierde copilul ca rezultat al presiunilor sociale, și pe care
o urmărim petrecându-și viaţa tânjind după afecţiunea ﬁului.
Toate eroinele pe care le-am menţionat până acum – Joyce,
Rosa, Charlotte și Josephine – suportă consecinţele sexualităţii
lor exprimate în afara căsătoriei, iar prin sacriﬁciu își regăsesc
ispășirea. Imaginea aprobată a feminităţii este Delia („The Old
Maid”), integrarea ei socială ﬁind răsplătită cu liniște, fericire și
dragostea copiilor. Celelalte trei eroine sﬁdează structurile sociale
conﬁrmate și trebuie să se puriﬁce prin suferinţă înainte să își
regăsească liniștea sau fericirea.

1$5$ġ,81($0(/2'5$0$7,&Ä
E adevărat că în teoria feministă melodrama pentru femei este
privită cu scepticism tocmai din cauza perﬁdiei constructului
narativ care pedepsește eroina. Dar Laura Mulvey atrăgea atenţia
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în „Notes on Sirk and Melodrama” că melodrama e o formă
narativă subversivă și e valoroasă pentru că reușește să expună
situaţia femeii în societatea patriarhală. Mulvey distinge între
melodrama tragică, a cărei acţiune e relatată din perspectiva unui
bărbat („Dangerous” aparţine, cu excepţia secvenţei accidentului,
lui Don Bellows) și melodrama proprie („The Old Maid”, „To Each
His Own”, „Beyond the Forest”) – eroina controlează unghiul
subiectiv din care se încurajează identiﬁcarea spectatorului
cu personajul feminin. Melodrama, explică Mulvey, denunţă
societatea patriarhală prin contradicţiile suferite de naraţiune și
facilitează spectatorului o posibilă critică a evenimentelor. Eroina
melodramei depășește limitele impuse de societate doar pentru a
ﬁ pedepsită de familie și prieteni; e obligată să își ajusteze dorinţele
și așteptările conform unei imagini tolerate asupra feminităţii și
rolului feminin în patriarhat. Mulvey ilustrează ideea cu ﬁlmul lui
Douglas Sirk, „All That Heaven Allows” (1955). Cary, o văduvă încă
tânără la cei 40 de ani ai săi, are de ales între un bărbat plicticos,
dar din aceeași clasă socială și de vârstă cu ea, și cel de care este
îndrăgostită, Ron Kirby (Rock Hudson), un bărbat mai tânăr și
mai sărac. Pe măsură ce relaţia ei cu Ron evoluează, Cary resimte
consecinţele. Nepotrivirea celor doi nu are legătură cu onestitatea
sentimentelor, ci cu faptul că societatea nu acceptă existenţa unui
cuplu care îi ameninţă structura. Pedeapsa lui Cary, aici, este
izolarea socială – ei nu i se permite să ﬁe altceva decât o mamă
demnă, orice ar însemna asta. Și în mod ironic, relaţia ei cu Ron
devine tolerată abia atunci când el suferă un accident, pentru că
acum raportul lor (îngrijitor-bolnav) e coerent din punct de vedere
social. Ce spune Mulvey e că naraţiunea hollywoodiană nu are cum
să evite contradicţia dintre dorinţa eroinei și represiunea societăţii
patriarhale – personajului feminin îi este imposibil să își realizeze
planul, astfel formulându-se (d)enunţarea condiţiei femeii. (Laura
Mulvey, „Notes on Sirk and Melodrama”, Movie no. 25, 1977)

În argumentaţia Laurei Mulvey e important textul lui Thomas
Elsaesser care, pornind de la romanele romantice și gotice,
identiﬁcă principiile naraţiunii melodramatice în funcţia pe care
excesele și ornamentele o au asupra cititorului – provoacă empatie,
iar prin empatie acestuia i se facilitează o cale de comunicare cu
o lume necunoscută lui. În melodrama hollywoodiană, spune
Elsaesser, spectaculosul patetism din literatură se transformă în
hiperstilizarea vizuală și auditivă – prin muzică și vocile actorilor.
(Thomas Elsaesser, „Tales of Sound and Fury: Observations on Family Melodrama” 1972,
republicat în „Imitations of Life; A Reader of Film and Television Melodrama”, editat de
Marcia Landy, Wayne State University Press 1991) Douglas Sirk e faimos pentru

felul în care mizanscena și scenograﬁa inﬂuenţează percepţia
spectatorului, producându-se un transfer de semniﬁcaţie de la
obiecte și culoare, la personaj și la acţiunile sau la inactivitatea
lui. Revenind la „The Old Maid” și Bette Davis, din momentul în
care devine mamă – adică din momentul în care își pierde virtutea
– identitatea ei se transformă și se deﬁnește prin spaţiu, haine,
obiecte. La început, e acoperită de orfelinatul improvizat în care
își ascunde ﬁica, apoi de casa verișoarei, de hainele învechite și
ghergheful la care tot brodează. Ba chiar are un monolog în care își
asumă lucid transformarea și explică procesul prin care a devenit,
voluntar și conștient, pentru binele ﬁicei sale, o fată bătrână rigidă
și nesuferită. Constrângerile sociale ale eroinelor de melodramă
sunt întotdeauna simbolizate prin plasticitate și artiﬁciu, întratât încât personajele sau acţiunea devin dureros (sau comic) de
absurde. Hiperstilizarea aceasta îi conferă ﬁlmului (melodramei)
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atmosfera unei fantezii, în care așteptările sau planurile eroinei
pentru viaţa lor în cuplu sunt mai degrabă utopice – retorică ce,
spune Pam Cook, plasează femeia într-o zonă a imaginarului,
acolo unde a fost, de fapt, tot timpul. (Pam Cook, „Melodrama and the
Women’s Picture” 1983, republicat în „Imitations of Life: A Reader of Film and Television
Melodrama”, editat de Marcia Landy, Wayne State University Press, 1991) Friedan, a

cărei carte investighează tocmai perioada anilor ’40 și ’50, aceeași
cu perioada de popularitate a melodramei, pune infantilizarea
femeii – deci o recunoaște ca realitate – pe seama lipsei educaţiei
universitare și pe seama căsătoriilor timpurii (o fată la 20 de
ani era căsătorită și, eventual, chiar și mamă), care le împiedică
maturizarea psihologică și emoţională. Totuși, a spune că femeile
erau reprezentate în ﬁlm doar ca mielușei vulnerabili ar ﬁ
incorect, și nu mă refer acum la fetișizata femme fatale. Delia („The
Old Maid”) e un personaj feminin extrem de lucid și pragmatic,
la fel cum e și mătușa Lavinia (aceeași Miriam Hopkins în „The
Heiress”, 1949, regie William Wyler) care își încurajează nepoata să
se căsătorească cu un oportunist, conștientă ﬁind că asta ar putea ﬁ
singura ei șansă la măritiș. Așadar, melodrama nu e doar a femeilor
virtuoase sau a celor care vorbesc împotriva societăţii, ci ascunde
și o altă tipologie feminină, aceea a femeii care găsește căi de a se
sustrage regulilor sociale și a-și găsi oarecare liniște prin camuﬂare
– până și eroinele răsplătite pentru conștiinciozitatea lor sunt
departe de a agrea regulile.
Scopul melodramei este să apropie clasei privilegiate realitatea
celor mai săraci – uzul de efecte spectaculoase al căror efect
asupra spectatorului (sau cititorului) e instantaneu și direct. În
afară de senzaţionalism, construcţiile melodramatice au la bază
un principiu maniheistic, lucrează într-un limbaj familiar oricui,
și acum mă refer la clișee, personaje stereotipice, evenimente
comune, montaj accesibil etc. Peter Brooks scrie că în melodramă
binele și răul sunt personiﬁcate într-atât încât personajele sunt
lipsite de complexitate psihologică tocmai pentru a sublinia lupta
dintre cele două forţe și repercursiunile ei în societate; prin excese
și spectaculozitate, forma aceasta aduce la suprafaţă sistemul după
care societatea funcţionează, cu toate nedreptăţile și abuzurile ei.
Brooks, pentru a discuta despre melodrama cu funcţie socială,
îi identiﬁcă originea în contextul istoric al Revoluţiei Franceze,
când „momentul marchează simbolic și real lichidarea Sacralităţii
tradiţionale și a instituţiilor reprezentative (Biserica și Monarhia),
distrugerea mitului Creștinismului și dizolvarea unei societăţi
organice și coezive istoric, și odată cu ele invalidarea formelor
literare – tragedia, comedia de moravuri – care depind de o
astfel de societate.” (Peter Brooks, „Melodramatic Imagination”, 1985, republicat
în „Imitations of Life: A Reader of Film and Television Melodrama”, editat de Marcia
Landy, Wayne State University Press, 1991) Sigur că melodrama socială
poate avea aceeași putere de a consolida valorile clasei mijlocii,
dar melodrama hollywoodiană, atunci când își construiește
conﬂictul pe imposibilitatea eroinei de a-și îndeplini dorinţele,
pune spectatorul sau spectatoarea în poziţia de a conștientiza
mecanismele restrictive ale patriarhatului și de a le critica.

ɻ6,1&(<28:(17$:$<ɺĝ,ɻ&20,1*
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Michael Renov își construiește analiza freudiană a ﬁlmului „Leave
Her to Heaven” (Michael Renov, „Leave Her to Heaven. The Double Bind of the

Post-War Woman” 1983, republicat în „Imitations of Life; A Reader of Film and Television
Melodrama”, editat de Marcia Landy , Wayne State University Press 1991) (1945, regie

John Stahl) plecând de la contextul istoric în care s-a comunicat
publicului feminin rolul său în societate în perioada de dinaintea,
din timpul și imediat de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Pe
Renov îl interesează structurile melodramatice construite pe ideea
feminităţii periculoase, a eroinei criminale sau psihotice și care,
spune el, nu reﬂectă misoginism, nici ură faţă de femei, ci efectiv
o societate confuză în legătură cu feminitatea. În perioada crizei
economice, femeilor li se spunea că iau locul de muncă al unui tată,
iar în 1932 s-a dat o lege care stipula că doar un singur membru al
familiei are dreptul să muncească – femeile au fost trimise acasă.
Apoi, presa a asociat delincvenţa juvenilă cu neglijenţa mamelor
carieriste (Betty Friedan arată că informaţia era o manipulare
grosolană a adevărului). Pe fondul unor astfel de mesaje, a venit
Războiul și guvernul a pornit o campanie prin care să li se spună
femeilor că dacă nu muncesc sunt leneșe (sigur, delincvenţa
juvenilă nu mai era un pericol, societatea americană nu mai era în
pragul degradării) și că pun chiar în pericol viaţa soţilor pe front.
Și toate astea ca la întoarcerea veteranilor să ﬁe din nou trimise
acasă. La fel arată și Pam Cook în „Melodrama and the Women’s
Picture”: în vreme de război regulile sociale se relaxează, femeile
sunt încurajate la muncă și relaţiile sexuale extramaritale sunt mai
frecvente. Discursul public către femei se modiﬁcă în funcţie de
presiunile economice sau politice.
„Since You Went Away” (1944, regie John Cromwell) și „Coming
Home” (1978, regie Hal Ashby) aparţin ﬁecare câte unui moment
de schimbare culturală. Primul are intenţia să restabilească ordinea
și statutul familiei americane printr-o naraţiune melodramatică,
și are momente de subversivitate, iar cel de-al doilea încearcă
ostentativ să impună valori liberale feminităţii și masculinităţii.
Deși ideologic sunt opuse, amândouă păcătuiesc faţă de personajul
feminin, punându-l în aceeași poziţie – de a-i transfera războiul
(în niciunul dintre ﬁlme nu există scene de război) în termeni sau
relaţii afective. O particularitate a ﬁlmului hollywoodian pentru
femei constă în faptul că e neobișnuit de pasiv și de static (pentru
sistemul de producţie din care provine). Iar dacă se încearcă
apropierea de un gen masculin – cum ar ﬁ ﬁlmul de război –, atunci
conﬂictul din ﬁlmul de război e apropiat și el conceptului despre
feminitatea maternală, duioasă și pasivă. De exemplu, în „Since You
Went Away” iniţierea și pregătirea soţului pentru front e substituită
de întoarcerea acasă a soţiei (tocmai ce îl condusese) și monologul
ei înduioșător, lacrimile și încurajarea ﬁicelor. În „Coming Home”,
secvenţele de pe front inexistente au un corespondent în aventura
soţiei și a noii sale independenţe. Practic, eroinele înţeleg războiul
prin efectele pe care le are asupra microuniversului lor – familia.
Ele nu sunt active, dar poveștile se derulează reprezentând feţe ale
pierderii, așteptării, regăsirii etc. Ironia e că în „Since You Went
Away” contradicţiile despre care scria Laura Mulvey funcţionează,
ceea ce îl face mai progresist decât ﬁlmului lui Ashby, în ciuda
intenţiilor lui bune.
„Since You Went Away” e încercarea lui David O. Selznick de a
produce un ﬁlm de război încurajator și, mai ales, educativ pentru
femeile de acasă. Așadar, ﬁlmul conţine toate mesajele pe care
Michael Renov le pomenește, ba chiar Lt. Tony Willett (Joseph
Cotten) scuipă o replică ﬁx din programul de PR al guvernului,
în care îi spune pe șleau soţiei că, dacă e perfect sănătoasă, atunci
55
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Judith Butler (sursa youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q50nQUGiI3s)

Melodramele sunt întotdeauna despre sexualitate – în ﬁlme
precum „Possessed” (1947, regia Curtis Bernhardt) și „Leave Her
to Heaven” corpul femeii devine chiar un simptom al libidoului
ei –, iar o citire a acestui mesaj ﬁind că societatea patriarhală
se teme într-atât de eliberarea sexualităţii feminine, încât tot
încearcă să o reprime. Apropo de orgasmele lui Jane Fonda, în
„Barbarella”, maleﬁcul Duran Duran o capturează și o supune
torturii cu aparatul lui, Excessive Machine, ameninţând-o că
va muri efectiv de plăcere. Dar cum sexologii moderni spun că
plăcerea femeii are potenţial inﬁnit, Barbarella tolerează plăcut
chinurile lui Duran Duran, care, atunci când mașina izbucnește
în fum, îi reproșează cu ură: „Wretched, wretched girl! What
have you done to my Excessive Machine?! You’ve undone me!
Look! The Energy cables are shrinking! You’ve turned them
into faggots! You’ve burned out the Excessive Machine! You’ve
blown all its fuses!” (Transcrierea Lindei Williams în „Screening Sex”)
Y T H U

Linda Williams a contextualizat analiza ﬁlmului „Coming Home”
printr-o serie de câteva ﬁlme prin care Jane Fonda a schimbat
imaginea orgasmului feminin în cinematograful american, alături
de „Barbarella” (1968, regie Roger Vadim) și „Klute” (1971, regie
Alan J. Pakula). (Linda Williams, „Screening Sex”, Duke University
Press 2008) Williams aduce în discuţie ideea că plăcerea sexuală e
ilustrată prin erecţie și sex penetrativ - ceea ce face reprezentarea
sexului să ﬁe destul de subiectiv masculină -, identiﬁcând în ﬁlmul
lui Hal Ashby un mesaj progresist în secvenţa de sex nepenetrativ
dintre Sally și Luke, un veteran paraplegic. Williams argumentează
că ﬁneţea interpretărilor conduce spre o răsturnare a valorilor
tradiţionale despre masculinitate și feminitate ca opoziţie între

activ și pasiv. „Coming Home” o urmărește pe Sally Hyde
(Jane Fonda), soţia unui militar de profesie, care, în absenţa
soţului plecat în Vietnam, se redescoperă prin relaţia ei cu
Luke Martin (Jon Voight). Poveștile celor două eroine, Anne și
Sally, la o distanţă de aproape 40 de ani, pornesc reprezentând
cam același tip de feminitate pasivă, ﬁecare dedicată soţului.
În timp ce Anne găsește absenţa soţului copleșitoare, Sally o
găsește eliberatoare – și de aici încep să se dezvolte diferenţele
în valorile feminităţii pe care ﬁecare dintre cele două le
întrupează. Hal Ashby folosește în „Coming Home” formatul
ﬁlmului pentru femei cu eroine rămase acasă ca să promoveze
ideile anti-război ale anilor ’60, dar demersul acesta nu prea își
mai are locul într-un context în care războiul se terminase, așa
cum scria și Molly Haskell (Molly Haskell, „Home From the Hell”, cronică
pentru New York, 1978) (care, de altfel, e critică faţă de absurdităţile
scenariului). Problema ﬁind că ﬁlmul lui Ashby își asumă o
perspectivă deja populară, prin urmare folosirea unei forme
melodramatice progresiste nu aduce mult în plus. Deși ﬁlmul
poate ﬁ enjoyable în excesele sale, mi-e greu să ignor că se
folosește de aceeași naraţiune misogină, că arată maturizarea
unei femei (Sally Hyde) prin aventura ei cu un bărbat și printr-o
coafură nouă.

*

e absolut în regulă să muncească. E chiar frumos ascunsă într-un
dialog dintre Anne și Tony – Anne este soţia rămasă acasă, Tony
este prietenul cel mai bun al soţului –, în care ea își exprimă dorinţa,
dar și neliniștile de a lucra, iar el o asigură cu lejeritate că stă în
puterea ei să ia hotărârile astea. Așa cum se desfășoară discuţia lor,
pare să dea în vileag oareșce amintiri ale celorlalte campanii ce
aveau ca obiectiv deﬁnirea feminităţii. În ﬁne, ﬁlmul conţine multe
monologuri patriotice, îndeamnă femeile să lucreze în spitalele
pentru veteranii răniţi sau să se angajeze (vai, cu ce discurs feminist
patetic îi scrie Anne soţului, pe front, că s-a angajat și acum se
simte mai împlinită, mai puternică etc. – pentru că, se știe, visul
oricui e să lucreze ca sudor într-o uzină). Anne Hilton (Claudette
Colbert) își păstrează virtutea de-a lungul ﬁlmului și, într-adevăr,
e răsplătită cu întoarcerea soţului. (Diferenţa dintre melodrama
progresistă și cea care încearcă să consolideze valorile clasei
mijlocii, constă în ﬁnal – dacă eroina este răsplătită, suferinţele
uitate, sau dacă este pedepsită.) Însă ﬁica ei are alt traseu, care cred
că scapă de sub mesajul dominant al ﬁlmului. Jane Deborah Hilton
(Jennifer Jones, interpretând-o cu o voce de pisicuţă vulnerabilă
nemeritată) este, la rândul ei, o tânără cuminte, îngrijește voluntar
răniţii de război și își petrece timpul liber cu logodnicul ei. Și totuși,
câteva zile după ce băiatul pleacă în misiune, primește vestea că
a murit. Naraţiunea melodramatică e greu de controlat, pentru că
ascunde o putere ce orchestrează seria evenimentelor, ceea ce face
să transforme în victimă personajul nedreptăţit și să divulge un
vinovat – în cazul ăsta, războiul.

 *
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DESPRE GLEZNELE BARBAREI STANWYCK
ȘI ALTE ÎNTREBUINŢĂRI SUBVERSIV-FEMINISTE
ALE ANATOMIEI EI
de Oana Ghera
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Privită din lateral așa cum stă așezată cu spatele ușor arcuit,
sprijinindu-și nonșalant cotul drept pe unul din braţele fotoliului, cu
piciorul stâng odihnindu-i-se în palma unuia din cei șapte bărbaţi
proptiţi în faţa ei, lăsându-și coapsele dezgolite la vedere, Barbara
Stanwyck întruchipează într-o singură poză „soiul de femeie care
poate doborî o civilizaţie”. (replică a menajerei din Ball of Fire referitoare la
personajul Barbarei Stanwyck) Ca să ﬁe și mai clar, nu și-a permis el, Hawks,
să pună problema à la vreun „Basic Instinct” (dacă mai e cineva care
nu își derulează deja în minte scena, mă gândesc la Sharon Stone
îmbrăcată într-o fustă albă, strânsă pe coapse și niciun fel de lenjerie,
privită în plan frontal în timp ce își desface picioarele, până atunci
strânse), dar judecând după adâncimea despicăturii, e lesne de
înţeles că rochia lui Sugarpuss lasă și ea să se vadă ceva mai mult
decât goliciunea coapselor.
Cu imaginea asta în minte avea să o evoce Godard (de altfel, singura
dată) în al său „Histoire(s) du Cinéma”, inserând în mijlocul unui
instantaneu de pe platourile de ﬁlmare de la „Ball of Fire” (regia
Howard Hawks, 1941), deasupra picioarelor ei întredeschise,
cuvintele c’est par la. Tonul e tipic godardian – adică perfect
interpretabil drept misogin. Personal însă, înclin să cred că acel unic
instantaneu înfăţisând-o pe Barbara Stanwyck și cuvintele care îl
însoţesc captează însăși esenţa personajelor ei, femei puternice,
stăpâne pe propria lor sexualitate care le servește drept unică armă
în acel joc al prădării și consumului, inventat de bărbaţi pentru
bărbaţi, care era capitalismul patriarhal al acelor ani.
Hollywood-ul clasic, pe care Molly Haskell

(Molly Haskell – capitolul

Female Stars of the 1940s, extras din volumul From Reverence to Rape, Film Theory
and Criticism. Introductory Readings, ediţia a șaptea, editată de Leo Braudy și Marshall
Cohen, Oxford University Press, New York, 2009, p.501) îl descrie plastic ca ﬁind

preocupat de suﬂetul bărbatului și salvarea acestuia, era la rândul
său o părticică din acel sistem centrat în jurul ﬁgurii masculine
și al căutărilor acestuia, în care rolul femeii era mai degrabă unul
decorativ, dinainte stabilit, care rareori îi lăsa spaţiu să acţioneze. Asta
până în momentul în care uitându-se dincolo de gratiile cuștii în care
o vârâse cu de-a sila orânduirea patriarhală, femeia înţelege regula
jocului. În cuvintele aceluiași Godard, cele două mari povești ale
cinemaului au fost sexul și moartea. Și dacă jocul e unul al seducţiei,
atunci moartea vine să mărească miza – e ﬁe preţul pe care trebuie să
îl plătească pierzătorul, ﬁe izbăvirea celui pierdut.
Undeva între primele scene din „Baby Face” (regia Alfred E. Green)
– ﬁlm apărut în 1933, cu doar un an înainte de punerea în aplicare a
Codului Hays, ﬁind indiscutabil ﬁlmul care a consacrat-o pe Stanwyck
–, există o scenă cenzurată, recuperată de-abia în 2004, când ﬁlmul
a fost restaurat. A părut scandaloasă pentru că personajului Barbarei
Stanwyck primește următorul sfat: „O femeie ca tine, tânără, frumoasă
poate să obţină orice vrea pe lumea asta. Pentru că ai putere asupra bărbaţilor.
Dar trebui să folosești bărbaţii, nu să îi lași să te folosească. Trebuie să ﬁi
stăpână, nu sclavă. Uite aici – Nietzsche zice «Viaţa, oricât am idealiza-o,
nu e nimic altceva decât exploatare!» Asta e ceea ce îţi spun. Exploateazăte! Du-te într-un oraș mare unde vei găsi oportunităţi! Folosește bărbaţii!
Fii puternică! Sﬁdătoare! Folosește bărbaţii pentru a obţine lucrurile pe
care le vrei!”. Scena e urmată de un montaj de zece minute în care
protagonista, ajunsă într-un oraș mare, va pune în aplicare môt-à-môt
sfatul primit, avansând de la un bărbat în biroul (cele două par să vină
la pachet) recepţiei băncii, până la apartamentul de la ultimul etaj al
unui zgârie-nori, aparţinând directorului aceleiași bănci.

Subversivitatea, ca în toate ﬁlmele Barbarei Stanwyck, ﬁe ele făcute
înainte sau după impunerea codului Hays, merge însă dincolo de
datele de construcţie ale personajelor, dincolo de situaţiile în care
ajung sau de vorbele care le sunt puse în gură, dincolo de felul în
care acţionează sau reacţionează. Or ﬁ tăiat ei cenzorii discursul
subversiv capabil să fure minţile femeilor și să le abată de pe calea
cea dreaptă a patriarhatului, dar sâmburele era în continuare acolo.
Și nu era doar în detașarea cu care Lili își croiește singură drumul
într-o lume a bărbaţilor, exploatându-și trupul – pe care amanţii ei îl
consideră, în minţile lor împăienjenite de bla-bla-bla-uri romantice
despre bărbăţie, nimic mai puţin decât un trofeu pentru care merită
să plătească cu preţul vieţii. Doi dintre aceștia sfârșesc într-un duel
pe covorul din salonul ei, fără vreun pic de eroism romanţios, iar
un altul se salvează doar prin intervenţia cenzorilor care editează
scenariul original în numele „bunului simţ”: îi bagă femeii rătăcite
minţile în cap și o aduc spășită la căpătâiul bărbatului ei, care, ruinat
și răvășit de durere pentru că ea îl părăsise, tocmai încercase să se
sinucidă cu vreo două scene înainte. Singur, sfatul primit de Lili
ar ﬁ fost poate capabil la momentul apariţiei ﬁlmului să zguduie
pereţii orânduirii, dar încă și mai subversive rămân mersul sigur al
lui Stanwyck, zâmbetul ei niciodată plin, francheţea privirii.
Trebuie spus de la bun început. Barbara Stanwyck nu a fost o femeie
frumoasă în felul ăla glamorous al starurilor epocii, ci mai degrabă o
femeie obișnuită, frumoasă, fără însă ca ceva din frumuseţea asta să
fascineze. Până la un punct, e drept, asta ar putea ﬁ spus și despre alte
staruri ale anilor ’40. Bette Davis și Katharine Hepburn sunt poate
cele mai relevante exemple. Lui Bette Davis, în ciuda rolurilor ei de
„frumoasă din sud”, i se pusese în epocă eticheta unsexy, ceea ce în
economia star-sistemului hollywoodian însemna mai mult sau mai
puţin de „nefolosit”, iar Katharine Hepburn, cu tot cu frumuseţea
ei androgină (e adevărat, greu capitalizabilă prin fetișizare, ca în
cazul unor Dietrich sau Garbo), nu era decât o înţepată căzută în
dizgraţia publicului. Mai târziu însă, ambele au fost recuperate
atât de feminism, cât și de mișcarea queer, datorită rolurilor lor de
femei puternice și înfăţisării neconvenţionale și, odată deschis
drumul ăsta, fetișizate în cultura pop graţie acelor atribute care le
făceau outsider-e în epocă. În timp ce tastez cuvintele astea, undeva
în capul meu Kim Carnes a și început să-mi cânte despre ochii lui
Bette Davis.
Și cu asta îmi mai vine în minte o remarcă a lui David Bordwell
asupra jocului actoricesc al Barbarei Stanwyck ca termen de
comparaţie pentru cel al lui Bette Davis: „Parte din persona lui
Stanwyck este femeia îndrăzneaţă care răspunde franc la orice i se
pune în faţă. Când vine vorba de manevre evazive, totuși, o ai pe
Bette.” (http://www.davidbordwell.net/blog/2012/06/04/bette-davis-eyelids/ ) Mai
precis, ceea ce observă Bordwell e că spre deosebire de Bete Davis,
Stanwyck nu joacă foarte mult cu pleoapele, privirile ei ﬁind în
general intenţionate și directe, ﬁe că joacă rolul unei inocente (deși
e chestionabil cât de adecvat e atributul în cauză pentru a descrie pe
oricare din femeile jucate de ea), ﬁe că joacă rolul unei femei fatale
care plănuiește să își ucidă soţul, ca în „Double Indemnity” (regia
Billy Wilder, 1944).
Acum, când existå un star ca Barbara Stanwyck, cu a cărei înfăţisare
se puteau identiﬁca mii de femei obișnuite, adorată în epocă (circulă
o anecdotă cum că în perioada în care cariera ei era la apogeu,
femeile care își făcuseră din persona ei un idol își botezau adesea
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fetiţele cu numele ei, astfel încât Barbara devenise unul dintre cele
mai comune nume din America), care joacă roluri ca cele pe care le
joacă ea în „Baby Face” sau „Double Indemnity”, și încă așa cum le
joacă ea, privind bărbaţii atent în ochi fără ezitare înainte de a păși,
cu mersul ei sigur și graţios (despre care o altă anecdotă spune că l-ar
ﬁ învăţat stând săptămâni în șir la grădina zoologică în faţa cuștilor
care adăposteau tigri, observându-i), peste cadavrele lor, frumuseţea
obișnuită devine poate cel mai subversiv aspect al personei ei.
Neﬁind recuperabilă nici prin prisma unei sexualităţi ﬂamboaiante,
nici prin cea a unei androginităţi fetișizabile, sexualitatea pe care
o imprimă personajelor ei scapă etichetării și astfel, obiectiﬁcării.
Târziu, Samuel Fuller o descrie ca the lady with the whip (titlul
unei balade pe care unul din cowboy-i din „Forty Guns” - 1957,
regie Samuel Fuller - o cântă în cinstea personajului interpretat de
Barbara Stanwyck), dar chiar și acolo, în ciuda sonorităţii formulei și
a punerii în context – o femeie îndârjită și șireată care nu are nevoie
de pantaloni pentru a ţine hăţurile a patruzeci de cowboy sadea așa
cum le ţine pe ale armăsarului pe care îl călărește, comandându-le
scurt, cu aceeași detașare cu care apasă pe trăgaciul unei puști (dar
care, desigur, de dragul stabilităţii orânduirii, e musai să tânjească
precum „toate femeile” după o dragoste romantică) – e mult prea
complex construită pentru a ﬁ reductibilă doar la rolul de dominatrix.
Însă măsura acestei subversivităţi o dă de-abia rolul ei din „Double
Indemnity”. Proptită într-un fotoliu într-o poză cvasi-identică celei
evocate de Godard, o Barbara Stanwyck purtând o perucă trashy
blond platinat își leagănă picioarele dezgolite de la genunchi în jos
în faţa unui agent de asigurări. Stă picior peste picior, schimbânduși la răstimpuri piciorul de sprijin. Poartă niște pantoﬁ îmbrăcaţi cu
un soi de puf care tremură la ﬁecare mișcare. Dar astea sunt simple
observaţii periferice, ceea ce urmărim de fapt sunt gleznele ei subţiri
și curelușele pantoﬁlor care se strâng la încheieturi, și mai ales o
brăţară prinsă în jurul gleznei ei stângi, care presează la ﬁecare din
mișcările ei pe pielea albă. Și odată cu noi și protagonistul care, cu
ﬁecare mișcare a gleznelor ei, renunţă rând pe rând la orice principii
ar mai ﬁ având, lăsându-i-se pradă.
Ce împiedică personajul Barbarei Stanwyck să se erijeze întrun obiect supus așa-numitei male gaze (deși ﬁlmul e narat din
perspectiva personajului masculin, ceea ce ar face grila de citire a
lui Mulvey (Laura Mulvey – „Visual Pleasure and The Narative Cinema”, inclus în
volumul „Film Theory and Criticism. Introductory Readings”, ediţia a șaptea, editată
de Leo Braudy și Marshall Cohen, Oxford University Press, New York, 2009, pg. 711-722)

cu atât mai convenabilă) vine din însuși procesul de obiectiﬁcare.
Phyllis nu e obiectiﬁcată în ciuda voinţei ei. Dimpotrivă, ea acceptă
limitările unei societăţi în care puterea se aﬂă invariabil în mâinile
bărbaţilor, realizând totodată că dispune de propriile arme, și anume
sexualitatea ei în diversele forme pe care le poate îmbrăca și efectul
pe care îl poate produce asupra bărbaţilor. Peruca blondă, brăţara din
jurul gleznei, felul în care se îmbracă, chiar și felul în care se mișcă
sau vorbește sunt un construct. Obiectiﬁcându-se și fetișizându-se
în mod deliberat, s-a transformat într-o fantezie masculină știind că
din dorinţa pe care o trezește bărbaţilor puternici poate obţine la
rândul ei orice își dorește.
Natura asumată a acestei obiectiﬁcări este cu atât mai importantă
cu cât Phyllis e singurul personaj al Barbarei Stanwyck căruia îi poţi
aplica fără mari rezerve eticheta de „diabolic”. Dacă acţiunile lui Lili
din „Baby Face” sunt justiﬁcate de trecutul ei sordid, pe care ﬁlmul
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ne lasă să îl întrezărim din primele minute (povestea clasică a unei
orfane a cărei mamă ﬁe a murit, ﬁe a fugit de mizeria orășelului
industrial în care trăiau, lăsând-o în mâinile unui tată alcoolic care o
împinge spre prostituţie, nelipsind totodată indicii care să arate spre
un posibil abuz în copilărie), tot așa cum acţiunile Marthei din „The
Strange Love of Martha Ivers” (regia Lewis Milestone, 1946), sunt
justiﬁcate de copilăria petrecută în umbra unei mătuși posesive pe
care sfârșește prin a o omorî, crimă care o urmărește apoi întreaga
viaţă, ducând-o la pieire, cele ale lui Phyllis sunt, și atât. Tot ceea
ce tu, spectatorul, știi despre ea, e ceea ce alege să îi lase pe alţii să
vadă. Între peruca blondă și sentimentele pe care i le mărturisește
lui înainte să moară nu există, practic, nicio diferenţă. Și una și alta
servesc aceluiași instinct de autoconservarea. Trebuie să recunosc
însă, că nu reușesc să mă hotărâsc dacă asta e o chestie progresistă
sau din contră.
În „The Lady Eve” (regia Preston Sturges, 1941), Stanwyck îi spune
la un moment dat lui Henry Fonda, pe un ton de resemnare care o
trădează, următoarea replică: „Dacă voi, bărbaţii, aţi înţelege că cele
mai bune femei nu sunt atât de bune pe cât credeţi voi, iar cele mai
rele nu sunt așa de rele, nici pe departe așa de rele...” Fie că e vorba de
o escroacă ca în „The Lady Eve”, o dansatoare de cabaret căutată de
poliţie ca în „Ball of Fire”, sau de personajele ei din melodrame, femei
inadaptabile societăţii patriarhale, a căror nevoie de independenţă
le împinge să acţioneze în contra preceptelor de moralitate impuse
de orânduire, personajele Barbarei Stanwyck nu acţionează greșit și
suportă consecinţele propriilor acţiuni, fără să ﬁe esenţialmente rele
sau bune, ci cât se poate de umane. Dintre toate, poate cele mai umane
sunt acestea din urmă. Lumea în care se învârt personajele astea, cea
a unor mici orașe de provincie, e una în care toată lumea cunoaște
pe toată lumea și în care ﬁe te căsătorești, faci un copil și trăiești ca
toţi ceilalţi, purtându-ţi crucea în tăcere, ﬁe devii un proscris. Când
Stella Dallas se căsătorește cu un bărbat dintr-o altă clasă socială, o
face tocmai din dorinţa de a scăpa din lumea asta. Dar ceea ce îi aduce
căsătoria e, de fapt, doar o nouă normă. Locul tatălui și al fratelui,
care îi urmăreau ﬁecare pas, e luat de soţ care, în încercarea de a o
cizela pentru a se adapta etichetei impuse de noua lume în care intră,
sfârșește prin a-i urmări ﬁecare gest, criticându-l. Tot ce poate face
Stella este să se revolte prin ieșirea din normă. Dacă e certată pentru
că vrea să meargă la petreceri, să poarte bijuterii false și să danseaze
cu un bărbat străin, atunci își va lăsa soţul să plece, și rămasă singură
va invita acasă bărbatul străin, devenit între timp prieten, își va
croi rochii cu și mai multe volane și funde și danteluri, apoi își va
cumpăra perle adevărate pe care și le va învrejui în jurul mâinilor și
blănuri și pantoﬁ cu catarame zornăitoare, devenind din ce în ce mai
împopoţonată, mai vizibilă, până când înţelege că ﬁica ei e o victimă
colaterală a revoltei ei și încearcă să reintre în normă. E însă prea
târziu să se mai schimbe. Finalul o găsește stând în ploaie, privind din
stradă printr-o fereastră nunta propriei ﬁice (pentru fericirea căreia
se sacriﬁcase, îndepărtându-se de ea atunci când își dă seama că nu se
va adapta niciodată lumii din care ﬁica ei face parte, asemeni tatălui).
E ﬁnalul unui proscris pus faţă în faţă cu o lume spre care tânjește,
dar în care nu s-ar ﬁ putut adapta niciodată. Iar hainele șterse, pălăria
care nu mai face decât să o apere de ploaie și ochii plânși și încercănaţi
sunt tot atâtea arme câte erau peruca blondă și brăţara prinsă în jurul
gleznei din „Double Indemnity”. Tot atâtea arme câte au fost propriul
trup, mersul de felină și francheţea privirii pentru Ruby Stevens, încă
de dinainte ca un producător să o reinventeze sub numele de Barbara
Stanwyck.
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MANIPULAŢI CU GRIJĂ – SEXUALITATE SUB 18 ANI
de Diana Mereoiu
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Judith Butler (sursa youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q50nQUGiI3s)

PU K ` :

A fost nevoie de multă vreme pentru ca orgasmul femeii - descoperit și
redescoperit iar și iar în ultimii 130 de ani - să ajungă a ﬁ considerat o realitate
și nu doar un medicament minune împotriva isteriei. Subiectul sexualităţii
feminine a fost unul dintre punctele nevralgice abordate de către feminism,
încercând să convingă publicul larg că ea există și se manifestă în moduri
macăr asemănătoare celei masculine și nu e doar un mit urban. Chiar dacă nu
s-a ajuns la un consens asupra felului în care ar trebui să procedeze femeile în
ceea ce privește nou-descoperita sexualitate, în general este acceptat faptul că
și femeilor le place sexul, că și-l doresc și chiar pot căuta în mod activ situaţii
care să conducă înspre sex.
Emanciparea din punct de vedere sexual a însemnat și o schimbare a rolurilor
pe care o femeie le putea juca. Exemplul care vine imediat în minte este cel
al comediilor din anii 1930, în care apare modelul femeii de carieră: o tipă
self-sufficient, care are întotdeauna vorbele la ea. Femeile au început să ﬁe
portretizate ca persoane capabile să se ţină tare pe poziţii în prezenţa unei
ﬁguri masculine puternice (ﬁe că e vorba de locul de muncă sau de o relaţie
amoroasă). Din acel moment, discursul sexualităţii feminine a continuat să se
nuanţeze și să permită o tratare din ce în ce mai făţișă (ca în scena de „orgasm”
din „When Harry Met Sally”, chiar dacă era mimat).
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Femeilor le place sexul. Dar fetelor?

Dacă în cazul femeilor adulte se alocă foarte mult timp și efort discutării
posibilelor modele de emancipare în general, sexuală în particular, în
ceea ce le privește pe tinerele mai mici de 18 ani, ele cad sub același clopot
tradiţionalist de sticlă de sub care femeile adulte încearcă să iasă. Și chiar
și atunci când se îndrăznește abordarea subiectului, discuţia are loc în
niște limite foarte clar stabilite. În primul rând, existenţa experimentelor
sexuale poate ﬁ trecută cu vederea și considerată acceptabilă doar în cazul
în care adolescentele în cauză se aﬂă în perioada „târzie” a pubertăţii.
Chiar dacă nu sunt de vârsta legală, trebuie să ﬁe suﬁcient de aproape de
ea încât acel an sau doi care le despart de 18 să nu ﬁe evidenţi. Să ﬁe, deci,
mai înspre „femeie”, decât înspre „fată”. Deși în domeniul sexologiei s-a
aﬁrmat încă de pe vremea lui Sigmund Freud că sexul e subiect de interes
pentru oameni încă din copilărie, ideea nu și-a găsit loc în conștientul
colectiv. Psihanaliza este, în cele din urmă, rudă cu horoscopul, în sensul
că nu e considerată a ﬁ un domeniu suﬁcient de „serios” pentru a avea
vreun impact real asupra mentalităţii majoritare. Totuși, în societate
trebuie să existe o supapă și pentru adevăratele „deviaţii” (așa cum sunt
ele înţelese de societate, abateri de la modelul ideal și nu înţelese ca
aberaţii de la natura umană); e nevoie de acea doză de toleranţă trecută
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sub semnul tăcerii, prin care energia sexuală să poată ﬁ eliberată sub
forme aprobate. Una dintre aceste forme e psihanaliza (așa cum o alta
sunt bordelurile).

Revenind la formele sub care se aduce în discuţie sexualitatea
adolescentelor, curiozităţile de soiul experimentării sexuale își găsesc loc
doar într-un șablon foarte clar deﬁnit: fetele sunt jumătate dintr-un cuplu
heterosexual, de vârstă apropiată cu partenerul, iar cei doi au o relaţie
bazată pe încredere și dragoste reciprocă, un fel de joacă de-a căsătoria.
Deci, chiar și deviaţiile de la normă pot exista doar în condiţiile în care se
păstrează aparenţa normalităţii: sexul în afara căsătoriei e în regulă, doar
dacă are iz de mariaj și lasă loc fanteziei că cei doi vor ajunge, în cele din
urmă, cu un picior în biserică.
Judith Butler susţine în cartea sa, „Gender Trouble: Feminism and
the Subversion of Identity”, că aparenta coerenţă a termenilor de sex
biologic, gen și sexualitate este de fapt un construct social bazat pe
repetarea de-a lungul vremii a unor comportamente stilizate, menite
să reﬂecte „esenţa” acestor noţiuni. Prin reiterare, ele creează iluzia
existenţei unui nucleu fundamental a ceea ce înseamnă cuvinte precum
„masculin” și „feminin”. Însă, Butler crede că în realitate, sexul și
sexualitatea unei persoane sunt mai degrabă un performance involuntar
deﬁnit după principiile „discursului normativ”. Acest discurs normativ,
frază preluată din cartea „A supraveghea și a pedepsi: Nașterea închisorii”
de Michel Foucault, garantează un șablon al inteligibilităţii ideii de sex și
sexualitate în cadrul social și deﬁnește aprioric care sunt limitele în care
ele pot opera. Butler merge mai departe de atât și argumentează că nu
doar societatea folosește în mod greșit acești termeni, ci și teoreticienii
și susţinătorii feminismului. Ea spune că încercarea de a încadra femeile
într-un grup anistoric, având caracteristici comune, nu face decât să
propage același tip de gândire dihotomică, în care, pe de o parte, există
bărbaţii și masculinul, iar de cealaltă parte, există femeile și femininul.
În loc să caute o deﬁniţie a femeii, Butler preferă să se concentreze pe
dinamica relaţiilor de putere și felul în care ea modelează înţelegerea
feminităţii în societate și în interiorul mișcării feministe.
Discursul normativ în ce privește începuturile conștientizării și
manifestării sexualităţii feminine se concentrează pe modelul puritan al
„fetei bune”, și el un construct social. Dacă ar ﬁ să lărgim discuţia, reluând
argumentele lui Butler, pentru a cuprinde și problema discriminarii
judecând după vârsta unei persoane (ageism), atunci poate că însuși
fundamentul pe care se bazează caracterul tabu al explorării sexualităţii
adolescentelor (mai ales în relaţie cu persoane mai mature – tinereţea
lor ca sinonim cu lipsa discernământului) este un construct social.
„Everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power” spune
o vorbă de-a lui Oscar Wilde. În momentul în care se dezechilibrează
balanţa puterii într-un cuplu, sexualitatea adolescentelor e reprezentată
de cele mai multe ori ca ﬁind în situaţia de a cadea victimă monetizării
de către un bărbat. Când e vorba despre o adolescentă și un bărbat mai
în vârstă, vorbim despre abuz. Când e vorba de un adolescent și o femeie
mai matură, e vorba despre iniţiere. Un Mr. Robinson în loc de o Mrs.
ar ﬁ trezit dezgust, dar o doamnă H. Humbert și tânărul Lo ar ﬁ fost o
fantezie devenită realitate.
Atunci, sunt adolescentele capabile să își asume de unele singure
responsabilitatea deﬁnirii identităţii sexuale sau sexualitatea lor este
doar material bun pentru a ﬁ manipulat în mâinile vreunui „prădător”?
Există prezumţia de inteligenţă în cazul adolescentelor în ceea ce
privește sexualitatea lor?

MODELUL NIMFETEI
Nimfeta a aparut în conștiinţa publicului larg odată cu publicarea în
1955 a romanului „Lolita”, de Vladimir Nabokov, care problematizează
felul în care ar trebui privită dezvoltarea sexuală a unei tinere și
instigă percepţia generală cu privire la limita dintre normalitate
și deviaţie. Descrisă acolo din perspectiva personajului principal,
Humbert Humbert, nimfeta este „a little deadly demon” de 9-14 ani, cu
o sexualitate precoce, emanând un amestec de inocenţă și vulgaritate
stranie.
La vremea apariţiei cărţii, majoritatea detractorilor obiectau la
descrierea sexualităţii lui Dolores Haze, zicând că romanul îl justiﬁcă
pe Humbert în abuzul lui: moralitatea ei este (chipurile) cel puţin
discutabilă, ceea ce face ca ea însăși să contribuie și să ﬁe parţial
responsabilă pentru propria victimizare. Pe lângă asta, îi încurajează
pe cititori să treacă cu vederea caracterul misogin al poveștii și să
trivializeze abuzul sexual al fetelor, învelindu-l în aparenţa unei povești
de dragoste. Obiecţiile se răsfrâng și asupra celor două ecranizări: cea
din 1962, în regia lui Stanley Kubrick, și cea din 1997, a lui Adrian Lyne.
Totuși, acest soi de obiecţii subestimează capacitatea cititorilor de a
trece dincolo de nivelul denotativ și de a ﬁ conștienţi că ceea ce citesc/
văd este distorsionat de perspectiva protagonistului și este o relatare
a unui narator necreditabil. Criticile rămân la imaginea de carton a
sexualităţii fetei: una precoce, deviantă și devoratoare.
În „Knowing Lolita: Sexual Deviance and Normality in Nabokov’s
Lolita”, Eric Goldman argumentează că Nabokov oferă o alternativă
de interpretare a poveștii și că perspectiva protagonistului nu este
una atotcuprinzătoare; Lolita nu este acea nimfetă care îl seduce pe
Humbert, ci o fată obișnuită a cărei dezvoltare sexuală ﬁrească este
pervertită și mitizată de către bărbatul care construiește o pânză
de simboluri prin care să raţionalizeze violul. Nabokov are grijă
să demonteze constructul social al „normalităţii”. Interpretarea
bărbatului nu e decât o încercare de a-și prezenta propriul
comportament deviant ca ﬁind un efect al farmecelor nimfetei.
„Natural” și „deviant” devin noţiuni straniu de ﬂuide, condiţionate
de perspectiva socială a ﬁecăruia, inﬂuenţate de propriile noastre
prejudecăţi și dorinţe.
Dar cazul Lolitei nu e deloc ceva excepţional și, deci, ea nu e nicidecum
o nimfetă precoce: și alţii de vârsta ei experimentează în ce privește
sexul, ceea ce pune ﬂirtul fetei în contextul unei dezvoltări sexuale
ﬁrești, chiar dacă Humbert pune comportamentul lor pe seama
faptului că face parte dintr-o generaţie precoce de puști depravaţi.
Argumentul bărbatului, al „tinerilor din ziua de azi” spus pe ton
moralizator, nu se susţine în niciun fel, din moment ce el însuși a avut
în perioada pubertăţii o relaţie cu o fată, Annabel.
Apariţia din ﬁnal a lui Dolores Haze ca femeie măritată și viitoare
mamă, o apariţie complet anti-climactică și anti-romantică,
deconstruiește mitul Lolitei, așa cum fusese el prezentat de
protagonist. Se estompează limita dintre ceea ce poate ﬁ perceput ca
o sexualitate deviantă (trecutul lui Dolores) și normalitate (imaginea
nevestei și a mamei cu care a ajuns ea să se identiﬁce). Acest contrast
atât de puternic ajunge să pună sub semnul întrebării însăși relevanţa
miturilor în contextul sexualităţii feminine moderne și a delimitării pe
care ele o fac între „fata cuminte” și „femeia decăzută”.
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Perspectiva distorsionantă a protagonistului pare mai evidentă în
ﬁlmul lui Kubrick. Lolita nu îi zambește bărbatului când îl întâlnește
prima dată, nu i se pune în poală și nici nu își depărtează picioarele în
faţa lui, ca Lolita lui Lyne. În loc să îl aţâţe în mod conștient, nimfeta din
’62 are o senzualitate înnăscută care îl provoacă pe Humbert. Cea din
’97 aﬁșează mult mai pe faţă impulsul experimentării și din punctul
acesta de vedere, pare să preia controlul propriei sexualităţi. Mai
apoi, când devine prizoniera tatălui vitreg, ea învaţă să își folosească
trupul pentru a obţine ce își dorește. Angela Hayes din „American
Beauty” (1999, r. Sam Mendes), Iris din „Taxi Driver” (1976, r. Martin
Scorsese), (de la un punct încolo) Dolores Haze din „Lolita” (1997, r.
Adrian Lyne), toate au în comun tendinţa de a se târgui folosinduși sexualitatea pentru a obţine ceea ce își doresc (ﬁe că e vorba de
afecţiune de la peștele lor sau de mai mulţi bani de buzunar de la tatăl
vitreg incestuos). În cazul lor, mai ales al Angelei și al lui Iris, fetele au
rol pasiv și învaţă cum să se folosească pe ele însele pentru a obţine ce
au nevoie, ajungând a se privi ca obiecte sexuale. Felul în care aleg să
își deﬁnească identitatea e mai mult un răspuns la reacţiile bărbaţilor
a căror atenţie vor să o atragă.

MODELUL RAPE-REVENGE
Hayley din „Hard Candy” (2002, r. David Slade) este reversul tuturor
acestor fete cărora le lipsește controlul asupra propriei sexualităţi, și
poate ﬁ privită ca apărătoarea și răzbunătoarea lor. Filmul începe ca
o aparent clasică poveste de lolită: o puștoaică e agăţată de un bărbat
mai în vârstă, ﬂirtează în limitele ﬁrești experimentării la vârsta ei,
dar ajunge în „gura lupului”, unde cel mai probabil îi va cădea victimă
individului. Dar Hayley se diferenţiază de lolite tocmai prin felul în care
își „poartă” sexualitatea: are un aspect băieţos și prea multă timiditate
pentru a-i reuși impresia de ﬁresc al ﬂirtului. Patruzeci de minute și
o secvenţă de pseudo-castrare mai târziu, premisa este inﬁrmată și
protagonista se arată a ﬁ o anti-Lolita, the rape-revenge chick.
Povestea din cazul de faţă își poartă trimiterile feministe și psihanalitice
făţiș: Jeff Fotograful (al cărui ID de chat e lensman și care pozează
adolescente pe jumătate goale pentru reviste de modă) este întruparea
ad-litteram a teoriei Laurei Mulvey (posesor al privirii masculine care
face din femeia privită un obiect al plăcerii lui vizuale); în plus, este
blocat din punct de vedere emoţional într-o relaţie din tinereţe (care
servește același scop ca ﬁgura Annabellei din „Lolita” pentru Humbert
– este un moment din trecut pe care apoi va încerca întreaga lui viaţă
să îl retrăiască). Are o frică neconștientizată de castrare (anxietatea
castrării ﬁind printre primele teorii ale lui Sigmund Freud), frică ce va
ﬁ ilustrată ad-litteram în cea mai șocantă secvenţă a ﬁlmului; frică ce a
fost declanșată în copilărie, atunci când fusese ameninţat de mătușa lui
că îi va arde organele genitale pentru că a fost prins jucându-se gol cu
verișoara lui. Jeff e construit ca un personaj pedoﬁl explicat ca la carte.
De cealaltă parte, „victima” este una atipică. Hayley e tipa cu aspect
androgin care iese în evidenţă prin cărţile pe care le citește. Jeff îi
apreciază precocitatea și inteligenţa, spre deosebire de Humbert,
care nu o vedea pe Lolita ca pe mai mult decât o delectare a corpului.
Hayley e tipa care nu își etalează sexualitatea și care împinge mai
mult în relaţia cu Jeff decât este împinsă. E întruchiparea ﬂuidităţii
ideii de sex și sexualitate (ca momentul de travesti când își pune
sacoul și ochelarii lui Jeff sau atunci când se transformă complet și își
dezvăluie potenţialul sexual, dansând lasciv pe canapeaua bărbatului).
Demontează justiﬁcările mistiﬁcatoare prin care pedoﬁlii își blamează
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victimele (ea zice la un moment dat „doar pentru că o fată știe cum
să se comporte ca o femeie, nu înseamnă că e pregătită să facă ce fac
femeile”). Are forţă psihologică de neclintit și este de cele mai multe
ori stăpână pe situaţie (scăpările sunt remediate destul de repede, iar
singura ameniţare reală este aceea a unei alte femei – vecina de alături
care a văzut-o în casa lui Jeff și care ar putea-o identiﬁca). În plus, nu
pozează provocator după ce își începe răzbunarea, camera nu trage
cu ochiul în josul bluzei, iar actele ei de violenţă împotriva bărbatului
sunt ritualizate și nu sexualizate (așa cum se întamplă în alte raperevenge movies, ca „Jennifer’s Body”).
În ciuda tuturor adjectivelor puternice ale protagonistei, ea păstrează
modelul din ﬁlmele horror al așa-numitei ﬁnal girl – tipa care reușește
să rămână în viaţă până la ﬁnal, ﬁind mai isteaţă decât celelalte
personaje, însă a cărei isteţime e cuplată cu o lipsă de interes pentru
sex. În construcţia ﬁlmului nu există posibilitatea unei reciprocităţi
în ﬂirt, ci doar aceea de victimă și atacator. Chiar dacă Hayley își
controlează în mod activ sexualitatea și felul în care ea este proiectată
pentru ceilalţi, ﬁlmul sugerează că ea e un caz singular, iar celelalte
fete pică ﬁx în modelul naivităţii și al auto-obiectiﬁcării. Deci, chiar
dacă în universul „Hard Candy” sexul și sexualitatea există și la 14 ani,
fetelor le lipsesc controlul și autonomia în ceea ce le privește.
„Hard Candy” arată ceea ce este în neregulă cu felul în care am ajuns
să înţelegem și să însușim ideea de feminism. Criticile majore aduse de
Joyce E. Williams împotriva feminismului și a ideii de rape culture e că
perpetuează ideea monolitică a tuturor femeilor ca ﬁind victimizate de
toţi bărbaţii. Filmul demască standardul dublu pe care îl aplicăm ideii
de dreptate (ﬁe ea în cadrul sau în afara legii). Hayley este un personaj
memorabil pentru felul în care răzbună toate victimele pedoﬁliei, dar
parte din ceea ce o face să funcţioneze atât de bine și ne face să nu o
urâm veșnic e faptul că este o adolescentă, iar pedoﬁlul un bărbat. Dacă
răzbunarea ar ﬁ fost făcută de fratele unei victime a pedoﬁliei, ﬁlmul
ar ﬁ devenit deodată despre violenţa indusă de jocurile pe calculator în
rândul tinerilor de azi. Sau dacă ar ﬁ fost vorba de o femeie torturată de
un tânăr, povestea ar ﬁ funcţionat ca demonstraţie a tuturor teoriilor
psihanalitice enunţate vreodată.
Întrebarea rămâne: există prezumţia de inteligenţă în cazul
adolescentelor în ceea ce privește sexualitatea lor?

MODELUL TRIDIMENSIONAL
La Woody Allen, relaţiile dintre o femeie mai tânără și un bărbat mai
în vârstă fac parte dintr-un bagaj bazic de tropi auctoriali. Din galeria
lui de tipe inteligente, în „Manhattan”, personajul principal are o
relaţie cu Tracy, o liceană de 17 ani.
Încă de la început, cuplul Tracy-Isaac se diferenţiază de așteptări. În
primul rând, ﬁlmul începe direct cu cei doi la întâlnire, aﬂându-se la
o masă cu un alt cuplu, prieteni de-ai bărbatului. Nu se arată cum au
ajuns să ﬁe împreună, procesul în sine, ceea ce face ca legătura lor să
ﬁe prezentată ca ﬁind la fel de ﬁrească precum căsătoria dintre Yale
și Emily.
În al doilea rând, frumuseţea fetei nu este de lolită, una sexualizată:
Tracy are o structură longilină, trăsături puternice și haine băieţești.
Pe lângă asta, precocitatea ei nu se limitează la sexualitate, ci se arată
și în ce-i privește inteligenţa. Nu e doar o tipă citită, ci și una cu păreri
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competente. Ce-i drept, apropo de șablonul pe care îl urmează felul în
care e prezentată descoperirea sexualităţii, model de care am pomenit
mai devreme în articol, și opinia că subiectul e făcut digerabil prin
faptul că protagonistele se aﬂă în perioada târzie a adolescenţei, Allen
merge în aceeași zonă ceva mai sigură. Tracy are 17, aproape 18 ani
(iar în SUA vârsta consimţământului este de 16 ani) și a mai avut deja
alte trei relaţii înaintea celei cu Isaac, deci nu mai este în stadiul de
descoperire a sexualităţii. Dar experienţa ei nu e blamată, ci face ca
sexualitatea lui Tracy să capete un grad mai mare de autonomie și
să nu ﬁe modelată de Isaac. În plus, ea nu e persoana cu care Isaac
face sex, ci își dorește și iniţiază actul în sine în aceeași măsură ca și
bărbatul.
În cele din urmă, se introduce în ecuaţie abilitatea de a idealiza cealaltă
persoană, ceea ce scoate legătura celor doi din teritoriul abuzului
sexual și îl aduce în cel al romantismului și al afecţiunii. În acest punct,
situaţia lor e ceva mai problematică: Tracy vede relaţia ca pe una ce ar
putea continua timp îndelungat și caută să o aducă într-un punct mai
serios și mai domestic, pe când Isaac pleacă de la premisa că ce e între
ei e un mod plăcut de a petrece timpul. Mai mult, fata ar ﬁ dispusă să
nu plece să studieze un semestru în Londra din cauza relaţiei lor, așa
că pare și ea să ﬁe „victimă”, de data asta emoţională, a unui barbat mai
în vârstă.
Lucru perfect just. Tracy este victima emoţională a lui Isaac, dar
așa cum ar putea ﬁ orice femeie (sau orice bărbat), atunci când

așteptările îi sunt înșelate. Tracy e o „victimă”, dar nu din cauză că
este o adolescentă, ci din cauză că în acea relaţie nu jucau amândoi
după aceleași reguli. Ea nu este Iris din „Taxi Driver”. În ce privește
dinamica puterii dintre ea și Isaac, Tracy este suﬁcient de capabilă să
aibă o personalitate și păreri competente. Are și suﬁcientă luciditate
încât să recunoască momentele în care Isaac încearcă să o învârtă
din cuvinte și să dezechilibreze balanţa dintre ei după modelul copiladult. Atunci când bărbatul se desparte de ea și îi dă argumente pentru
care acesta e parcursul ﬁresc pentru o persoană de vârsta ei, că nu se
poate îngropa în relaţia cu el, că o așteaptă atâtea alte experienţe, fata
îi răspunde: „Încetează să spui asta ca și când ar ﬁ în avantajul meu,
când de fapt tu ești cel care vrea să o termine.” Ea recunoaște foarte
clar lentila prin care este percepută de către bărbat (abilitate care îi
lipsea lui Iris, de exemplu, de care Lolita nu era conștientă atunci când
își începe ﬂirtul): aceea de puștoaică. Pune foarte precis accentul pe
prejudecata vârstei. În ciuda tuturor lucrurilor care fac din Tracy un
personaj interesant (și nu doar o altă enunţare a tipului adolescentei),
ea nu este luată în serios ca urmare a faptului că are 17 ani.
Ea sintetizează foarte bine „nedreptatea” din felul în care sunt
percepute adolescentele, ca și când ar ﬁ o categorie aparte de oameni,
la care nu se aplică aceleași standarde ca și în rest. Femeile sunt
portretizate în ﬁcţiune ca personaje tridimensionale și sunt percepute
ca atare în mentalitatea colectivă, dar adolescentele nu beneﬁciază de
aceleași circumstanţe ﬂatante. Poate pragul de 18 ani va ﬁ următoarea
prejudecată care să pice.

\ [S L Y  V U

OL

1 \ K P[ O 

*



)

Y T H U

Judith Butler (sursa youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q50nQUGiI3s)
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CUM
SĂ SCRII O EROINĂ
de Mihai Kolcsár

ĝ$%/218/(52,1(,
Acum câteva săptămâni Marvel a lansat primul trailer al ﬁlmului
„Guardians of the Galaxy”, un ﬁlm bazat pe una din benzile lor
desenate, a cărui diegeză este integrată în universul extins al
tuturor ﬁlmelor lansate de studioul Marvel, „Iron Man”, „Thor”,
„Avengers” etc. Protagoniștii ﬁlmului sunt un bărbat pământean, un
extraterestru mascul care arată complet uman cu excepţia faptului că
e roșu, un extraterestru femelă care arată complet uman cu excepţia
faptului că e verde, un extraterestru care e un copac antropomorf și
un raton antropomorf care poartă un costum spaţial și e un maestru
al armelor de foc. Timp de o săptămână de la lansarea acestui trailer
pe forumuri de umor și pop-culture și pe unele bloguri erau repetate
diverse variante a următoarei glume: „Hollywood crede că un ﬁlm
cu Wonder Woman nu ar putea avea succes pentru că originile ei
sunt prea derutante pentru un public larg, așa că Hollywood ne dă un
ﬁlm cu un om-copac și un raton înarmat.” Menţionez aici că Wonder
Woman este o icoană a culturii americane, probabil cel mai cunoscut
personaj de benzi-desenate mainstream după Superman, Batman și
Spider-Man, iar originea ei derutantă e că e o prinţesă amazoană
nemuritoare de pe o insulă magică, ceea ce nu o pune departe de
Superman, care e un nemuritor invincibil de pe altă planetă, sau de
Thor, care e un semi-zeu nemuritor de pe o planetă magică, care
coincide cu miturile nordice.
Motivul pentru care am menţionat acest incident aparent trivial este
pentru că scoate în evidenţă două importante aspecte ale mentalităţii
contemporane cu privire la reprezentarea eroinelor în mass-media,
mai precis, în ﬁlme de acţiune sau în ﬁlme SF. Pe de o parte evidenţiază
continua grijă a studiourilor americane faţă de viabilitatea unui
erou principal feminin. Pe de altă parte, demonstrează că publicul
nu doar că este deschis faţă de astfel de ﬁlme, ci din contră, le cere,
căci cei care au postat acele glume - și asta e cel mai important - nu
au fost teoreticieni, critici de ﬁlm sau susţinători ai feminismului, ci
consumatori de diferite vârste și de ambele sexe. Nu mai trăim în era
în care eroii de acţiune sunt niște masculi feroce cu mușchi și replici
cool la comandă, ci pot ﬁ femei puternice și independente fără riscul
de a aliena vreun segment demograﬁc al publicului.
E de ajuns să privim la ﬁlmele și serialele mainstream din ultimii
20 de ani pentru a putea observa că prezenţa feminină nontradiţională în nișa de acţiune, deși nu e încă nici pe departe egală
cu cea masculină, este totuși în creștere: „Xena”, „Buffy”, „Charmed”,
„Nikita”, „Kill Bill”, „Salt”, „Resident Evil”, „Alias”, „Sucker Punch”,
„Lara Croft”, „Game of Thrones”, femeile din universul Marvel, seria
Batman a lui Christopher Nolan, „300”, „Dredd”, „The Girl with the
Dragon Tattoo”, „Hanna”, „Kick-Ass”, „Hunger Games” etc. Desigur,
nu în toate cazurile aceste femei au rolul principal, nu peste tot

reușesc să scape complet de rolurile lor patriarhale clasice și unele
dintre ele sunt într-atât de fetișizate (Lara Croft, fetele din „Sucker
Punch”), încât e evident că publicul ţintă au rămas bărbaţii, dar nu
se poate nega că rolul femeilor din media a depășit stadiul în care
nu reprezintă decât niște funcţii proppiene de recompensă pentru
erou, femei supuse care-și acceptă cu bucurie rolul de susţinătoare
ale bărbaţilor care le salvează de relele lumii.
Dar a fost, desigur, o vreme când eroina de acţiune era de neconceput,
mai ales în ﬁlme SF, când majoritatea ﬁlmelor cu personaje principale
femei erau drame sau ﬁlme romantice, exceptând ﬁlmele de serie B
și pe cele de sexploitation. În 1979, însă, lucrurile au luat o întorsătură
neașteptată când un tânăr regizor, care se aﬂa abia la al doilea ﬁlm,
a hotărât să transforme personajul principal din horror-SF-ul la care
lucra din bărbat în femeie, și a deschis porţile pentru un nou tip de
erou. Filmul este, desigur, „Alien”, al cărui personaj, Lt. Ellen Ripley,
a avut o evoluţie complexă din punct de vedere feminist în cele
patru ﬁlme în care a apărut. Mai departe vom analiza dezvoltarea
personajului din punct de vedere feminist, încercând să vedem ce
face din ea un personaj puternic.

ALIEN
Ideea că scenariștii și regizorii evită doar în mod inconștient
protagoniști feminini din cauza propriei experienţe culturale este
falsă. Joacă și asta un rol, dar o mentalitate generală nu este singurul
factor al acestor decizii. După cum arată Jennifer Kessler (http://
thehathorlegacy.com/why-film-schools-teach-screenwriters-not-to-pass-the-bechdeltest/), fostă studentă la UCLA, studenţii de ﬁlm sunt descurajaţi în

mod activ și direct să scrie despre protagoniști care nu sunt masculi
heterosexuali albi. Scenariul original pentru „Alien”, intitulat „Star
Beast” și scris de Dan O’Bannon, nu s-a abătut de la această regulă,
cele șapte personaje ﬁind scrise ca bărbaţi în primul draft, cu
menţiunea că „membrii echipajului sunt unisex și pot ﬁ interpretaţi
atât de bărbaţi cât și de femei”. (Star Beast: Developing the Story (DVD special
feature) https://www.youtube.com/watch?v=6zeyTXjEYLE) Ridley Scott a fost cel
care a decis să-l transforme pe genericul Ripley în Ellen Ripley, mai
degrabă din motive de naraţiune decât dintr-o intenţie de a submina
standardele patriarhale. „Nu cred că a fost o decizie feministă, ci una
a poveștii. Că nimeni nu ar ﬁ anticipat că această femeie tânără va
ajunge să ﬁe eroul ﬁlmului.” (interviu cu Sigourney Weaver). (http://
www.nydailynews.com/entertainment/tv-movies/sigourney-weaver-alien-knew-ripleyfemale-action-icon-article-1.187542)

Odată ce decizia a fost luată, însă, conﬂictele și tematica sexelor a
penetrat în toate straturile ﬁlmului, mulţumită nu în mică măsură
design-urilor artistului H. R. Giger, puternic falice și vaginoforme.
Poziţionarea lui Ripley în rolul eroului nu este imediată, ea trebuie
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să-și revendice această poziţie printr-o serie de conﬂicte cu masculii
din jurul ei. La început, personajele sunt prezentate în grup, publicul
nereușind să distingă unul anume de care să se agaţe. Atenţia este
însă repede concentrată pe căpitanul Dallas, un bărbat chipeș, care
primește ordine doar lui accesibile de la computerul navei. În orice
alt ﬁlm, acesta ar ﬁ devenit eroul, și pentru moment acest lucru
pare valabil și aici. Poziţia sa e conﬁrmată de faptul că el e cel care
conduce echipa de exploratori pe planeta străină. La întoarcerea
acesteia la navă, după ce Kane a fost atacat și infestat de facehugger,
Dallas își pierde din poziţie și Ripley înaintează în urma primului
ei conﬂict cu autoritatea masculină. Ea refuză accesul echipei în
navă din motive de protocol de carantină. Ea este cea care urmează
regulile, dovedind superioritatea morală a unui erou. Decizia ei este,
însă, ignorată atât de Dallas, cât și de Ash, un mascul cu care va avea
mai multe conﬂicte pe parcurs. Cei doi bărbaţi, acţionând în roluri
patriarhale, ignoră decizia luată de o femeie. Când această decizie
se dovedește că ar ﬁ fost cea care ar ﬁ salvat vieţile tuturor, Dallas își
pierde orice autoritate, în timp ce Ripley intră complet în poziţia de
erou.
Superioritatea ei faţă de Dallas este exempliﬁcată de două ori: prima
dată, când unul din membrii echipajului trebuie să intre în sistemul
de aerisire pentru a vâna creatura cu un aruncător de ﬂăcări. Ripley
se oferă voluntară, nu atât dintr-un impuls de auto-sacriﬁcare, ci
pentru că nu are încredere că alţii ar reuși. Dallas, dintr-o nevoie
de a-și restabili autoritatea și masculinitatea, nu o lasă și se duce el.
Evident că eșuează și moare. A doua oară, după moartea acestuia,
când Ripley primește comanda și se dovedește a ﬁ un lider mult mai
eﬁcient.
Celălalt conﬂict major pe care îl are Ripley cu masculii umani din
ﬁlm este cu Ash. Acesta i-a subminat o dată autoritatea la început,
când l-a lăsat pe Kane să intre pe navă, condamnându-i pe toţi. Când
se dovedește că interesul acestuia este de a păstra în viaţă monstrul
și nu echipajul, Ripley îl trage la răspundere, iar răspunsul său este
să încerce să o ucidă băgându-i pe gât o revistă pornograﬁcă făcută
sul. Viol oral menit a-i dovedi superioritatea masculină, revista ﬁind
un înlocuitor pentru penisul ce îi lipsește lui Ash, el ﬁind de fapt un
android, care deși e biologic lipsit de sex, se manifestă clar patriarhal;
până și cuvântul „android” derivă din „andros” (gr. „bărbat”). De
notat este că, deși Ripley nu reușește să se salveze singură, ﬁind ﬁzic
inferioară androidului, ea nu e salvată de un bărbat, ci de eforturile
combinate ale celorlalţi doi supravieţuitori, un bărbat și o femeie.
Astfel, ea evită clișeul domniţei ce trebuie salvată din ghearele
balaurului de către Făt-Frumos.
Totuși, antagonistul principal al ﬁlmului este extraterestrul. Acesta
este, în toate cele patru forme pe care le ocupă, o serie de simboluri
sexuale, reprezentând atât organe genitale, cât și gestaţia în sine. La
prima apariţie îl găsim sub formă de ou, simbol antic al fertilităţii.
Din acesta se naște facehugger-ul, care arată ca un vagin agresiv
înconjurat de falusuri și din care iese încă un falus pe care îl bagă
cu forţa în gura victimelor sale. Filmul evită conotaţiile evidente,
alegându-l ca victimă pe Kane (John Hurt) pentru acest „viol”
în locul unui personaj feminin (să ne reamintim că oricare din
personaje putea ﬁ femeie sau bărbat din scenariu, deci ar ﬁ fost
tentant ca Veronica Cartwright să ﬁ primit rolul lui Kane, nu cel a
lui Lambert, care este și ultima victimă a monstrului). După o scurtă
perioadă de gestaţie un extraterestru falic izbucnește sângeros din
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pieptul lui Kane, ucigându-l, întregul proces de reproducere putând
ﬁ interpretat ca o versiune de coșmar al angst-ului masculin faţă de
reproducerea umană.
O dată ce a crescut, extraterestrul are un trup de proporţii și
constituţie umană (ﬁinţă bipedă, cu două braţe cu mâini, torace și
cap), dar capul are forma unui falus uriaș, susţinut de un trup și de
membre care, proporţional, sunt foarte mici și adesea nici nu se văd,
camera detaliind în mare parte doar capul. Contrastul faţă de rolurile
clasice patriarhale nu poate ﬁ mai evident: un bărbat este violat și
lăsat însărcinat de un monstru-vagin, moare în procesul unei nașteri
violente și sângeroase și o femeie este cea care se luptă și învinge
monstrul-falus care s-a născut.
Până acum Ripley s-a luptat cu doi bărbaţi și un falus uriaș, ambulant
și fatal, dar ﬁlmul o mai pune să înfrunte un inamic, și anume
computerul navei care se numește „Mother” (mamă). Numele nu
este nepotrivit, căci acesta are grijă de membrii echipajului când
sunt în faza de hipersomn, și tot ea îi trezește și îi hrănește. Dar în
același timp Mother este un agent al forţelor ce pun la cale moartea
echipajului, mai exact ﬁrma Weyland-Yutani, o corporaţie fără faţă
(cel puţin în primul ﬁlm) ce pune valoare doar pe proﬁt. Mother
este aliată cu Ash și îi transmite acestuia că membrii echipajului,
efectiv copiii ei, sunt dispensabili cât timp este salvat extraterestrul,
devenind o mamă denaturată. Acest conﬂict poate ﬁ privit ca o
trădare a mesajului feminist al ﬁlmului, dacă se acceptă teoria că
între toate femeile există o solidaritate naturală, și că acestea trebuie
să ﬁe mereu unite. Mother reprezintă însă conceptul patriarhal al
mamei supuse complet soţului ei (aici ﬁrma). Acesta este lucrul pe
care îl respinge Ripley, acest conﬂict ﬁind poate cel mai puternic din
ﬁlm din punct de vedere feminist, chiar dacă este cel mai scurt și
aparent fără consecinţe.
Finalul ﬁlmului a împărţit teoreticienii feminiști în două. După
ce a aruncat în aer nava spaţială, crezând că extraterestrul e pe ea,
Ripley a scăpat într-o navetă de urgenţă, unde se pregătește pentru
hipersomn dezbrăcându-se până la un tricou și o pereche destul de
mică de chiloţi. Aparent, după tot ce a făcut ﬁlmul până acum pentru
a avansa un mesaj feminist, aici a desfăcut totul reinstaurând femeia
în poziţia de obiect ce poate ﬁ observat și fetișizat de către privirea
masculină. Unii critici, însă, nu văd în această scenă o sexualizare a
lui Ripley. Amber Leab de pe site-ul de critică de ﬁlm feministă, Bitch
Flicks(http://www.btchflcks.com/2011/10/ellen-ripley-a-feminist-film-icon-battleshorrifying-aliens-and-patriarchy.html#.UyVhkfnYGSo), o interpretează ca pe o
umanizare a personajului: „Ripley nu devine niciodată pur și simplu
un obiect pentru privirea masculină. Se dezbracă înainte de a intra
în cuva criogenică, dar în loc să o obiectiﬁce, acest gest mai degrabă
îi simbolizează vulnerabilitatea”. În The Cultural Transmogriﬁer
Magazine(http://www.ctzine.com/the-rise-of-ripley-gender-and-alien-part-1/),
Jordan Poast își exprimă opinia că acea scena o obiectiﬁcă pe Ripley,
dar că Scott a fost cât se poate de conștient de asta, și a ales să ﬁlmeze
scena nu ca să submineze mesajul feminist ci, din contra, pentru
a submina clișeul; „Sexualizând-o în mod nepotrivit pe Ripley
pentru prima dată, Scott vrea ca privitorul să se întoarcă la privirea
sexuală standard, pentru a o denunţa. Poziţia de cameră a privirii
obiectiﬁcante nu e detașată, ci se suprapune peste cea a monstrului
care s-a furișat pe navetă. Încurajându-ne în obiectiﬁcarea lui Ripley,
Scott ne aliniază privirea cu cea a monstrului, ceea ce ne rușinează.
Ripley se îmbracă imediat cu costumul spaţial greoi, antiteza unui
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costum erotic, și expulzează-ucide extraterestrul. Făcând asta,
ﬁlmul nu doar susţine subiectivitatea lui Ripley, ci și transformă
privirea masculină convenţională în ceva monstruos și opresiv
sexual.”

Deși atractivitatea și sexualitatea încărcată a lui Ripley îmbrăcată
astfel nu sunt de negat, consider că regizorul nu a încercat o
obiectiﬁcare a ei, din moment ce camera nu se oprește în vreun
moment asupra formelor ei ﬁzice, pentru ca publicul să le poată
savura, întreaga scenă, de la cadraj până la atitudinea lui Ripley,
ﬁind lipsită de sexualitate făţișă sau erotism. Mai degrabă denotă
un aer de relaxare care indică o slăbire a vigilenţei personajului, o
greșeală ce putea ﬁ fatală. Ripley făcându-se vulnerabilă în acest
fel, reapariţia monstrului devine mult mai periculoasă. Astfel,
existenţa scenei poate ﬁ explicată ca o nevoie narativă de a menţine
tensiunea publicului și nu trebuie analizată ca o încercare deliberată
de obiectiﬁcare sau de deconstrucţie a obiectiﬁcării.

$/,(16$/,(1ĝ,$/,(15(6855(&7,21
În urma succesului ﬁlmului, Ripley a fost readusă pe marele ecran,
doar că de data asta construirea personajului a trecut printr-un
proces mult mai controlat de producători. Diferenţa majoră este
că acum personajul a fost scris de la bun început ca femeie, și
orice alegere a drumului ei prin ﬁlme a fost făcută prin această
prismă, lucru care s-a dovedit a ﬁ în detrimentul valorilor feministe
exprimate în primul ﬁlm.
Personajul rămâne o femeie puternică și independentă, pusă adesea
în conﬂict cu bărbaţi inapţi și/sau ﬁguri ale autorităţii patriarhale
(generalul, corporatistul, preotul), pe care îi învinge prin inteligenţă
și moralitate. Nu e vorba de faptul că își trădează complet valenţele
feministe, dar există unele elemente în construcţia personajului
care se supun unei viziuni patriarhale asupra rolului femeii.
Criticii s-au împotrivit în special faptului că, în loc de a păstra o
identitate proprie, personajul a fost alterat astfel încât să adopte
atât valori clișeice masculine cât și feminine, și să poată ﬁ mai ușor
identiﬁcabilă într-o matrice heterosexuală patriarhală.
Masculinizarea este semnalată prin faptul că își scurtează progresiv
părul în părţile 2 și 3 ale seriei și prin faptul că folosește tot mai mult
arme de foc. Aici trebuie pusă întrebarea dacă fiecare element al unui
film trebuie studiat printr-o prismă socio-politică, sau dacă există
alegeri a căror motivaţie nu spune nimic despre discursul unui film.
Părul ei este într-adevăr mai scurt în „Aliens” (1986, regie James
Cameron), dar nu e nici pe de parte masculin de scurt, este doar puţin
mai scurt. Poate fi vorba atunci de o masculinizare, din moment ce e
atât de indecisă? În „Alien3” (1992, regie David Fincher) ea se rade în
cap, pentru a se integra într-o comunitate exclusiv masculină în care
membrii sunt tunși la chelie. Este o masculinizare pe faţă, ceea ce fură
actului orice valoare simbolică. Ripley își pune această mască la cel mai
superficial nivel posibil, ea rămâne în esenţă aceeași femeie puternică
care se dovedește un lider mult mai iscusit decât oricare dintre bărbaţii
din jurul ei. Aceste calităţi nu le obţine prin prisma faptului că a devenit
mai masculină. Acest demers evidenţiază misoginismul celor din jur,
de care s-a lovit și în primul și în al doilea film.
Cât despre armele de foc, fără îndoială că acestea sunt adesea simboluri
falice evidente, dar într-un film de acţiune în care protagonista se luptă

cu niște creaturi ucigașe perfecte chiar trebuie interpretată folosirea
acestora ca o dotare a eroinei cu un falus? O armă nu poate ﬁ pur
și simplu o mașinărie de ucis foarte eﬁcientă? Problema adevărată
este feminizarea lui Ripley, și prin feminizare mă refer la forţarea ei
într-un rol acceptabil într-o gândire patriarhală. Și anume acela de
mamă. În „Aliens” echipa din care face parte Ripley dă peste o fetiţă
orfană, iar protagonista dezvoltă instantaneu un instinct matern
faţă de aceasta, protejând-o ca pe propriul copil și încurajând-o
să-i spună „mama”. Jordan Poast (http://www.ctzine.com/the-fall-ofripley-gender-and-alien-part-2/) interpretează această alegere drept
o încercare a producătorilor de a o reintegra pe Ripley în norme:
„Simţindu-se evident ameninţaţi de independenţa și libertatea
exempliﬁcate de Ripley, realizatorii continuării au înmuiat puterea
radicală a eroinei”. Din punct de vedere al dezvoltării scenariului,
introducerea fetiţei nu are alt scop decât de a-i da protagonistei o
motivaţie în plus de a crește tensiunea din ﬁlm mărind miza. Este o
funcţie narativă, înainte de orice altceva. Dacă personajul ar ﬁ fost
un bărbat, atunci fără îndoială că Newt (fetiţa) ar ﬁ fost o femeie, de
care acesta s-ar ﬁ îndrăgostit, dar cum ar ﬁ părut ciudat ca o femeie
atât de puternică să se îndrăgostească și să-și riște viaţa pentru un
bărbat atât de slab încât trebuie salvat, a fost ales un copil. Această
alegere evidenţiază fără echivoc inﬂuenţa patriarhală asupra
inconștientului producătorilor (în cazul de faţă, scenaristul-regizor
James Cameron), dar ideea că a fost o acţiune deliberată de a o
îmblânzi pe Ripley este exagerată.
Această problemă o regăsim și la Sarah Connor din seria
„Terminator”, o altă icoană a eroinelor de acţiune. În „The
Terminator” (1984, regie J. Cameron) ea este salvată de un bărbat
și abia spre ﬁnal ia iniţiative de una singură, dar în partea a doua,
„Judgement Day” (1991) , ea se prezintă ca o femeie în formă
ﬁzică de excepţie, expertă în armament, care în loc să ﬁe o victimă
vânată, se confruntă direct cu dușmanii ei. Deși este o luptătoare
inteligentă, puternică și independentă, Connor nu-și depășește
niciodată rolul de mamă. Dacă Ripley este centrul poveștii sale,
devenind chiar o Mântuitoare (la ﬁnalul celui de-al treilea ﬁlm se
sacriﬁcă aruncându-se într-o baie de metal topit, adoptând o poziţie
de răstignire, ucigând extraterestul ce crește în ea), Connor este
prezentată de la bun început ca o Fecioară Maria, ﬁind impregnată
într-un mod ce ar putea ﬁ descris ca miraculos și anunţată că ﬁul
ei, John Connor (atenţie la iniţiale), va ﬁ mântuitorul lumii. Ea nu
este niciodată o femeie războinică, ci o mamă războinică, redusă la
scopul de a-l proteja pe copilul ei mascul care va ﬁ cel apt să salveze
omenirea.
În mod paradoxal, personajul Ellen Ripley a început să-și piardă
din calităţile care au făcut din ea un prim exemplu feminist în
momentul în care a fost scrisă ca o femeie. La fel ca Sarah Connor,
din acel moment nu a putut scăpa de clișeele și rolurile care în
inconștientul general le sunt atribuite unor femei; dacă nu soţie,
măcar mamă. Faptul că varianta ei cea mai feministă a luat naștere
sub intenţia de a crea un bărbat poate avea interpretări care
subminează personajul ca femeie, dar să nu uităm că și rolurile
bărbaţilor se supun unor tropi și clișee care nu sunt conforme
realităţii, și puterea acestui personaj vine din faptul că aceste lucruri
au fost evitate pe ambele planuri. Un personaj puternic, de orice
sex, ia naștere când este scris ca om în primul rând, și personalitatea
sa nu este dată de o serie de trăsături atribuite în mod tradiţional
grupului demograﬁc din care personajul face parte.
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TEENIE-KILL-PICS: O PERSPECTIVĂ FEMINISTĂ
de Irina Trocan
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Filmele horror, în general, sunt respectuoase faţă de femei exact așa cum
partidele de vânătoare sunt respectuoase cu neamul căprioarelor; sau cel
puţin așa pare la început. Dacă studiem subgenul slasher-elor (denumite
și teenie-kill-pics pentru că personajele lor, care mor pe capete, sunt de
obicei adolescenţi), vedem că toată recuzita convenţională a genului e
mobilizată pentru o naraţiune rudimentară în care niște făpturi frumoase
și vulnerabile sunt hăituite și ucise sub ochii spectatorilor (și, de multe ori,
prin unghiurile subiective ale criminalului, regizorul invită spectatorii să
privească măcelul de la o distanţă cât mai mică). Și dacă fetele nu sunt
singurele victime în acest subgen foarte popular din istoria cinemaului
mainstream, sunt cel puţin principalele trofee – în timp ce colegii lor sunt
omorâţi de villain-ul ﬁlmului dintr-o singură lovitură bruscă, eventual chiar
în afara cadrului, ele au parte de cele mai flashy și sadice morţi. Să nu uităm
nici de rigiditatea morală care se subînţelege din slasher-e: adolescenţii sunt
prădaţi în cuplu de criminal, în timp ce fac sex sau imediat după, ca un fel
de pedeapsă binemeritată. (De multe ori, relaţia cauză-efect e explicitată
în dialog sau în structura narativă: mama lui Jason din „Friday the 13th”
ucide ca să își răzbune – iar și iar – copilul pierdut, care s-a înecat atunci
când adulţii care trebuiau să-l supravegheze se distrau; Michael Myers din
„Halloween” ucide fetele active sexual pentru că îi amintesc de sora lui mai
mare, care îl neglijase.)
Ce e și mai înfricoșător decât ﬁlmele și decât îngustimea morală a
convenţiilor e imensa lor popularitate și longevitate. Consensul e că
precursorul genului e „Psycho” (r. Alfred Hitchcock, 1960) și că primul
ﬁlm care anunţă forma lor speciﬁcă ar ﬁ „The Texas Chainsaw Massacre”
(r. Tobe Hooper, 1974) și, de-atunci încoace, se ţin lanţ sequel-urile, remakeurile și parodiile (parodii care oferă adesea exact aceleași senzaţii tari). Ce
spune asta despre publicul larg e greu de zis sigur – și nu trebuie să uităm
axioma că tot ce e promovat agresiv se și vinde, într-o oarecare măsură –,
dar e greu de exclus ipoteza că regulile stabile ale slasher-elor au un ecou în
atitudinea și convingerile spectatorilor care se înghesuie să le vadă. Înainte
să fugim speriaţi, e cazul să vedem dacă poate ﬁ salvat ceva după tot
măcelul – ceva care, măcar la o analiză atentă, să pară că totuși e progresist.
Carol J. Clover e convinsă că da. În eseul ei din 1987, Her Body, Himself:
Gender in the Slasher Film, scris la o vreme când slasher-ele n-aveau încă
tradiţie, când erau dispreţuite de criticii respectabili si erau recenzate
de oameni precum un anume Joe Bob Briggs, „critic de drive-in din
Grapevine, Texas”, Clover încearcă să apere slasher-ele pentru că, așa
primitive cum sunt, au din punctul de vedere al criticii feministe un
avantaj asupra altor producţii mai respectabile (horror-urile lui Hitchcock
sau ale lui Brian De Palma, de exemplu). Ce le distinge e personajul
feminin principal - pentru că întotdeauna, din grupul de adolescenţi
atacaţi, supravieţuiește un personaj feminin -, care e destul de ageră
să se ferească de criminal și destul de puternică să-l urmărească și să-l
doboare. „The Final Girl”, cum o numește Clover, n-are nevoie de un
protector masculin, ca majoritatea femeilor (pasive) din ﬁlme horror. E
o versiune cu sex schimbat a eroului tradiţional - iar asta presupune în
același timp multe similitudini (în trăsături de caracter) și diferenţe greu
de explicat (în vulnerabilitate și motivaţii), pe marginea cărora speculează
cu prudenţă eseul. Ce e important și incontestabil, după Clover (și după
criticii inﬂuenţaţi de ea), e că e un personaj activ, care prin felul în care iese
din diﬁcultate invită empatia spectatorilor de ambele sexe: „Ea e cea care
găsește cadavrele mutilate ale prietenilor ei și percepe întreaga amploare
a ororii întâmplărilor și a pericolului în care se aﬂă; care e urmărită,
încolţită, rănită; pe care o vedem zbierând, împiedicându-se, ridicându-se
și zbierând din nou. Ea e teroarea abjectă personiﬁcată. Dacă prietenii ei

au știut că vor muri doar cu câteva secunde înaintea evenimentului, fata
din ﬁnal trăiește cu avertismentul minute lungi, sau chiar ore întregi.”
Fragilitatea n-o împiedică să se apere: în „Halloween” (r. John Carpenter,
1978), Laurie (Jamie Lee Curtis) se ascunde de ucigaș într-o debara și, când
el se apropie, nu găsește altă armă decât un umeraș din sârmă, pe care-l
desfășoară repede ca să-l înţepe în ochi pe Michael Myers – nu-i provoacă
mari traume, dar e destul cât să-l facă să scape cuţitul.
Pentru oricine știe povestea Scuﬁţei Roșii, ar trebui să ﬁe clar că
identiﬁcarea e un proces complex, ghidat de naraţiune mai mult decât
de sexul ascultătorului; altfel s-ar presupune că doar fetele se identiﬁcă
cu Scuﬁţa, în timp ce băieţii așteaptă să vadă ce face lupul. Dar în studiile
de ﬁlm au fost mult mai inﬂuente alte teorii, care pleacă de la imagine,
conform cărora stilul clasic de ﬁlmare în cinema ar ﬁ dominat de „privirea
masculină” care pur și simplu „vede” femeile și bărbaţii diferit (pe scurt,
conform Laurei Mulvey, actriţele sunt încadrate pentru maxima plăcere
vizuală a spectatorilor de sex masculin, în timp ce actorii masculi sunt arătaţi
dominând mediul înconjurător și rezolvându-și eﬁcient misiunile care le
sunt încredinţate). Clover: „Subtextul [discutării ﬁlmelor la suprafaţă] e că
sexele sunt ceea ce par; că masculii de pe ecran reprezintă Masculinul și
femelele de pe ecran Femininul; că această identiﬁcare conform genului
aprobă impulsuri la violenţă sexuală în bărbaţi și încurajează impulsuri de
victimizare la femei. În parte datorită autorităţii masive pe care cinemaul,
prin natură, i-o acordă imaginii, chiar critica academică a fost înceată –
mai înceată decât critica literară – în a trece dincolo de aparenţe.”
E un loc comun în critica academică despre cultura în masă că aceasta e
croită să menţină status quo-ul – să perpetueze inclusiv locurile rezervate
în societate, prin tradiţie, femeilor și bărbaţilor, deci să-i descurajeze să
se pună în locul cuiva de sex opus. „În măsura în care a fost susţinută
posibilitatea identiﬁcării care transcende genul, a fost întotdeauna în
direcţia feminin-cu-masculin. Anumiţi critici s-au întrebat, așadar, dacă
spectatoarea care se confruntă cu imaginea unui personaj feminin
masochist/narcisist n-ar prefera «să își trădeze sexul și să se identiﬁce
cu punctul de vedere masculin.» [Silvia Bovenschen, 1977] Problema
simetrică – dacă bărbaţii n-ar alege și ei, câteodată, să-și trădeze sexul și
să se identiﬁce cu personajele feminine – n-a fost discutată, probabil din
cauza presupunerii că interesele bărbaţilor sunt servite bine de modelele
de reprezentare cinematograﬁcă tradiţionale” (înţelegând de-aici că
realizatorii de ﬁlme nu-i jignesc forţându-i să se identiﬁce cu Scuﬁţa, din
lipsă de alternative mai tentante).
O calitate a eseului lui Clover e că inventariază foarte amănunţit trăsăturile
recurente ale slasher-elor – despre care crede că merită discutat mai degrabă
în bloc: „Faptul că e atât de ușor să parodiezi convenţiile cinematice ale
horror-ului sugerează că, lăsând la o parte variaţiile individuale, structurile
aperceptive sunt ﬁxe și fundamentale. [Ca în cazul povestirilor orale,] acest
domeniu e unul în care, într-un anumit sens, nu există un text original,
real sau corect, ci doar variante [...]; semniﬁcaţia unui exemplu individual
rezidă în afara lui.” Clover e foarte precisă când identiﬁcă componentele
cele mai eﬁciente și efectele pe care le produc. Citând un singur exemplu,
enumeră armele uzuale: „În mâinile criminalului, cel puţin, armele de
foc nu-și găsesc locul în slasher-e. Într-un sens fundamental, terenul lor
emoţional e pre-tehnologic. Armele preferate ale criminalului sunt cuţite,
ciocane, topoare, sfredele de gheaţă, seringi hipodermice, vătraie înroșite,
furci și alte asemenea. Ustensilele acestea ajută o naraţiune făcută posibilă
de discreţie, de ignoranţa următoarelor victime că prietenii lor mor pe
capete la doar câţiva metri de ei. Dar folosirea unor unelte zgomotoase ca
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ﬁerăstrăul sau pickhammer-ul și nefolosirea unor unelte relativ silenţioase
ca arcul și săgeata, suliţa, catapulta, chiar săbiile, pare să sugereze că
apropierea și tactilitatea constituie o miză la fel de importantă.”
Relevanţa pentru analiza ei a faptului că știe foarte bine convenţiile
subgenului e că nu se lasă păcălită de simpliﬁcări teoretice ca, de
pildă, ipoteza că unghiul de cameră subiectiv încurajează identiﬁcarea
spectatorului cu personajul care „vede” prin obiectiv. Faptul că „Jaws” al
lui Steven Spielberg și „The Birds” al lui Hitchcock utilizează unghiuri
subiective ale rechinului, respectiv păsărilor, „pare să sugereze ori că
puterile de identiﬁcare ale spectatorului sunt neverosimil de elastice”,
speculează Clover amuzată, „ori că unghiurile subiective pot uneori ﬁ
pro forma.” Așadar, nu există dovezi că publicul e invitat să „simtă” la fel
ca ucigașul, și în orice caz, spre sfârșitul ﬁlmului, din ce în ce mai multe
unghiuri subiective îi aparţin „fetei din ﬁnal”.
Trăsăturile slasher-ului sunt anticipate deja de „Psycho” – al cărui succes,
care l-a uimit până și pe Hitchcock, a deschis calea pentru ﬁlme similare –,
dar e „un ﬁlm în mod clar înrădăcinat în sensibilitatea anilor ’50”. Printre
altele, lipsește din el the final girl, cu excepţia posibilă a surorii lui Marion
care vine să-i ancheteze dispariţia, însă apare târziu și dispare la timp ca
să lase cazul pe mâinile mai bune ale bărbaţilor competenţi. Fata din ﬁnal
(de la Sally din „Texas Chainsaw Massacre” încoace) are caracteristici
clare: e un personaj de prim-plan, ne e prezentată din primele scene și
spectatorii versaţi o pot recunoaște după atitudinea rezervată și prudentă
și, adesea, după numele masculin (Stevie, Marti, Terry, Laurie, Stretch,
Will); nu trebuie să ﬁe neapărat virginală (Stevie din „The Fog” e mamă,
protagonistele din „Texas Chainsaw Massacre II” și „Friday the Thirteenth
II” sunt suﬁcient de perverse încât să intre în mintea criminalului), dar
e inactivă sexual. Autoarea eseului speculează că protagonista e croită
pentru a-i ﬁ inteligibilă publicului tipic de slasher-e și că implicarea ei într-o
experienţă sexuală ar avea „prea multă speciﬁcitate feminină” pentru
băieţii adolescenţi care intră în pielea ei.
Clover încearcă să arate că în slasher-e se ascunde o doză de ipocrizie
sexuală. Pentru început, deși violenţa speciﬁcă genului e conotată libidinal,
nu sunt arătate violuri propriu-zise. (Clover omite că există excepţii,
precum „Eyes of a Stranger” – r. Ken Wiederhorn, 1981 –, dar în orice caz
sunt rare.) Apoi, însuși faptul că personajul care trece prin încercări în locul
spectatorilor e un personaj feminin (dar limitat-feminin) indică un tabu –
îi lasă pe spectatori să uite de masculinitatea lor și să se lase speriaţi, dar
în același timp le oferă iluzia unei identiﬁcări incomplete (distanţa între
ei și personaj ar ﬁ fost mai mică dacă personajul era băiat.) În cuvintele
lui Clover, ipoteza sună așa: „[Fata din ﬁnal] e pur și simplu o ﬁcţiune
consensuală, iar folosirea ei de către spectatorul masculin ca un agent
pentru propriile fantezii sado-masochiste e un act de ipocrizie posibil
inﬁnită.”
Dar asta ar ﬁ deja o simpliﬁcare a experienţei cinematograﬁce pe care o
oferă un slasher. Clover e sceptică în a spune că „fata din ﬁnal” e de fapt
„un mascul codiﬁcat”: „Nu vreau să neg comoditatea deﬂexiunii pentru
spectatorul (și cineastul) de sex masculin [...]; vreau doar să sugerez că
feminitatea acelui personaj e simultan condiţionată de un fel de curiozitate
imaginativă despre feminitate în sine și de sine stătătoare.” În plus, deși
discută în eseu abordări psihanalitice ale horror-ului și rădăcinile lor în
scrierile lui Sigmund Freud, le consideră și pe ele restrictive. „E de speculat
dacă Freud ar ﬁ atât de tranșant dacă, în locul materialelor amestecate
pe care le-a folosit ca dovezi, i-ar prezenta cineva un corpus coerent de
naraţiuni – compus din, să zicem, patruzeci de slasher-e – în care temele
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incestului și a separării de părinţi ar ﬁ executate implacabil de un personaj
feminin și, în plus, în care identitatea sexuală ar fi o temă recurentă.” Oricare
ar fi explicaţiile psihanalitice pentru fetele din slasher-e care se poartă
băieţește, „ele nu pot explica impresia noastră persistentă că pur și simplu
e o joacă cu genul [masculin/feminin] și că o parte din fiori vin tocmai din
inerenta «incertitudine intelectuală» a identităţii sexuale.”
De la apariţia eseului lui Clover, genul a trecut prin transformările
inevitabile în postmodernism și și-a pierdut – dacă i se poate spune așa
– puritatea. În seria „Scream” (1996-2011), personajele listează riguros
clișeele de slasher, în timp ce seria „Scary Movie” (2000-2013) aglomerează
cioace pseudo-înfricoșătoare fără niciun alibi de plauzibilitate. În zilele
noastre, ucigașii au un obstacol în plus din cauza evoluţiei tehnologiei (în
„Scream 4”, toate personajele folosesc Facebook, deși în mod perplexant
nimeni nu se prinde că ar putea salva vieţi printr-un share care ar anunţa
pericolul; cum semnalează și Clover, slasher-ul e cumva pre-tehnologic.)
Freud ar avea probleme să justifice ororile din seria „Final Destination”
(2000-2011), unde regula e că nu poţi păcăli Moartea dacă te vizează, dar
agresorul rămâne un gimmick abstract, fără corp, fără sex, fără inconștient;
ce e scary pentru adolescenţii de azi (despre care se tot spune că sunt ţinuţi
în puf) e că personajele mor în cele mai banale circumstanţe; nicăieri nu
sunt în siguranţă. Remake-urile după clasici (sau cel puţin cele care au ajuns
la mine...) tind să fie mai sărace dramatic și mai flashy în efectele digitale. Și
pentru că se poate truca mai bine, scenele de tortură pot merge oricât de
departe (ca în seria „Saw”, 2004-2010, unde villain-ul e cu totul stăpân pe
terenul lui).
Printre hibrizi se mai numără un film produs în 2006 și nedistribuit până de
curând, „All the Boys Love Mandy Lane” (r. Jonathan Levine), un arthouse
indie cu schelet de slasher care e surprinzător de elitist dacă ne amintim
originile genului. Altfel, e destul de șubred – the final girl e o fată cuminte
pe care pubertatea a făcut-o ademenitoare, iar colegii ei mai cool o cheamă
într-o excursie să se poată apropia de ea; până la sfârșitul filmului suntem
lăsaţi să o credem vulnerabilă și naivă, dar pe măsură ce se adună cadavrele
colegilor, avem tot mai multe dubii de unde vine răul (și indiciile devin
contradictorii până la incoerenţă/ neîndemânare).
Nu sunt sigură că grila lui Carol Clover se mai aplică pentru slasher-ele
recente și, în orice caz, termenul de final girl e de mult intrat în uzul comun.
De altfel, sunt tot mai frecvente eroinele de acţiune în filmele mainstream,
care le acomodează sexualitatea din ce în ce mai franc. (Al doilea film din
seria „The Hunger Games” are o pledoarie fină despre cum celebrităţile
feminine trebuie să aibă din oficiu un iubit ca să fie acceptate.) În schimb,
eseul lui Clover e valabil în continuare ca model de analiză feministă în
profunzime, care evită capcanele generalizărilor despre sexe sau despre
felul în care funcţionează patriarhatul. Eseul de Cynthia A. Freeland din
1996, „Feminist Frameworks for Horror Films”, argumentează la fel de
contra-intuitiv că „Repulsion” (r. Roman Polanski, 1965) e mai valoros din
punct de vedere feminist – prin ceea ce numește gender ideology – decât
„The Fly” (1986) sau „Jurassic Park” (1993), deși ultimele două au personaje
feminine la prima vedere admirabile, iar celălalt – o protagonistă tulburată
psihic și periculoasă. Freeland își explică grila de evaluare care se abate de la
direcţiile freudiene și marxiste: „Vreau să arăt filmele ca artefacte artistice cu
funcţionare complexă și să evidenţiez decodările critice ale publicului în loc
de reacţii presupus universale sau de psihologii totalizatoare. Lecturile mele
pun o serie de întrebări despre reprezentarea în filme a sexelor și a relaţiilor
dintre ele, despre reprezentarea monstrului și a tipului de rezolvare expus”
– în speranţa că asemenea lecturi duc la evaluări mai flexibile. Carol, Stevie,
Marti, Terry, Laurie, Stretch și Will ar aproba-o pe Freeland entuziasmate.
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Festivalul Internaţional de Film
de la Rotterdam
ediţia a 43-a
Rotterdam 22 ianuarie-2 februarie 2014

de Irina Trocan
Legenda spune că proiecţia din deschiderea primei ediţii a Festivalului
Internaţional de Film din Rotterdam a avut 17 spectatori. Dar asta a fost în
1972. Între timp, festivalul a crescut și a ajuns printre cele mai mari: vinde
spre 300.000 de bilete, primește peste 2.500 de invitaţi din toată lumea și
proiectează mult mai multe ﬁlme decât ar putea vedea cineva în mai puţin
de două săptămâni (ediţia despre care scriu a avut 220 de lungmetraje și
320 de scurtmetraje din 60 de ţări). În plus, piaţa festivalurilor a crescut
și ea și s-a aglomerat – desfășurându-se la sfârșitul lui ianuarie, festivalul
din Rotterdam ocupă strâmtul spaţiu liber dintre Sundance și Berlin. În
contextul actualei supraproducţii și supra-expuneri de ﬁlme independente,
se pune problema dacă mai e viabilă imaginea festivalului olandez de
enclavă cineﬁlă preţioasă într-o masă de oameni indiferenţi.
Apărătorii IFFR atrag atenţia că e o gazdă primitoare pentru ﬁlme
excentrice și nu neapărat media-friendly (fără actori celebri și plot-uri ușor de
sintetizat) care nu și-ar găsi locul în Cannes sau Berlin. Deci e în continuare
un promotor al cineﬁliei. Eticheta pe care i-a găsit-o Simon Field, un fost
director artistic reputat, e cea de sandwich festival: între ﬁlme cunoscute
care atrag publicitate și spectatori, sunt cuprinse ﬁlmele idiosincrasice
pe care festivalul încearcă să le facă accesibile; e ușor de presupus că, în
timpul festivalului, spectatorii care vor să vadă „Nebraska”, „The Selﬁsh
Giant” sau „L’inconnu du lac” și nu mai găsesc bilete se vor hotărî să meargă
la ﬁlme din competiţie sau din secţiunea Bright Future (tot o secţiune
pentru regizori la început de drum, la primul sau al doilea lungmetraj,
dar rezervată special pentru ﬁlme „idiosincrasice sau care arată o voinţă
puternică”, după descrierea selecţionerilor). Și e într-adevăr o casă bună
pentru ﬁlme arthouse intransigente. Nu e puţin lucru că „A Spell to Ward
Off the Darkness” (regia Ben Russell și Ben Rivers) și „Night Moves” (regia
Kelly Reichardt) au făcut săli pline; deși amândouă merită văzute – oriunde,
oricând, și cu atât mai mult cu un public de festival –, amândouă sunt greu
de vândut. Primul e un documentar observaţional despre un muzician care
locuiește într-o comună pe o insulă estoniană și pe care aproape până la
sfârșit nu-l vedem demonstrându-și talentul (iar farmecul boem al vieţii de
artist reiese din ﬁlm foarte-foarte subtil și pașnic). Al doilea e o ﬁcţiune cu
puţine plot point-uri despre un trio de activiști ecologiști (Jesse Eisenberg,
Peter Sarsgaard, Dakota Fanning) care plănuiesc să arunce în aer un baraj
(un fel de „The Bling Ring”, versiunea Soﬁa Coppola, în care fantezia
periculoasă a tinerilor nu e luxul, ci austeritatea). Deși „Night Moves” le
face spectatorilor munca mai ușoară distribuind actori cunoscuţi, cu care
le e ﬁresc să empatizeze chiar dacă personajele lor sunt opace, tot rămâne

mult de intuit, analizat și interpretat – nicicând nu e simplu să-i privim ca
ﬁind eroi sau teroriști și, de altfel, atitudinea celor trei faţă de fapta lor se tot
schimbă de-a lungul ﬁlmului.
Detractorii festivalului își încep pledoaria cu argumente despre amploare –
într-un festival atât de mare ca IFFR, sunt greu de găsit ﬁlmele care ies din
rând. După ediţia 2014 au fost publicate articole care-i critică schimbările
din ultimii ani – scrise de Michael Pattison pentru site-ul MUBI, de Neil
Young pentru IndieWire, de Dana Linssen pentru Filmkrant – învârtindu-se
în jurul acuzaţiei că dacă numărul de ﬁlme care te fac să ieși din sală e net
mai mare decât cel al descoperirilor, înseamnă că festivalul nu face mare
lucru să ﬁltreze conţinutul. E adevărat cel puţin că promovarea pe care o
face festivalul e haotică și hipertroﬁată; concentrează atenţia asupra unor
ﬁlme care par ambiţioase de la distanţă, dar experienţa pe care o oferă e
ușor de uitat. Cea mai angoasantă greșeală (pentru mine) a fost să urmăresc
ﬁlmul „Viktoria” de Maya Vitkova, ambalat ca o fabulă istorică de două
ore și jumătate care rezumă trei decenii și cuprinde trecerea Bulgariei de
la comunism la democraţie. În realitate, e o comedie neagră diluată și fără
dinţi despre o relaţie tumultoasă mamă-ﬁică – premisa e că o femeie care
nu vrea să nască în Bulgaria comunistă încearcă prin toate metodele să
avorteze, dar ﬁica se naște sănătoasă (deși fără ombilic) și mai are și norocul
ironic să vină pe lume în ziua care marchează în Bulgaria un deceniu de
comunism și să devină un simbol naţional în ochii autorităţilor – ca mai
apoi să decadă odată cu regimul, când n-o mai răsfaţă statul și trebuie să se
bazeze pe forţe proprii, ceea ce n-a învăţat-o nimeni să facă. Cred că e destul
de ușor de dedus din sinopsis că „Viktoria” e subţire ca alegorie socială, iar
lipsa de ingeniozitate regizorală și distribuţia sărăcesc ﬁlmul și mai mult.
(Toţi actorii au ﬁzionomii expresive și manierisme de character actors, în
condiţiile în care rolurile sunt deja caricaturale.) Nici n-a fost singurul ﬁlm
cu preţiozităţi („Oilﬁelds Mines Hurricanes” al regizorului Fabian Altenried
e pe locul doi la mică distanţă), iar ﬁlmele corecte-și-atât după șabloanele
festivaliere au fost mult mai multe.
Pe de altă parte, cum observă Daniel Fairfax1 pe Senses of Cinema, problema
supra-expansiunii circuitului de festivaluri e atât de veche încât a apucat
să scrie despre ea André Bazin. Am avut norocul totuși să găsesc ﬁlme
bune, în toată dezordinea festivalului de la Rotterdam și a programului
meu (aveam obligaţia să scriu câte un articol pe zi pentru The Daily Tiger,
publicaţia oﬁcială a IFFR): „Tres D” (regia Rosendo Ruiz, Argentina), un fel
de ﬁlm de Hong Sang-Soo provincial despre un festival de ﬁlm documentar
dintr-un oraș mic; „Por las plumas” (regia Neto Villalobos, Costa Rica), o
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erau deschiși la discuţii mult mai lungi și mai ample decât era strict nevoie
pentru citatul din articol).
Printre satisfacţiile personale din timpul participării la Young Trainees
Project menţionez: 1) faptul că mă obliga să ﬁu matinală; 2) toate ocaziile în
care puteam să-mi aleg subiectul articolului și să fac cunoscut un ﬁlm sau un
proiect cât festivalul încă era în derulare și îi mai puteam aduce spectatori
(timpul pentru reﬂecţie critică era mai mic decât de obicei, pentru ce scriu
în Film Menu, dar impactul imediat al textelor era mai mare). Am avut un
schimb de mail-uri cu Savage, autorul unui supercut foarte ambiţios2 – „What
Do You Want From Me? I Asked You a Thousand Times” – care plecase de
la festival și, după ce l-am anunţat când va ﬁ publicat articolul, mi-a scris să
mă întrebe dacă a apărut; la câteva ore după, mi-a mai trimis un mail să-mi
spună că și-a dat seama între timp că a fost publicat, pentru că prietenii
care mai erau la festival îi tot dau mesaje să-l felicite; 3) un interviu video
luat ﬁecăruia dintre noi trei de Yoana Pavlova, critic de ﬁlm din Bulgaria
care a participat și ea la proiect cu câţiva ani în urmă și s-a întors să vadă
cum evoluează lucrurile. Intenţia era să prezentăm concluzii, dar pentru
că festivalul încă nu se terminase și noi încă mai lucram pentru ultimele
articole, ﬁlmările par un fel de confesiuni din tranșee. Yoana a editat
materialul să ne auzim mai tare și să vorbim mai cursiv și l-a publicat pe
blog-ul Festivalists.com, sub numele (măgulitor) de „Trainees of thought”.
Principala provocare a proiectului, la care nu ne așteptam niciunul din noi,
e că ceea ce scriam era mai puţin critică de ﬁlm și mult mai mult industry
news, și ar ﬁ trebuit să cunoaștem mai bine practicile și istoria festivalului
ca să avem o perspectivă critică valoroasă (toţi trei veneam pentru prima
oară la Rotterdam). Mă amuz și acum amintindu-mi că un critic de ﬁlm
care e un vizitator obișnuit la IFFR mi-a recunoscut numele dintr-un articol
apărut în primul Daily Tiger, unde primisem sarcina să anunţ schimbările
din ediţia curentă. Mi-a spus că parcurgea textul și se întreba în gând „Cine
e persoana aceasta a cărui nume nu-l știu care scrie despre toată istoria
IFFR-ului?” Dar i-a plăcut articolul.
1.http://sensesofcinema.com/2014/festival-reports/life-is-not-a-walkacross-a-ﬁeld-the-43rd-international-ﬁlm-festival-rotterdam/
2. http://vimeo.com/38084075

A Spell to Ward Off the Darkness, 2013

comedie despre un paznic a cărui rutină nu-i permite nici măcar luxul de a
ﬁ stăpânul unui cocoș de luptă pe care visase întotdeauna să și-l cumpere;
„To Kill a Man” (regia Alejandro Fernández Almendra, Chile), care e un fel
de hibrid între „Heli” de Amat Escalante și „Once Upon a Time in Anatolia”
de Nuri Bilge Ceylan - e mai ușor digerabil ca primul și mai puţin liric ca
al doilea, dar nu e nicidecum neglijabil. Printre celelalte descoperiri se
numără câteva scurtmetraje (trei dintre ele am avut ocazia să le includ
în selecţia festivalului NexT, pentru care căutam ultimele completări în
aceeași perioadă) și două documentare din secţiunea Cinema Regained: un
ﬁlm-portret foarte subtil stilizat care îl are ca subiect/protagonist pe Abel
Ferrara – „Head and Hands: My Black Angel” (Aïda Ruilova, SUA) și o
biograﬁe densă în tehnici cinematograﬁce – „Natan” (regia Paul Duane &
David Cairns, Irlanda) – a unui erou detronat pe nedrept al cinematografului
francez de la începutul sonorului. Și atracţiile festivalului nu se limitează la
ﬁlmele în premieră: pentru cei care urmăresc ﬁlmele lansate în ultimul an,
Rotterdam e o ocazie bună să le prindă din urmă. Printre ﬁlmele cunoscute
din 2014 se numără „E agora? Lembra-me”/„Și acum? Amintește-mi” de
Joaquim Pinto și ultimul ﬁlm al lui Alexei Gherman, „Trudno byt’ Bogom”/
„E greu să ﬁi zeu”, adaptat după romanul SF al fraţilor Strugatski. Și
dintre ﬁlmele mai vechi din secţiunea Cinema Regained, menţionez doar
mediumetrajul „Tiger Morse” (1967) al lui Andy Warhol, proiectat probabil
în premieră europeană, cu o fashion guru exuberantă (și vizibil under-theinﬂuence) care aberează, se costumează și polemizează în faţa camerei cu
reprezentanţi ai autorităţilor din amintirea ei.
Dacă n-aș ﬁ avut nimic altceva de făcut la Rotterdam decât să mă plimb
între săli de cinema, aș ﬁ fost oricum mulţumită – dar venisem acolo cu
un assignment precis. Programul numit „the IFFR Young Critics Trainee
Project”, în care eram, alături de Michael Pattison din Marea Britanie și
Laya Maheshwari din India, a fost iniţiat de festival ca să le permită unor
critici aspiranţi să stea pe întreaga perioadă și să scrie despre programe și
evenimente. Să lucrăm pentru The Daily Tiger era în același timp un job (cu
ședinţă de redacţie în ﬁecare dimineaţă, formalităţi de îndeplinit în articole
pentru-că-trebuie și deadline după-masa pe la orele trei sau patru) și un VIP
pass (pentru că ziarul se găsea în numere mari prin tot orașul, orice invitat
sau organizator al festivalului s-ar ﬁ bucurat să ne acorde un interviu; și
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Festivalul Internaţional de Film
NexT
ediţia a 8-a
București 3-7 aprilie 2014

de Bianca Bănică, Maria Cârstian, Gabriela Filippi, Ioana Moraru, Andra Petrescu

Entrecampos
Portugalia 2012
regie João Rosas
Farmecul lui „Entrecampos” se datorează, la un prim nivel de citire,
celor două sentimente care guvernează atmosfera ﬁlmului – seninătate
și regenerare. Sigur, un ﬁlm cu o eroină-copil nu poate ﬁ decât optimist
(dacă trăiești într-un context cultural în care toate textele despre copilărie
au fost produse în Disneyland). Dar „Entrecampos” nu speculează în
niciun fel drăgălășenia copilăriei și nici unul dintre momente nu este
climactic, toate se rezolvă fără complicaţii, n-ar putea intra la categoria de
povești pe care să le spui nepoţilor. Mariana (11 ani) și tatăl ei tocmai s-au
mutat în Lisabona, iar ﬁlmul prezintă câteva momente de acomodare
cu noua lor viaţă – instalarea în noua casă, plimbarea de recunoaștere
a orașului, primele zile la școală și primul nou prieten. De altfel, dacă
Mariana ar vrea să rezume experienţa ei personală, probabil că ar spune
ceva de genul: „Când eram mică, m-am mutat în Lisabona, m-am dus la
altă școală, m-am pierdut de vreo două ori în oraș, m-am împrietenit cu
un coleg de școală și mi-am văzut de ale mele.” „Entrecampos” oferă alte
plăceri stilistice, simplitatea naraţiunii minimale și mizanscena frumoasă
a lui João Rosas relaxează și propun o vizionare mai degrabă raţională
decât afectivă – de fapt, e un efect dorit de oricine lucrează în stilul acesta.
Ei bine, seninătatea ﬁlmului nu se datorează atât de mult faptului că
ﬁlmul are personaje-copii, ci execuţiei regizorale de o ﬁneţe ce amintește
de Yasujirô Ozu. E meritul mizanscenei lui João Rosas că un copil pierdut
în oraș rămâne un eveniment calm și optimist – spaţiul urban poate
ﬁ ameninţător pentru o fată de 11 ani, mai ales că din punct de vedere
cultural imaginea unei fete e asociată cu vulnerabilitatea –, la fel cum este
și abilitatea de a reda monotonia cotidianului sau confortul tiparelor (tatăl
îi spune ﬁicei că toate școlile sunt la fel, adică pune în cuvinte structura
ﬁlmului) ca ﬁind experienţe fermecătoare. (Andra Petrescu)

Gingers (Roșcovani)
Portugalia 2013
regie Antonio Da Silva
Mai mulţi roșcovani dezbrăcaţi, întinși pe spate, cărora le descoperi
corpul prin planuri-detaliu pe părul roșcat de peste tot - podoaba capilară,
barba, podoaba axială, podoaba de pe piept, abdomen și, desigur, podoaba
pubiană. „Gingers” a fost proiectat în cadrul secţiunii NexT Look-Body
Image, la NexT 2014, ﬁind cea mai denotativă transpunere a temei. Ceea

ce începe ca o serie de confesiuni despre cum roșcaţii au fost chinuiţi,
discriminaţi și batjocoriţi în copilărie pentru că nu se încadrau într-un
anumit tipar al normalităţii, se transformă într-o demonstraţie de Ginger
Pride, prin enumerarea unor mituri create de-a lungul timpului despre
roșcovani, insistându-se pe potenţa lor sexuală.
Deși mișcarea nu este continuă (într-un singur cadru, pe un singur trup),
ci fragmentată prin montaj (apar aceleași părţi din corpurile mai multor
bărbaţi, alternativ), camera coboară treptat, sugerând ﬁe satisfacerea
unei curiozităţi, ﬁe decursul unui preludiu sexual. Se trece ulterior la o
demonstraţie de excitaţii care culminează în erecţii și ejaculări, ﬁlmate
la plan-detaliu, ca un fel de studiu anatomic explicit. Penisurile se ridică
lent pe o melodie ritualic-evlavioasă, în timp ce bărbaţii conﬁrmă și prin
vorbe că extralarge e mărimea caracteristică a roșcovanilor. În timp ce
urmărim masturbările, aﬂăm că un gând comun al celor ﬁlmaţi este să
doneze spermă, lucru recomandat, având în vedere calitatea superioară
a acesteia. De fapt, ﬁlmul chiar se încheie cu ﬁlmarea unor picături de
spermă care se preling pe abdomenul unui bărbat.
„Gingers ” e o acţiune documentaristă în toată regula, dacă e să ne luăm
după faptul că reprezentanţii roșcovani expuși în imagini sunt adunaţi din
toate colţurile lumii. Nu aﬂăm dacă toţi sunt gay, deși câţiva își exprimă
preferinţele sexuale, ﬁind atrași de negri, asiatici, turci sau bărbaţi
bronzaţi. Filmul devine un soi de studiu comportamental ușor ironic,
dublat de un studiu corporal cu accente pornograﬁce. Poate ﬁ o fantezie
îndeplinită, o revelare a mitului sexual care planează asupra roșcovanilor.
Nivelul de intimitate dintre cameră și bărbaţii ﬁlmaţi e foarte mare,
atât datorită cadrului foarte strâns, cât și datorită unghiulaţiei (bărbaţii
sunt ﬁlmaţi frontal, ei ﬁind întinși pe pat, iar aparatul de ﬁlmat stă exact
deasupra lor). Camera devine un observator avid, intruziv, senzaţia
vizuală aproape transpunându-se în senzaţii tactile și olfactive. Singurul
element distanţator devine muzica, aceasta ducând cu gândul la un
mockumentary în care vizităm cu maximă atenţie la detalii „templul sacru
și comorile roșcovanilor”. (Bianca Bănică)

No More Lonely Nights
Italia 2013
regie Fabio Scacchioli & Vincenzo Core
„No More Lonely Nights” face parte dintr-o categorie a cinemaului
experimental care se ocupă cu prelucrarea și recodiﬁcarea unor partituri
vizuale intrate deja în cultura populară, în cazul acesta particular ﬁind
vorba de melodrama hollywoodiană a anilor ’50. Precursorul acestui gen
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Lonely Nights” conţine o contradicţie interesantă: asociază caracterul
static al melodramei cu violenţa produsă de disconfortul vizual al unui
montaj asociativ rapid. (Andra Petrescu)

Rei Inútil
Portugalia 2013
regie Telmo Churro
Toate locurile prin care trece Tiago par încărcate de amintirea unor
fapte istorice măreţe sau de misterul naturii. Băiatul, în schimb, repetă
pentru a treia oară ultimul an de liceu și, oricât s-ar chinui, pare că îi este
imposibil să absolve. Prietena lui, care nu are probleme la învăţătură, îi
zgândărește rana: îl presează pe Tiago să-i ceară mamei lui bani ca să
meargă din nou, împreună cu ea de această dată, într-o excursie de ﬁnal
de liceu.
Scenă după scenă, ﬁlmul caută să ﬁe surprinzător la nivel narativ și
vizual. Ciudatul Tiago, care are ceva din blazarea precoce a lui Antoine
Doinel, intră într-o catedrală și începe să dialogheze cu Dumnezeu,
rostind tot el pe un ton sobru și sfătos replicile pe care acesta i le-ar
da drept răspuns. Mai târziu primește și rezultatele examenelor, care
indică, precum se aștepta, că a ratat la matematică și la istorie. În timp ce
se plimbă solitar și măcinat de propria micime prin parc în toiul nopţii,
băiatului i se arată regele Sancho al II-lea al Portugaliei, care îi reproșează
că nu a știut lecţia la istorie și îi repetă conjuncturile care au dus ca el să
ﬁe excomunicat de Papă în secolul al XIII-lea și numit „Rex inutilis”.
Mizanscena vine să sporească misterul acestei lumi absurde, în tablouri
impresionante. Regele, îmbrăcat în armură și cu spadă, discută cu Tiago
pe banca din parc, la umbra unui copac cu un trunchi și o coroană
extrem de groase, care lasă, însă, să se întrevadă în depărtare, în lumina
unui felinar, ploaia care aici nu pătrunde. La fel, atunci când profesorul
de istorie îi înapoiază lui Tiago foaia de examen corectată, o oglindă din
capătul coridorului vechii școli îl încadrează ca într-o pictură. Regizorul
Telmo Churro construiește cu umor și exuberanţă lumea nebuloasă a
bietului adolescent contemplativ, făcând ca sunetele banale chiar ale
străzii și priveliștile parcului să pară stranii. (Gabriela Filippi)

Entrecampos, 2012

este artistul vizual austriac Martin Arnold, care de la sfârșitul anilor
’80 remontează ﬁlme hollywoodiene astfel încât să scoată la iveală
semniﬁcaţii ascunse sau mesaje noi. Practic, lucrul cu materiale video
de arhivă înseamnă că regizorul (care e monteur de cele mai multe ori)
alege secvenţe dintr-o sursă mai veche (ﬁlmări de televiziune, reclame,
ﬁlme, reportaje etc.) și le re-editează vizual sau/și video schimbândule contextual. Uneori poate ﬁ vorba de o inserţie în corpul altei lucrări
video, cum este scurtmetrajul „You Can’t Do Everything at Once, But
You Can Leave Everything at Once”, prezentat anul acesta la NexT în
cadrul secţiunii Body Image: Sparkle. Ce face Martin Arnold e relevant
în cazul de faţă, și pare să ﬁe și o inﬂuenţă importantă asupra celor
doi italieni, deși cred că el reușește să ﬁe mai eﬁcient prin faptul că își
limitează foarte mult materialul de la care pornește, alegând o singură
secvenţă (de exemplu, în „Passage a l’acte”, 1993, reia scena de micdejun al familiei din „To Kill a Mockingbird”, 1962) ale cărei elemente
le intensiﬁcă printr-o repetiţie compulsivă (audio și video), care
necesită anduranţă din partea spectatorului, și astfel forţând imaginile
(implicit și sensul pe care ele îl reprezintă) să reveleze o cu totul altă
semniﬁcaţie (micul dejun din „To Kill a Mockingbird”, deci un obicei
social asociat cu afecţiunea și protecţia mediului familial, atunci când
e re-editat de Arnold dă în vileag violenţa reprimată). Revenind la „No
More Lonely Nights”, Fabio Scacchioli și Vincenzo Core și-au ales
secvenţe din melodrame cunoscute - probabil că cele mai populare sunt
cele regizate de Douglas Sirk („Imitation of Life”, 1959 și „Written on
the Wind”, 1956) - pe care le-au montat prin repetiţie și prin asocieri
vizuale și audio care ţin de tehnici suprarealiste (fără a avea intenţia
de a „face” suprarealism), oferind un spectacol realmente fabulos.
Intenţia celor doi este să speculeze limitele narative prin fragmentare,
dar atunci când lucrezi într-un gen încărcat de opresiune precum
melodrama, e diﬁcil să eviţi o discuţie despre ce iese la iveală atunci
când joci imaginea pe înainte-înapoi – cred că e practic imposibil să
eviţi agresivitatea ce transpare sau să o golești de semniﬁcaţie. E la fel
de drept că reducând acea repetiţie în stil Martin Arnold, se reduce și
acea forţare a imaginii, permiţând un grad de improvizaţie și ludic mai
mare – de unde și spectacolul mai impresionant. De fapt, „No More
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The Swing of the Coffin Maker (Leagănul meșterului
de sicrie)
Azerbaidjan - Germania 2012
regie Elmar Ivanov

Undress Me (Dezbracă-mă)
Suedia 2013
regie Victor Lindgren
„Undress me”, regizat de Victor Lindgren și premiat cu Teddy Award
(premiu acordat pentru ﬁlmele cu subiecte despre comunitatea LGBT)
la Berlin, în 2013, e despre întâlnirea dintre Mikaela și Han. Ceea ce
iniţial începe la o petrecere ca un preludiu pentru un one night stand, cu
tot ﬂirtul de rigoare, se termină când Mikaela răspunde curiozităţilor lui
Han despre vocea și înălţimea ei cu explicaţia că a făcut o schimbare de
sex cu câţiva ani în urmă. Traiectoria întâlnirii lor parcurge câteva etape
foarte ﬁresc desfășurate: se trece de la curiozităţile de tip „arată-mi tu
sânii tăi/bine, dar îmi arăţi și tu penisul tău”, la devoalarea nesiguranţelor
personale și până la un interogatoriu aﬂat la limita impoliteţii.
Primele imagini ale ﬁlmului au valenţe impresioniste – e un joc de
claritate și lumini pe hainele Mikaelei și pe ﬁrele ei de păr, iar cadrele
cu ea sunt foarte strânse și par să ﬁe din unghiul subiectiv al lui Han;
sugestia ar putea ﬁ că povestea nu este a ei, ci a lui. Spre deosebire de
începutul ﬁlmului, restul este construit în cheie realistă – muzica este
absentă, jocurile pe imagine dispar. Rămân, însă, multe cadre strânse.
Nuditatea este lipsită de orice erotism, ﬁind mai degrabă explorată, și nu

The Swing of the Coffin Maker (Leagănul meșterului de sicrie, 2012)

Trofeul „NexT” a fost acordat anul acesta ﬁlmului cel mai conformist
ideatic dintre toate cele prezentate în competiţie. „Leagănul meșterului
de sicrie” ilustrează în scene scurte și disparate traiul comun al unui tată
și al ﬁului său adult, retardat mintal. Musa primește și el mici sarcini pe
lângă tatăl său, pe care le îndeplinește cu greutate. Pentru că scapă din
mâini și distruge un coșciug pe care acesta abia l-a terminat de făcut,
tâmplarul se repede la ﬁul său și îl bate. În loc să fugă, Musa stă să încaseze
papara. Yagub nu se arată dur doar faţă de ﬁul său, ci și de cumnatul său,
care îl ajută deseori transportând cu mașina sicriele făcute în gospodăria
izolată de lume. În casa austeră, luminată de o lampă cu gaz, tatăl și ﬁul
mănâncă masa de seară vegheaţi de portretul soţiei lui Yagub (și mamă
a lui Musa), decedată. Într-o altă scenă, cumnatul lui Yagub se întristează
amintindu-și cu câtă blândeţe avea aceasta grijă de băiat. Atitudinea
femeii, se înţelege, era complet opusă bruscheţii tatălui, care nu plutește
cu aceeași graţie prin viaţă. Dar când se descoperă că ﬁul lui are o tumoră
la plămâni și mai are de trăit vreo două săptămâni, tâmplarul încearcă
să-i arate tâmpitului Musa un pic de gingășie. Și în Musa se petrece ceva
– pare că a priceput ceva despre ce urmează să i se întâmple. Pleacă de
acasă și merge să se bălăcească într-o baltă, singur în natură, departe de
directivele tatălui său. Înapoindu-se târziu acasă, îi întoarce spatele lui
Yagub, care îl așteaptă cu un ciomag în mână. Dar în același timp și tatăl
dă drumul ciomagului, realizând inutilitatea gestului său.
Problema deschisă de ﬁlm este una cu importante ecouri morale – ce
înţelege un idiot din situaţia sa, care sunt responsabilităţile celor cărora
le-au căzut în grijă astfel de oameni neajutoraţi. Dar regizorul Elmar
Ivanov se ferește să dea un ton grav ﬁlmului, introducând chiar momente
absurd-ireverenţioase. De exemplu, umanizatul Yagub meșterește un
leagăn pentru ﬁul său înapoiat mintal și mai nou, bolnav, iar când acesta
se așază cu corpul său de adult, toată structura de lemn i se prăbușește

în cap. Într-o notă similară, Ivanov își opacizează personajele și implicit
și sensurile întâmplărilor, evitând să explice didactic situaţia delicată.
Totuși, nu este arătată mereu aceeași imparţialitate în elementele
naraţiunii. Într-o povestire care se rezumă la a prezenta relaţia dintre un
tată și un ﬁu, un detaliu ca cel al scrumierei-suvenir pe care este scris
„Ireland”, din cabinetul doctorului, este bătător la ochi. Acesta, mai mult
decât a ﬁ un obiect aﬂat în încăperea respectivă, semniﬁcă și comentează
asupra situaţiei nefericite a celor doi oameni aﬂaţi singuri la capătul lumii,
în deșertul azer. De altfel, ambiguizarea sensurilor în restul ﬁlmului,
mai degrabă decât pentru a lăsa viaţa să respire, funcţionează pentru a
ascunde banalitatea ideilor vehiculate. (Gabriela Filippi)
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exhibată, deoarece, în fond, privirea lui Han asupra Mikaelei depășește
stadiul iniţial de dorinţă și ajunge la pură curiozitate. Felul în care se
schimbă raporturile dintre cei doi este destul de limpede, fără a ﬁ însă
ﬂagrant. La început, Han are iniţiativă, își atribuie rolul de prădător, iar
Mikaela e în poziţia prăzii, cu tot arsenalul de priviri timid lăsate în jos și
ezitări. După ce ajung la ea acasă începe „dansul” dezbrăcării, și nu doar
de haine. Metafora asta a dezbrăcării de haine și, implicit, a îndepărtării
de straturi, care are dublu înţeles, pentru că, de fapt, simbolizează o
expunere mult mai intimă, poate părea la îndemână, dar aici e foarte
eﬁcientă și funcţionează – nu e vorba doar despre gestul în sine, care
poate căpăta nuanţe simbolice legate de vulnerabilitatea ﬁzică și
psihică, ci și despre cine și de ce. Han insistă să o vadă pe Mikaela goală
strict dintr-un interes meschin, iar singura monedă de schimb pe care o
are este propria goliciune.
Însă revenind la posibilitatea ca povestea să ﬁe a lui Han, și nu a
Mikaelei, și la felul în care se schimbă raporturile dintre cei doi: pe
parcurs devine evident că fricile și reţinerile îi sunt transferate lui,
cărora ea le răspunde cu priviri susţinute, gesturi asumate și explicaţii
simple și sincere. Han nu poate gestiona situaţia și simte nevoia să își
conﬁrme identitatea masculină – caută aprobarea Mikaelei în ceea
ce privește aspectul lui ﬁzic și se laudă cu numărul de femei pe care
le-a cucerit; în cele din urmă, căutările sunt ale lui. Limita amândurora
apare când intervine în discuţie trecutul Mikaelei și când ajunge să ﬁe
clar că ea nu e doar o curiozitate, ci o persoană cu o identitate solidă.
(Ioana Moraru)

Viimane Romeo (Ultimul Romeo)
Estonia 2013
regie Moonikaa Siimets

Rei Inútil, 2013

Băiatul slăbuţ, palid și timid de la ţară se îndrăgostește de fata bălaie
dorită de mulţi, dar aceasta e sedusă deja de șmecherașul ajuns la oraș,
cu mașină și ceva mai multe perspective în viaţă. Femeile visează
la luminile orașului când bărbaţii trag la măsea în dube scorojite,
înfruntându-și soioși, scabroși, mahmureala cu încă un gât de votcă.
Nimic nou sub soare, până când, surpriză, încep să cânte – despre dureri
de cap, reparat tractoare, viaţa grea de la ţară și altele cele lumești,
strecurând câte-o adaptare à la băiat macho de Love me tender. Din
concreteţea și realismul satului estonian suntem catapultaţi, cu tot cu

mișcări de aparat, efecte speciale și ecleraj, într-un amestec năpraznic
de genuri cinematograﬁce concretizate într-o comedie bazată pe clișeu.
E un musical cu accente de thriller și fantasy, unde un antagonist în
cămașă hawaiiană trântește uși brăzdat de lumina fulgerelor, împrăștie
sânge pe faţa inamicului și-l face să se târască într-un slow-motion horrorizat cu ceva efecte verzui-distorsionante. Și toate astea chiar înainte
ca un grăsuţ cu iz de Dumnezeu să cadă prin tavan și să dezlănţuie
o alcooleniadă lipsită de griji în lumină divină, cu voie bună, câini
vorbitori-cântători și selﬁe-uri bune de pus pe Facebook. E un combo
reușit din care nimeni nu poate scăpa – chiar și timidul slăbuţ trebuie
iniţiat în practicile votcii, ale grosolăniei și dezmăţului în absenţa
raţiunii. Tipologia îndrăgostitului fără speranţă, a Romeo-ului venit cu
ﬂori de câmp să cânte serenade, se spulberă în faţa fetei mult dorite,
care-l vede acum doar ca pe un alt alcoolic. Pur și simplu, timiditatea nu
mai e un atu atunci când tatăl soios îţi împinge pahare de băutură pe gât,
dar pentru ea circumstanţele nu par atenuante. Și tot amalgamul ăsta de
acţiuni se petrece pe fundalul unei stări meteorologice la fel de indecise
ca personajele, însoţind cu nori grei nesiguranţele sentimentale, cu o
furtună sălbatică puseurile de înverșunare și conﬂictul sângeros, iar
bunădispoziţia cu lumina pură a raiului?
Regizoarea Moonika Siimets nu s-a temut să amestece în aceeași
oală multe clișee - într-o comedie (și mai ales una musical) poţi plusa
cu orice, poţi trece dintr-o extremă în alta și cel mai bine e să mizezi
pe neprevăzut, oricât de prostesc sau improbabil ar ﬁ el. În cazul
scurtmetrajului ei, o mână de oameni sunt puși claie peste grămadă în
aceeași cameră, iar apoi, ca într-un spectacol de improvizaţie, o voce
exterioară diegezei spune „stop” și acţiunea se comută aproape automat
de la romanţă la horror, adăugând ce se poate din clișeele genului.
Personajele schematice facilitează trecerea bruscă de la un stil la altul,
iar spectatorul intră treptat în convenţie odată cu ele, desprinzându-se
gradual de citirea ﬁlmului în cheie strict realistă. Și ﬁecare dintre aceste
personaje caricaturizate are momentul lui de glorie (adică de cântec)
prin care să exprime of-ul tipologiei al cărui exponent e.
La ﬁnal, toată ura și gelozia iscate sunt înecate în alcool, personajeletipologii sunt unite în bunădispoziţie de un Iisus ahtiat după murături,
și cântă mult, toţi. Ce rămâne? O noapte care schimbă totul între ei, dar
până la urmă nu va schimba nimic, în micul sat generic estonian unde
(aproape) toţi bărbaţii sunt niște drojdieri infecţi, iar femeile vor să
evadeze, visând la șampania orașului și la băile cu spumă mult promise.
(Maria Cârstian)
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REDACTORII
FILMELE

Andrei
Rus

L’image manquante (r. Rithy Panh)

★★★★

At Berkeley (r. Frederick Wiseman)

★★★★

Irina
Trocan

Ioana
Raluca
Moraru Durbacă

Sleepless Night Stories (r. Jonas
Mekas)

★★★★

The Unknown Known (r. Errol
Morris)

★★★★

Our Sunhi (r. Hong Sang-soo)

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★
★★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★★

Nebraska (r. Alexander Payne)

★★★

★★★

Only Lovers Left Alive (r. Jim
Jarmusch)

★★★★

★★

The Broken Circle Breakdown (r. Felix
van Groeninger)

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★

★★★

★★★★

★★★

★★

★★★★

★★★

★★★

★★

★★★★

Jeune et jolie (r. Francois Ozon)

★★

★★

★★★

★

★

★★★

★★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★
★★

★★★★

★★★

★★

Jimmy P. (r. Arnaud Desplechin)

★★★★★

★★★★

Like Father Like Son (r. Hiroazu
Koreeda)

Noah (r. Darren Aronofsky)

Cătălin
Cristuţiu

★★★★★

★★★

★★★

Closer to the Moon (r. Nae Caranﬁl)

Bianca
Bănică

★★★★

★★★★

★★★

The Grand Budapest Hotel (r. Wes
Anderson)

Andra
Andrei
Petrescu Șendrea
★★★★★

★★★

A Touch of Sin (r. Jia Zhang-ke)

Al doilea joc (r. Corneliu Porumboiu)

Andrei
Gorzo

★★

★★★★

★★
★★★
★

★★★

★★

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