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Ne-am întrebat înaintea realizării acestui număr al Film Menu dacă mai are vreun rost în zilele noastre să punem în discuţie departajarea cineaştilor 
în autori şi meşteşugari. Vremurile s-au schimbat, publicul cunoaşte astăzi numele multor cineaşti şi ştie, atunci când cumpără un bilet de cinema, că 
urmează să vizioneze un nou film de Quentin Tarantino, de Martin Scorsese, de Woody Allen sau de Abbas Kiarostami. Cel puţin în ceea ce îi priveşte 
pe realizatorii hollywoodieni, spectatorii sunt cei care le decid statutul de autori sau de meşteşugari. Faptul că recunosc stilul lui Tarantino sau pe al lui 
Scorsese, dar că, atunci când merg, spre exemplu, la un film de Edward Zwick sunt atraşi în primul rând de numele actorilor de pe afiş, şi nu în egală 
măsură de promisiunea oferită de numele realizatorului, este relevant în acest sens. 

Totul se complică, însă, dacă ne raportăm la numeroasele studii de specialitate publicate în ultimele decenii. Atâtea direcţii au fost deschise de interpretările 
teoreticienilor şi ale istoricilor de cinema existenţi în număr din ce în ce mai mare în cadrul tuturor universităţilor de profil din lume, încât, practic, astăzi 
poate fi demonstrat, apelând la una sau alta dintre metodologii, că oricare cineast hollywoodian este un (fel de) autor. Astfel au fost atinse limitele „teoriei” 
auteuriste - am apelat la ghilimele pentru a încadra noţiunea de „teorie”, deoarece consider că mai potrivită ar fi cea de „intuiţie” sau de „politică”, în 
conformitate cu modul în care hotărau tinerii redactori ai revistei „Cahiers du Cinéma” din anii ’50 să-şi definească  atitudinea. Preferinţa acestora pentru 
unii din cineaştii americani, pe care îi numeau „autori”, în detrimentul altora, pe care îi numeau „meşteşugari”, se baza mai mult pe afinităţi şi pe intuiţii, 
decât pe metode riguroase de analiză. Oricât de pasionante şi de juste par cititorilor contemporani articolele dedicate cinematografiei americane de către 
Truffaut, Godard sau Rivette, politica lor părtinitoare lasă loc unor variate interpretări şi răstălmăciri. Încercările ulterioare de teoretizare ale acestei 
politici nu au făcut decât să creeze confuzie în rândul publicului larg şi să coboare de pe un piedestal noţiunea de „autor”, aşa cum era ea înţeleasă şi 
percepută la jumătatea secolului trecut. Cu alte cuvinte, continuând să ne raportăm la situaţia cineaştilor hollywoodieni contemporani, par să nu existe  
diferenţe de statut între, spre exemplu, David Fincher, Darren Aronofski şi Stephen Daldry. Toţi trei sunt consideraţi autori, indiferent de calitatea unuia 
sau a altuia din filmele pe care le realizează. Transformarea unei „politici” a autorilor într-o „teorie” ne-a adus azi în poziţia de a cataloga drept „film 
de autor” orice realizare a cineaştilor americani care au ambiţia de a nu realiza „filme de gen”. Ne aflăm, aşadar, într-o postură complet diferită de cea a 
criticilor francezi ai anilor ’50, care încercau să descopere personalitatea unor cineaşti precum Howard Hawks, John Ford sau Billy Wilder în spatele unor 
filmografii marcate de convenţiile dramaturgice şi stilistice ale diferitelor genuri cinematografice ale Hollywood-ului acelei epoci. 

Cineaştii non-hollywoodieni de astăzi sunt consideraţi, în bloc, autori. Deoarece sunt constrânşi, în general, să realizeze filme care urmează să fie 
distribuite şi în afara graniţelor ţării în care activează, aceştia sunt nevoiţi să ţină cont de cerinţele estetice ale marilor festivaluri ale lumii. Cu puţine 
excepţii, selecţiile acestor festivaluri, interesate de promovarea filmelor „de autor”, sunt cele care pot asigura producţiilor non-hollywoodiene o oarecare 
notorietate mondială.

Traversăm, aşadar, o perioadă în care noţiuni şi concepte care stau la baza celor mai influente teorii cinematografice ale ultimelor decenii se cer repuse în 
discuţie şi, ulterior, reconfigurate. Considerând că un asemenea demers, complex şi ramificat, ar face mai curând subiectul unui studiu ştiinţific riguros 
şi consistent, am decis să adoptăm o atitudine conformă „politicii autorilor” şi să nu urmăm calea „teoriilor autorilor”, care ne-ar fi trimis cu siguranţă 
într-o fundătură. Ne-am ales, aşadar, subiecţii dosarului dedicat autorilor de cinema în funcţie de preferinţele proprii, dar încercând să acoperim o arie 
temporală şi spaţială cât mai amplă.
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de tudor Jurgiu

A Religiosa Portuguesa (Călugăriţa portugheză)

Portugalia-Franța 2009

regie și scenariu Eugène Green

imagine Raphaël O’Byrne

montaj Valérie Loiseleux

sunet Georges Henri-Mauchant

cu Leonor Baldaque, Francisco Mozos, Diogo Dória, carloto cotta

o tânără actriţă din Paris ajunge în 
Lisabona pentru a filma câteva secvenţe 
dintr-un film care spune povestea de 
dragoste dintre o călugăriţă și un ofiţer. Pe 
perioada șederii ei, are o serie de întâlniri 
care o ajută, nu atât să descopere o nouă 
perspectivă asupra propriei vieţi, cât să 
exploreze sentimente neclare ascunse în 
ea și pe care ajunge să le înţeleagă ceva 
mai mult. Probabil că prima secvenţă 
importantă în acest drum al descoperirii 
este cea în care Julie îl salvează, fără să-și 
dea seama, pe un bărbat de la sinucidere. 
acest mic șoc pornește o serie de 
întâlniri care, toate, vor acţiona ca niște 
mici revelaţii, culminând cu discuţia 
dintre Julie și o tânără călugăriţă. ea mai 
întâlnește un băiat pe care va încerca 
să-l adopte, are o aventură de o noapte 
cu actorul cu care joacă și poartă discuţii 
sincere cu regizorul. 
filmul are tonul unei parabole, însă fără 
a avea un caracter moralist. deși toate 
întâlnirile și discuţiile par întâmplătoare, 
rolul lor devine clar în ansamblul 
poveștii și ne conduc progresiv spre 

înţelegerea de sine la care protagonista 
ajunge în final. orașul pare de multe 
ori părăsit, și personajele pe care Julie 
le întâlnește sunt ca niște apariţii care 
parcă o așteaptă. Pe la începutul filmului, 
ea dă într-un bar peste un cântăreţ de 
fado și doi instrumentiști. aceștia cântă, 
îmbrăcaţi în costume, deși barul e gol. 
Julie îi ascultă din ușă și astfel suntem 
introduși în atmosfera filmului. 
secvenţele au aerul unei ceremonii. 
Julie este condusă de un bărbat cu un 
sfeșnic în mână printr-o casă întunecată. 
Pașii lor sunt lenţi și aproape sincroni. 
există anumite pauze scurte înainte de 
o ridicare sau de un gest cât de simplu. 
Personajele par să respecte tacit un 
cod care dă gravitate momentelor și 
conferă replicilor valoarea unui adevăr 
de necontestat. Tonul vocilor este unul 
neutru. sunt rostite silabe și sunete 
nealterate de intonaţie și asta te face să 
te gândești la actorii neprofesioniști ai 
lui robert Bresson și la maniera lui de 
a-i conduce. Personajele vorbesc puţin și 
foarte clar. fac pauze dese și nu vorbesc 

niciodată unul peste altul. există un fel 
de bun-simţ și o etichetă pe care ei o 
respectă în tot filmul. Tonul neutru este 
în contrast cu gravitatea lucrurilor spuse. 
intimitatea apare brusc între personajele 
care se deschid unul altuia fără rezerve. 
Pare că întâlnirile sunt așteptate demult, 
că toate aceste cuvinte au mai fost rostite, 
deși poate nu cu voce tare. Julie îi spune 
colegului ei: „dacă să te culci cu mine te-
ar ajuta, aș simţi că am făcut o faptă bună. 
Și, deci, ar fi egoist și din partea mea.” 
exaltările, suferinţele, rămân toate în 
spatele unor chipuri care trădează puţin 
prin mimică, dar foarte mult prin privire. 
Julie reușește ca, doar prin intermediul 
ochilor ei, să te transporte prin emoţii 
foarte diferite și intense. schimbările în 
expresia ei sunt uneori atât de subtile, 
încât te întrebi dacă emoţia resimţită 
de tine nu este efectul alăturării dintre 
imaginile pe care le vede și chipul ei. 
ochii mari sunt de cele mai multe ori 
larg deschiși și, privindu-i, nu știi dacă e 
speriată, fascinată sau tristă. Misterul și 
intensitatea privirii ei oferă tensiune și 
chiar suspans întregului film.     
Prim-planurile au ceva din calitatea unei 
icoane. Cele mai multe sunt frontale și 
surprind chipurile într-o lumină moale, 
care le oferă candoare. Încadratura are 
ceva rigid și formal în ea, dar uneori 
camera își ia timp să nu mai privească 
personajele și să admire orașul sau 
interiorul unei biserici. Mișcările de 
aparat sunt foarte lente, lăsând timp ca 
atmosfera secvenţei să apară. detaliile și 
cadrele, compuse foarte atent, amplifică 
senzaţia de ritual a secvenţelor. spre final, 
Julie are o discuţie cu o călugăriţă. ele stau 
faţă în faţă, iar încadratura este identică, 
sugerând faptul că ele se oglindesc una 
în cealaltă. discuţia îi dezvăluie lui 
Julie contrastul dintre iubirea trăită de 
ea până acum și iubirea adevărată pe 
care doar o intuise până atunci. Întreg 
filmul vorbește despre întâlnirea dintre 
erotism și religie, despre moduri de a iubi 
oamenii și despre puterea și claritatea de 
a recunoaște șansele care ţi se dau de a 
trăi prin oameni. 
eugène green se dovedește în „a 
religiosa Portuguesa” un regizor plin 
de emoţie și reţinere, care știe cum să te 
urmărească cu filmul lui mult după ce l-ai 
văzut.

review
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În 1997, Phillipe Berre a fost arestat după ce 
vreme de o lună se dăduse drept inginer/
șef de proiect al unei firme de construcţii, de 
la care deturnase bani și echipamente. Într-
un mic sat francez, angajase apoi muncitori 
pentru diferite lucrări inginerești, resimţite 
mai târziu de aceștia ca o adevărată lecţie 
într-ale meseriei. Condamnat pentru abuz 
de încredere și escrocherie, a fost întrebat 
la proces de ce delapidase atâtea zeci de mii 
de euro fără vreun profit personal; Phillipe 
Berre, escroc de carieră închis și eliberat 
de mai multe ori până atunci, răspunde că 
organizarea acelor lucrări în comunitate 
l-a făcut să se simtă în sfârșit cineva. faptul 
divers a fost preluat și ficţionalizat de Xavier 
giannoli într-o poveste exemplară despre 
responsabilizare în contextul relaţiilor umane 
apropiate. 
Mentalul nostru vestic a ajuns să ne interzică 
să mai vedem filme despre oameni care au 

slujbe fizice, oameni pe șantier. „À l’origine” 
e și despre un șantier, un șantier din franţa, 
pe care n-are loc niciun caz de discriminare 
rasială. e despre o clasă socială defavorizată, 
într-un fel, care-i favorizează personajului 
principal virajul moral. un hoţ, un escroc. 
scenariul întregește activităţile domnului 
Phillipe Miller (françois Cluzet) cu ideea 
de a construi o secţiune de autostradă cu 
resursele deturnate. doi ani mai devreme, 
se abandonaseră lucrările din cauza unei 
populaţii de cărăbuși, a cărei extincţie  
iminentă în zona șantierului fusese reclamată 
de ecologiști. Întreruperea contractului 
a produs șomaj de 25% și mari pierderi 
financiare pentru firmele locale. Când domnul 
Phillipe Miller ajunge în st. Berto, iniţial doar 
cu gândul de a deturna niște echipament 
tehnologic, el este salutat de locuitori ca omul 
providenţial ce va reda comunitaţii locurile 
de muncă necesare. asumându-și, la început 
doar din curiozitate, rolul de șef de proiect 
pe care așteptările localnicilor i-l atribuie în 
mod automat, Miller obţine, aproape fără să 
ceară, o serie de șpăgi de la furnizorii de zonă, 
și ei avizi să-și asigure participarea la lucrările 
autostrăzii. Miller, însă, amână momentul în 
care să fugă cu banii. 
În general, 80% din delicte sunt comise de 
bărbaţi, iar cherchez la femme e un reflex 
automat al anchetelor poliţienești. În cazul 
real al lui Phillipe Berre, ancheta a scos la 
iveală și relaţia amoroasă dintre escroc și 
primăriţa satului respectiv. giannoli preia 
acest cârlig psihologic, distribuind-o pe 
emmanuelle devos în rolul alesei locale, 
responsabile și intense. Prin deschiderea ei, 
primăriţa îl face să realizeze ce ar însemna 

À l’origine (La început)
pentru el să înșele așteptările atâtor oameni 
implicaţi în reconstruirea autostrăzii. al doilea 
trăgaci al umanului e nicolas, hoţul de 20 de 
ani, pe care Miller îl percepe ca o versiune 
mai tânără a sa, un posibil fiu pe care vrea să-l 
îndrepte așa cum ar visa să se îndrepte pe sine. 
françois Cluzet imprimă escrocului o teamă ce 
migrează înspre hotărâre și responsabilitate, 
o dată cu asumarea rolului de patron al 
autostrăzii inexistente. alături de emmanuelle 
devos, toate personajele secundare 
funcţionează ca instanţe morale, provocând 
în Miller introspecţie și remușcări. singura 
lui legătură cu adevărata lume interlopă apare 
prin gérard depardieu, un Mr. Hyde pentru 
Phillipe. Jucând răul flegmatic și detașat 
în momente cheie, depardieu îl motivează 
odată în plus să-și respingă adevărata natură 
de escroc și să ducă până la capăt persona 
patronului, de data asta solidar și implicat în 
comunitatea pe care a revitalizat-o pentru 
câteva săptămâni, cu bani furaţi.
după ispășirea condamnărilor de la sfârșitul 
anilor ‘90, persoana reală Phillipe Berre și-a 
continuat stilul și filozofia de viaţă. Cel mai 
recent, a fost arestat în martie 2010, după ce 
se dăduse drept reprezentant al Ministerului 
francez al agriculturii și Pescuitului, oferind 
unei comune echipament tehnic în valoare 
de 40000 de euro, deturnaţi. Media franceză 
îl percepe drept un personaj ieșit din comun, 
un escroc „flamboaiant”, „incredibil”.  filmul 
lui giannoli a ajuns o menţiune în CV-ul său, 
îmbogăţit mai nou cu ultimele 61 de infracţiuni 
săvârșite prin abuz de încredere, folosire de 
falsă identitate și escrocherie. din nou în 
închisoare, persoana reală Phillipe Berre nu 
pare să fi aplicat îndreptarul moral propus de 
giannoli. seducătoare ca  poveste imaginată, 
întoarcerea escrocului la responsabilitate 
trăiește doar în film. referindu-se la „À 
l’origine”, judecătorul care l-a condamnat 
pe Berre în 1998 e de părere că „ficţiunea 
nu explică realitatea; dacă le confundăm, 
e pentru că suntem psihotici. În schimb, 
ficţiunea relevă ceva din categoria adevărului.” 
Înainte de cea mai recentă condamndare a 
lui Phillipe Berre, Xavier giannoli afirma că 
„À l’origine” e despre un om care și-a folosit 
toate minciunile, fiind acum pus faţă în faţă 
cu viaţa și cu anumite valori umane, cum ar fi 
responsabilitatea. filmul e bine scris, e regizat 
modern, „înălţător”. acum, depinde ce preferă 
fiecare: mesajul escrocului umanizat sau 
realitatea escrocului recidivist. 

de emi vasiliu

Franța 2009

regie Xavier Giannoli

scenariu Xavier Giannoli, Marcia Romano

imagine Glynn Speeckaert

montaj célia Lafitedupont

sunet Gabriel Hafner

muzică cliff Martinez

cu François cluzet, Emmanuelle Devos
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„oamenii răniţi rănesc oameni” îi spune 
florence lui roger greenberg, în cel mai 
recent film al lui noah Baumbach (cunoscut 
pentru „The squid and the Whale” („Câinele 
și pisica”, 2005), „Margot at the Wedding” 
(Margot la nuntă, 2007) sau pentru 
colaborările cu Wes anderson la scenariile  
„The Life aquatic with steve Zissou” („steve 
Zissou: cel mai tare de pe mare”, 2004) 
sau „fantastic Mister fox” (2009)). ideea 
exprimată mai sus guvernează de fapt toate 
filmele lui noah Baumbach: personajele lui 
sunt auto-distructive, adevărate bombe cu 
ceas ce ameninţă în orice clipă să explodeze, 
spulberând echilibrul anemic al lumii în care 
trăiesc. Conflictele ce izbucnesc sunt mici 
descărcări ale acestor energii copleșitoare și 
nu par niciodată a le dezamorsa într-o măsură 
care să-i ofere spectatorului un moment de 
respiro. filmele lui noah Baumbach sunt 
comedii. nu și pentru fanii obișnuiţi ai lui Jack 
Black sau Ben stiller veniţi să-și vadă eroii în 
acţiune, dar sunt totuși comedii. nu lipsesc, 
de altfel, nici situaţiile ridicole caracteristice 
filmelor de gen: Jack Black luptându-se cu 

un tufiș, Ben stiller dându-se în spectacol 
la o petrecere, Jack Black fugind mâncând 
pământul de tatăl furios al minorei cu care 
se sărutase, dar momentele au o cu totul altă 
încărcătură în contextul în care apar, sunt 
comice într-un mod adânc, amar. Baumbach 
desaturează comediile americane și plantează 
în locul personajelor obișnuite caractere 
foarte complexe, minuţios construite, care 
par a se sufoca în propriile existenţe. efectele 
sunt asemănătoare preparării unei reţete 
obișnuite cu ingrediente inedite: unora li se 
pare interesant, alţii nu pot înghiţi. 
„greenberg” este un love story neconvenţional 
ce urmărește povestea lui roger greenberg, 
un bărbat acru, în vârstă de 41 de ani. 
greenberg se mută temporar de la new York 
la Los angeles, în casa fratelui său plecat 
în vacanţă. aici o va cunoaște pe florence, 
asistenta personală a familiei. relaţia lor 
debutează ca o relaţie de conjunctură, roger 
fiind nevoit să apeleze la ajutorul lui florence 
pentru a avea grijă de câinele familiei, 
Mahler. Totuși, din momentul în care  se 
cunosc, el îi pune să asculte una din melodiile 
lui preferate, de care florence nu este prea 
impresionată. Poate părea puţin, dar pentru 
felul în care este construit personajul lui 
roger greenberg, acesta este un gest de mare 
deschidere emoţională. Backstory-ul ni se 
revelează treptat pe măsură ce îi observăm 
comportamentul nesuferit. Pe scurt, 
greenberg a făcut parte în tinereţe dintr-o 
trupă rock și a refuzat la un moment dat 
singura ofertă din partea unei case de discuri, 
ceea ce a dus la destrămarea grupului. de 
aici, viaţa lui a mers pe o pantă descendentă 
până la momentul povestirii, care îl găsește 
în postura de tâmplar fără idei de viitor, 
proaspăt ieșit dintr-un spital de psihiatrie. 

Planul lui este să nu facă nimic pentru o 
vreme. Își ocupă timpul redactând scrisori 
de reclamaţii și recomandări către diferite 
companii cu care ia contact (o linie aeriană, 
starbucks, etc.) și complicând vieţile lui ivan, 
prietenul său din tinereţe, și pe a lui florence, 
noua sa cunoștinţă.
greenberg este atât de preocupat de ceea 
ce merge greșit în lume (scaunul din avion 
nu se dă pe spate, legile din new York sunt 
prea permisive cu claxonatul, florence 
povestește întâmplări lipsite de sens) încât 
nu observă putreziciunea propriei vieţi. 
Mai bine spus, preferă să se concentreze pe 
ceea ce se întâmplă în afară. Și subminează 
cu încrâncenare ceea ce ar putea fi un nou 
început în viaţa lui, relaţia cu florence, 
printr-un fel de hărţuire sentimentală. Îi dă 
de înţeles că o place și mai apoi se retrage 
în carapacea lui, atacând-o printr-o critică 
virulentă. roger nu face toate acestea cu 
intenţia de a o răni, dar nici nu se poate spune 
că este nevinovat. Comportamentul lui este 
rezultatul alegerilor greșite pe care le-a făcut 
în viaţă și al demonilor săi interiori pe care 
îi hrănește cu dragoste. acest tip de sadism 
îndreptat către persoanele mai vulnerabile 
poate fi întâlnit în aproape toate filmele lui 
noah Baumbach și nu îi cruţă nici pe copii. 
Părinţii din filmografia lui, cu toate că nu 
se poate spune că sunt denaturaţi, recurg 
de multe ori la această formă de agresiune 
psihică, cel mai adesea în mod nejustificat (de 
exemplu, Margot, din „Margot la nuntă”, îi 
spune fiului său că ceilalţi îl consideră leneș 
și incapabil, din motive numai de ea știute).
În ciuda faptului că și florence este derutată 
și a pierdut controlul asupra propriei vieţi, 
ea rezistă surprinzător de bine la atacurile 
lui roger. se ridică în picioare după fiecare 
rundă și este pregătită să încaseze din nou. 
nici ea nu are mare lucru de pierdut și se lasă 
în voia destinului. iar această rezistenţă îi va 
fi răsplătită.
finalul, în stilul caracteristic al lui noah 
Baumbach, este de o mare delicateţe. regizat 
foarte subtil, el aduce doar o schimbare 
infimă în comportamentul lui greenberg. 
acesta din urmă nu îi spune lui florence că 
o iubește și că nu poate trăi fără ea. Îi trimite 
doar un mesaj în care îi spune că o place și 
o lasă să asculte mesajul. atât. dar când 
muntele de încrâncenare se clatină puţin 
și lasă să îl străbată o rază de lumină, gestul 
poartă în el un optimism molipsitor. 

Greenberg

Sua 2010

regie noah Baumbach

scenariu  n. Baumbach, Jennifer Jason Leigh

imagine Harris Savides

montaj tim Streeto

cu Ben Stiller, Greta Gerwig

muzică James Murphy 

de cristina Bîlea



7

review

Winter’s Bone

dacă vrei să trăiești, trebuie să-ţi ţii gura! 
este prima regulă pe care o învaţă ree dolly 
(Jennifer Lawrence) în „Winter’s Bone”, 
cel de-al doilea film al regizoarei debra 
granick inspirat din romanele lui david 
Woodrell, care și-a adjudecat deja două 
premii importante la sundance în 2010.
o altă americă ne este arătată în decursul 
filmului, o regiune săracă din Munţii orzak, 
o zonă atât de pitorească încât criticii 
americani mărturiseau că nu au mai văzut-o 
niciodată pe ecran. Principala industrie 
pare să fie aici fabricarea de amfetamine și 
toţi localnicii sunt într-o oarecare măsură 
implicaţi în trafic.
o lege a tăcerii guvernează așezările 
disparate din munţi. Și tocmai legea asta 
trebuie să o încalce ree în ziua în care 
șeriful o anunţă că dacă tatăl ei, Jessup, 
arestat pentru producere de amfetamine, 
nu se prezintă la proces, va pierde în decurs 
de o săptămână casa și pădurea, în virtutea 
cauţiunii stabilite de statul Missouri. o 
încalcă pentru că, din acel moment, fata de 
17 ani începe să pună întrebări.
un film country-noir, cum își considera 
Woodrell subiectele într-o încercare 
disperată de a le feri de eticheta de cărţi 
poliţiste, „Winter’s Bone” creează suspans 
prin antiteză. Toate întâmplările care ne 
sunt înfăţișate sunt atât de tensionate, 
personajele atât de întunecate și 
imprevizibile încât orice acţiune pe care 
o întreprinde ree pare că-i pune viaţa în 
pericol, orice invitaţie în mașină pare un 
preambul la o execuţie sumară.

dacă performanţa lui Jennifer Lawrence a 
generat doar aprecieri pozitive, filmul nu 
a fost mereu bine primit. dintre lucrurile 
care cred că au provocat critici negative, 
poate cea mai importantă este alegerea 
regizoarei de a ţine discursul narativ la 
timpul prezent. nu există flash-back-
uri, evenimente simultane sau momente 
anticipate. orice decuplare de la prezent 
este înlăturată. suntem în fiecare moment 
al filmului alături de eroină. Mai mult, 
întreaga poveste se desfășoară în cadrul 
unei comunităţi. este o afacere care se 
rezolvă între rudele de sânge. filmul se 
restrânge astfel până când ajunge un 
conflict în mijlocul unei mari familii 
dezaxate, cu timpul de explozie plasat la 
sfârșitul unei săptămâni.
În această desfășurare, back-story-ul este de 
multe ori ambiguu, sugerat din frânturi de 
discuţie și obiecte de familie. Legăturile nu 
sunt clare, motivaţiile nu sunt accentuate și 
chiar dacă ritmul nu este unul foarte bine 
dozat - nici n-ar putea fi astfel în momentul 
în care alege să urmărească un singur 
personaj -, filmul merită văzut. 
există și două momente care ar fi putut 
să lipsească din film. Primul este visul 
eroinei, o derulare de imagini alb-negru cu 
veveriţe și păduri arzând, care este atât de 
stridentă, încât lasă efectiv o gaură imensă 
în derularea poveștii, o făcătură, un organ 
aritificial ce are doar rol decorativ. al doilea  
este momentul în care ree încearcă să se 
înroleze în armată, sperând să primească 
40.000 de dolari și să acopere astfel valoarea 

cauţiunii. dacă în restul filmului actorii 
neprofesioniști se integrează în distribuţie, 
aici apare singura problemă. ofiţerul de 
recrutare, care îi predică eroinei despre 
cât de curajoasă este rămânând acasă, este 
mai speriat decât adolescenta pe care o 
interoghează. Înghiţind în sec și recitând 
niște bucăţi de text, pare mai degrabă un 
actor aspirant la o probă de casting pe care 
știe că nu o va câștiga.
În restul filmului, personajele din „Winter’s 
Bone” sunt niște apariţii violente și 
imprevizibile. Cei care se perindă printre 
rulote și cabane formează o lume brutală 
care nu acordă prezumţii de nevinovăţie 
și pentru care răzbunarea este doar un 
alt amestec de chimicale de care toţi sunt 
dependenţi. 
dintre ei, de departe, se detașează Teardrop 
(John Hawkes), unchiul lui ree. dependent 
de amfetamină, cu un x tatuat discret sub 
ochiul stâng, este cunoscut de toată lumea 
ca un om de care e mai bine să-ţi fie frică. 
Când jeep-ul argintiu se pierde pe drum, 
în secvenţa finală, înţelegi că este ultima 
oară când copiii îl vor mai vedea. fără 
explicaţii, fără comentarii. „Știu cine a 
făcut-o”. Și pentru că numele ucigașului nu 
este important pentru eroină, nici noi nu-l 
aflăm. Știm doar că răzbunarea va fi dusă 
mai departe.
„Winter’s Bone” nu este o poveste moralistă 
despre oameni săraci. filmul  reușește 
să ţină un discurs aproape antropologic 
despre determinare și supravieţuire într-un 
mediu în care valorile sunt alterate.

Sua 2010

regie Debra Granik

scenariu Debra Granik, anne Rosellini

imagine Michael McDonough

montaj alfonso Gonçalves

sunet Damian Volpe

muzică Dickon Hinchliffe

cu Jennifer Lawrence, Isaiah Stone

după un roman de David Woodrell

de andrei dobrescu
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„a merge la cinema a devenit un ritual (sau să-l numesc mai bine 
obicei de consum?). Cu mic, cu mare, publicul vrea să vadă povești 
frumoase, să râdă sau să plângă, să aibă un fel de pseudo-trăiri prin 
eroul de vineri seară. Între imaginea de pe ecran și public se creează 
o legătură magică cu o altă lume. Cinematograful hollywoodian 
este unul de consum prin care se încurajează cumpărarea altor 
produse auxiliare mall-ului”, comentează Lisandro alonso, un 
regizor argentinian tânăr (35 de ani). el încearcă, prin cinema, 
să deschidă o fereastră către un univers necunoscut, dar cere în 
schimb un alt tip de implicare. În relaţia lui cu spectatorul, alonso 
cere un efort de atenţie. „fantasma” („fantoma”, 2006), al treilea 
film al său care poate fi considerat mai degrabă un experiment, e 
dedicat – precum „shirin” (2008, r. abbas Kiarostami) – celui care 
intră în sala de cinema. În „fantasma” („fantoma”, 2006), argentino 
Vargas privește atent afișele și apoi se hotărăște să cumpere un 
bilet la una dintre proiecţii. spectatorul lui alonso trăiește altfel 
experienţa cinemaului. Mai mult decât în „shirin”, alonso îl privește 
pe spectator cu o curiozitate răbdătoare, investigându-i atent și lent 
gesturile, mimica, respiraţia, mersul. argentino Vargas intră în sala 
de cinematograf conștient de propriile emoţii și temeri. el vrea să 
privească, să cunoască, să analizeze – acesta este spectatorul căruia 
i se adresează alonso. de altfel, dorinţa lui Vargas de investigare a 
ceea ce-l înconjoară este egală cu cea a aparatului de filmat, care îl 
urmărește de la distanţa potrivită. ochii umani și lentilele au aceeași 
capacitate de observaţie. 
argentino se uită chiar la filmul anterior al lui Lisandro alonso, cel 
în care interpretase el însuși rolul unui fost deţinut care se întoarce 
acasă. Legătura aceasta dintre spectator și personaj nu se explică 
prin identificare, ci reprezintă distanţa dintre omul de pe ecran și 

cel din sală, conștiinţa diferenţei dintre ei. argentino nu trăiește o 
dată cu personajul său, ci își studiază proiecţia propriei imagini pe 
ecran. Că în sală sunt doar trei spectatori, dintre care unul se ridică și 
pleacă, este doar mostra comică de luciditate a regizorului, conștient 
că stilul său auster poate fi urmărit doar de către cinefili.
Lisandro alonso face filme pentru un public de connaisseurs, care 
poate percepe lirismul ritmului propus de el. Cadrele lungi și lipsa 
dramatizării acţiunii conferă o lentoare, a cărei frumuseţe poate 
fi descoperită doar datorită unui antrenament al atenţiei pentru 
detalii, pe care ochiul trebuie obișnuit să și le aleagă liber. alonso nu 
manipulează atenţia spre nimic – nici spre poveste, nici spre detalii 
audiovizuale sau de montaj. el permite imaginii în mișcare, fără a 
interveni, să dezvăluie natural mecanica vieţii. „La Libertad” (2001) 
surprinde, asemenea unui tablou,  o zi de vară, în mijlocul naturii; 
prezenţa camerei se simte în mișcarea cadrului sau a poziţionării 
camerei de filmat, dar autorul nu intervine dramaturgic și nu 
manipulează spectatorul: povestea se desfășoară firesc. 
Cinematograful lui Lisandro alonso datorează mult intuiţiei. 
Tehnica propriu-zisă, care se învaţă, poate fi observată în calitatea 
vizuală a filmelor sale, în iscusinţa îmbinării sunetului cu vizualul, 
dar alegerile potrivite pentru a conferi lirism ţin, în primul rând, 
de o intuiţie în alegerea oamenilor și a locurilor pe care urmează 
să le filmeze. regizorul își construiește ritmul lent, prin alegoria 
cadrelor-secvenţă ce se succed cronologic, imitând un bioritm. nu 
există elipse, prezentul face subiectul filmului. dar oricât de riguros 
ar fi în mizanscenă, chimia actorilor cu mediul înconjurător (fie că 
e vorba de un spaţiu interior sau de unul exterior) nu poate fi decât 
intuită. acest tip de regie este motivat de o dorinţă de a cunoaște 
omul, iar alonso și robert Bresson – de la care împrumută modul de 

de andra Petrescu

Lisandro Alonso  
Cinema pentru cunoscători
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lucru cu actorii – folosesc camera pentru a studia natura umană, cu 
mecanismele sale afective sau fiziologice. 
Însă argentinianul se desparte de metodele lui Bresson, minimalizând 
scenariul până la epurarea lui de orice meșteșug dramaturgic. 
Camera studiază, la fel ca la regizorul francez, din afară înspre 
interiorul (non)actorilor, dar în plus, aceștia refuză să ofere direct 
ceva din viaţa lor intimă și rămân asemeni siluetelor din tablouri. 
nu se poate decât presupune cine sunt sau ce gândesc, căci alonso 
se folosește de o caracterizare fizică din care trebuie filtrată viaţa 
interioară. Tocmai de aceea, alonso vorbește în interviuri despre cât 
de puţin îl interesează motivaţia conferită personajelor. nu contează 
că argentino a ieșit din închisoare și își caută fiica în „Los Muertos” 
(„Morţii”, 2004) sau că este un spectator într-o sală de cinema în 
„fantasma” („fantoma”, 2001), și nu contează nici plecarea sau 
întoarcerea lui farrel (Juan fernandez din „Liverpool”, 2008) în 
ţinutul natal. Tema filmului nu este regăsirea, ci singurătatea și 
armonia invizibiă dintre natură și om, de care poate personajele nu 
sunt conștiente. Ce evocă spectatorului imaginile acestea și de ce? 
„fac film pentru că vreau să descopăr oameni care trăiesc izolaţi, 
departe de modul nostru de comunicare. Vreau să ofer și altora 
această posibilitate. nu am răspunsuri, dar pun întrebări”, spune 
alonso în interviuri în legătură cu semnificaţia filmelor sale. 
Pe Misael, personajul din „La Libertad” (2001), l-a cunoscut la ferma 
părinţilor săi, unde a descoperit tăcerea vie a oamenilor de la ţară; 
el trăiește într-un alt timp decât noi, iar această manieră diferită 
de raportare la viaţă face subiectul filmului numit „Libertate”. 
Lisandro alonso nu îl dramatizează pe Misael, ci alege să filmeze 
un portret-studiu al unui simplu tăietor de lemne. stilul regizoral 
observaţional e plasat la limita dintre documentar și ficţiune; 
camera se află constant la o distanţă potrivită – planuri întregi și 
medii ale personajului – și la o altitudine joasă, puţin sub înălţimea 
personajului, ascunsă între plantele înalte sau trunchiurile arborilor. 
Cadrele lungi urmăresc neîntrerupt acţiunile continue ale bărbatului, 
iar sunetul intensificat contribuie la atmosfera mitică transmisă de 
film: un om singur trăiește în natură și prin intermediul naturii. Prin 
lipsa datelor biografice, autorul sugerează confortul omului liber și 
firescul mișcărilor sale în natură; Misael nu are rădăcini în societatea 
secolului al XXi-lea, el face parte dintr-o civilizaţie primară. evident 
că Misael are o biografie, dar această alegere a regizorului de a nu 
respecta în totalitate realitatea – deși filmul aproape se confundă cu 
documentarul – ajută coerenţei discursului său cinematografic, prin 
care propune spectatorului să privească, să observe și să completeze 
lipsurile (sau întrebările) cu propriile consideraţii. de fapt, oferind 
puţine informaţii despre personaj – într-o scurtă convorbire 
telefonică întreabă de mama lui –, regizorul îl obligă pe spectator să 
rămână distant și să înţeleagă astfel curiozitatea antropologică din 
privirea camerei de filmat. 
În „La Libertad” (2001), debutul său, poate fi observat cel mai bine 
raportul egal pe care argentinianul îl stabilește între scenografie 
(natură) și personajul uman. aparatul filmează relaţia armonioasă 
dintre cele două elemente cu ceva mai multă sinceritate decât 
în următoarele sale producţii. aici, acţiunea se lipsește de trucuri 
scenaristice sau de montaj, Misael fiind singurul personaj pe care, 
într-adevăr, nu-l plasează într-un context. Cel care privește filmul 
(și nu îl consumă) primește libertatea de a se plasa în exteriorul 
naraţiunii; nu trebuie să judece omul de pe ecran, ci să-l înţeleagă. 
Tăcerea aici nu este apăsătoare sau bizară, ci firească și lirică; e 
ambianţa zgomotului natural al vegetaţiei. ritmicitatea tăierii 
copacilor și lejeritatea care caracterizează acţiunile personajului fac 

parte din metafora imaginii. aceeași lipsă de dramatizare e folosită și 
în „fantasma”, filmul care  explică poziţia de cinefil a lui alonso, dar 
și genul de relaţie spectator-film în care crede. 
„Los Muertos” („Morţii”, 2004) începe cu un vis al lui argentino 
Vargas, un cadru autoreferenţial cu o pădure ce amintește de „La 
Libertad” („Libertatea”, 2001). Ca temă și regie, filmul reprezintă o 
continuare a studiului propus de regizor prin debutul său, adăugând 
tema întoarcerii acasă. de asemenea, personajul este plasat într-un 
context social clar: după zeci de ani de stat la închisoare pentru o 
crimă, Vargas se întoarce în insule, la fiica sa. Camera rămâne la 
aceeași distanţă precum în filmele precedente faţă de actor, Lisandro 
alonso considerând că această îndepărtare ar fi un semn de respect 
faţă de intimitatea omului imortalizat. realizatorul păstrează și 
aceeași curiozitate de a descoperi o armonie a celui din faţa sa. 
oferindu-i o caracterizare clasică, alături de o motivaţie dramatică, 
Vargas nu mai inspiră aceeași rezonanţă ca Misael; aceasta dacă li 
se acordă importanţa celor două-trei replici (oricum stângace ca 
dialog) cu caracter informativ. regulile convenţionale de povestire 
nu funcţionează pentru alonso.
Cu „Liverpool”, tânărul regizor experimentează posibilităţile 
scenaristice și cinematografice ale dramei. dacă în filmele anterioare 
a rămas în exterior, semnificaţia venind mai ales din simbolistica 
compoziţiei cadrului, aici se apropie mai mult de intimitatea 
personajului și de biografia lui. forţează indiciile despre gândurile 
personajului prin detalii vizuale și informaţii aflate din dialog. farrel 
(Juan fernandez), marinar pe un vas comercial, își ia câteva zile 
libere pentru a-și vizita mama și satul natal, pe care nu îl mai vizitase 
de peste 15 ani. În prima noapte pe uscat, se îmbată și adoarme 
într-un autobuz defect. Trezirea lui este filmată la prim-plan, fiind 
– spune alonso – o încercare de a afla mai multe despre motivaţia 
personajului: ce simte el acum când urmează să-și întâlnească 
mama? dar apropierea de personaj nu îl ajută pe regizor să arate 
mai mult, inexpresivitatea lui farrel nu ascunde nimic. Ceilalţi 
doi bărbaţi din filmele anterioare deveneau expresivi tocmai prin 
distanţa dintre ei și cameră. de altfel, și tăcerea lui Juan pare să fie 
diferită de a personajelor anterioare, căci pe el îl caracterizează ca 
fiind lipsit de emoţie, complet indiferent faţă de lumea exterioară, 
de oameni sau de mediu; argentino și Misael deveneau parte a 
naturii prin lipsa dialogului. de altfel, adevăratul protagonist al lui 
„Liverpool” este societatea din satul de munte, formată din locuitorii 
taciturni pentru care povestea chiar renunţă la farrel în ultimul 
act. abandonarea acestuia nu apare ca o ruptură narativă, ci chiar 
pare o decizie organică a aparatului de filmat de a se reorienta spre 
elementul uman cel mai viu. Poezia lui alonso se construiește tocmai 
pe curiozitatea aparatului de filmat în a descoperi viaţa interioară 
a oamenilor; iar farrel nu are nimic de oferit. Totuși, din ceea ce 
urmează, nu se poate comenta decât o secvenţă într-adevăr bună, 
în care alonso arată relaţia dintre bătrân și fată când aceștia sunt în 
pădurea albă de zăpadă din spatele casei, inspectează capcanele de 
prins iepuri și se întorc în hambar, unde separă trupul iepurelui de 
blană. este singura legătură afectivă dezvoltată între două personaje 
din filmografia argentinianului. Ce mai rămâne din film nu are 
putere să aducă nimic în plus faţă de ceea ce a spus deja despre locul 
respectiv; camera nu mai regăsește simbolistica peisajului. În filmele 
lui alonso, cadrele devin lirice pentru că fiecare dintre ele reprezintă 
o alegere raţională și gândită să rimeze cu celelalte ca într-o poezie. 
Pe când în această ultimă parte a filmului secvenţele nu se adună, 
una câte una, într-o strofă; nu reușesc să comunice nimic în plus. 
Timpul acestei lumi este grăbit.

portret | review
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abia acum, la aproximativ 10 ani de când îi 
văd filmele, Woody allen îmi apare ca varianta 
amuzantă a lui Camus sau sartre. allen, însă, e 
un ateu existenţialist, „cu înclinaţii pesimiste 
chiar și într-o zi bună”. Viaţa nu are scop, de 
fapt, și de aici derivă frustrarea, fobia, frica de 
moarte și obsesia pentru viitor, pentru soluţia 
facilă a credinţei în destin. un lucru e însă clar 
în  „You Will Meet a Tall dark stranger” („Vei 
întâlni străinul din visele tale”) : „merge și așa, 
atâta timp cât nu rănești pe cineva”, pentru 
că altfel se declanșează principiul roţii care se 
întoarce împotriva ta. 
imaginea pe care allen o reneagă de fiecare 
dată când are ocazia e cea de intelectual. Însă 
cum îl poţi judeca altfel atunci când filmele 
lui sunt citate în sine din shakespeare sau 
seneca? dar cum Manhattanul copilăriei lui e 
un drog fără de care întreg universul allenian 
s-ar prăbuși, evreul nostru din Brooklyn se 
dovedește a fi și un romantic de modă veche, 
cu nostalgia unui new York „veșnic tânăr” al 
anilor ’50: cu jazzul, spaţiile sale intimiste, 

dialogurile spirituale și o strălucire anume a 
metropolei. dincolo de asta, poziţia generală 
a lui Woody allen poate fi rezumată astfel : 
viaţa e fără doar și poate lipsită de sens... sau 
nu? (poate că de multe ori doar ne plângem 
de milă) 
„Hannah and Her sisters” („Hannah și 
surorile ei”, 1986) începe cu următorul citat: 
„singura cunoaștere absolută de care omul 
este capabil este aceea că viaţa este lipsită 
de sens” nici „You Will Meet a Tall dark 
stranger” nu se dă înapoi de la concluzii 
enunţate din start: „Viaţa-i un basm de furii 
și de nerozie/ Băznit de-un prost și făr` de 
nicio noimă”( „Life is a tale, told by an idiot, 
full of sound and fury, signifying nothing”). 
Pentru personajele din „You Will Meet a Tall 
dark stranger”, viaţa e lipsită de sens, și chiar 
atunci când găsesc sensul, el se dovedește a 
fi o iluzie. 
Pentru ultimul său film, allen se întoarce în 
Londra. după cum afirmă el însuși, omagiază 
orașele civilizate – are această iubire pentru 

străzile și frumuseţile metropolitane. 
Personajele din „You Will Meet a Tall dark 
stranger” sunt fabricate și fiecăruia i se 
atribuie o dorinţă. e vorba despre oameni care 
se amăgesc și se agaţă de ceilalţi, de magie - o 
temă recurentă în filmele lui; oamenii caută 
rezolvări magice la problemele lor pentru că 
magia, spre deosebire de medicină, nu are 
limitări de vindecare. allen nu pare a crede, 
însă, că există magie, ci doar trucuri care 
funcţionează, care își fac efectul. 
Helena, personaj interpretat de gemma 
Jones, de la care nici tu nu îţi poţi lua privirea 
și nici regizorul camera, e femeia ușor isterică, 
în tipicul stil al lui Woody allen, paranoică, 
părăsită  de soţul ei (anthony Hopkins) după 
40 de ani de căsnicie și pusă faţă în faţă cu 
temerea de moarte. e o femeie de 60 și 
ceva de ani care nu vrea să-și trăiască restul 
vieţii singură – te întrebi însă, răutăcios, ca 
spectator, care rest al vieţii? alfie, interpretat 
de Hopkins fără prea mult efort și strălucire, 
e imaginea bărbatului aflat în pragul crizei de 
vârsta a treia, pe care la început îl judeci, deși 
la final nu poţi decât să îi plângi de milă. 
Pentru Woody allen, ca și pentru Mike 
nichols, fidelitatea nu există, diferenţa fiind 
dată de felul în care fiecare privește acest 
aspect: carictural și dramatic. Cuplul tânăr 
din film, sally (naomi Watts) - roy (Josh 
Brolin), nu e nici el lipsit de probleme: roy 
e un scriitor ratat, care încearcă cu disperare 
să reatingă succesul romanului său de debut, 
iar sally e cea care întreţine familia, lucrând 
ca secretară într-o galerie de artă, în ciuda 
faptului că e supra-calificată pentru acest 
post. În situaţia dată, niciunul din ei nu 
poate fi blamat pentru că îl înșală pe celălalt 
(cu mintea sau și cu trupul) – spectatorul 
empatizează cu cei doi amanţi agreabili, 
interpretaţi de antonio Banderas și de freida 
Pinto, două modele dezirabile de frumuseţe. 
Woody allen spunea într-un interviu: „o 
dată la o sută de ani, cineva apasă un buton 
și toţi oamenii vechi de pe pământ dispar și 
apar alţii. Încep din nou zgomotul și furia și 
neliniștea, ca 100 de ani după aceea cineva 
să apese din nou pe buton”. e, în definitiv, 
un rezumat perfect al filmografiei sale, al 
angoaselor și obsesiilor care i-au ghidat 
cariera. În final, singurele persoane fericite 
din „You Will Meet a Tall dark stranger” sunt 
cele care se amăgesc - Helena și străinul său. 

de andreea Borţun

Sua – Spania 2010

montaj alisa Lepselter

cu Gemma Jones, anthony Hopkins, naomi Watts, Josh Brolin, antonio Banderas

regie și scenariu Woody allen

imagine Vilmos Zsigmond

You Will Meet a Tall Dark Stranger  
(Vei întâlni străinul din visele tale)

review
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Io sono l’amore (Eu sunt dragostea)

acoperișurile clădirilor impunătoare 
ale Milanului acoperite de zăpadă, 
muzica cultă modernă, caracterele de o 
eleganţă de la mijlocul secolului trecut 
ale genericului de început – debutul 
filmului „io sono l’amore” este grandios, 
stilat și epic. așa își dorește să fie și 
restul filmului, povestea emmei recchi, 
soţia rusoaică a moștenitorului unei mari 
afaceri de textile, mamă a trei copii, 
stăpâna perfectă a reședinţei recchi care 
se îndrăgostește de un tânăr bucătar, și 
își consumă această pasiune neașteptată 
pe fundalul decăderii marii familii. Însă 
personajele parcă nu se ridică niciodată 
nici la grandoarea propusă de film, nici 
la cea a arhitecturii spaţiului în care se 
desfășoară evenimentele – în punctul 
culminant al filmului, în care emma, în 
urma funeraliilor fiului său,  îi mărturisește 
soţului că iubește pe altcineva, tumultul, 
pasiunea și durerea personajului pe care 
le bănuiești în spatele șocului îngheţat al 
emmei nu reușesc să umple golul clădirii 
în care are loc confruntarea. Personajele 
secundare ale filmului (întreaga familie 
recchi și bucătarul, antonio) sunt prea 
mici în unidimensionalitatea lor și se pierd 
în arhitectura impozantă a Milanului și a 
filmului.
Provenienţa rusească a emmei este o 
nuanţă puţin exploatată (te aștepţi ca 

regizorul să fi profitat de acest element) 
– ciocnirea culturală a unei rusoaice 
într-o familie italiană de un asemenea 
rang, chiar și după ani de asimilare, ar 
avea niște consecinţe considerabile. Într-
adevăr, figura lui swinton este cel puţin 
exotică în mijlocul familiei recchi (însă 
în ce grup de oameni figura lui swinton 
nu este exotică?), iar emma și fiul ei, edo, 
vorbesc în momentele cele mai intime în 
limba rusă; însă dincolo de aceste două 
aspecte, naţionalitatea specifică a emmei 
are un rol foarte mic. desigur, ar putea fi 
vorba de o alegere conștientă din partea 
regizorului-scenarist, însă filmul nu oferă 
destule indicii ca să ne dăm seama dacă 
acest aspect este tratat cu subtilitate sau 
cu ignoranţă, rămânând cumva într-o zonă 
vagă. În rest, swinton este, ca întotdeauna, 
fermecătoare și ameţitoare prin prezenţa 
ei fizică deosebită și prin capacitatea de a 
transmite mult din interior folosindu-se 
de puţine mijloace exterioare.
oricâte neajunsuri ar avea filmul la nivelul 
naraţiunii și al construcţiei personajelor, 
un lucru poate fi afirmat cu certitudine 
– „io sono l’amore” este un film stilat.
Personajele își etalează cu multă graţie 
ţinutele impecabile în vile și restaurante 
elegante din Milano și san remo. Până și 
căsuţa izolată din dealurile de lângă san 
remo, în care își trăiesc intens povestea de 

dragoste emma și antonio, este elegantă 
prin simplitatea ei. Varietatea de tipuri de 
cadre – începând cu planurile-ansamblu 
ale clădirilor din Milano de la începutul 
filmului și până la planurile-detalii cu mâna 
emmei pe pielea înfiorată a lui antonio 
din timpul scenei de dragoste printre flori 
sălbatice și insecte - mișcările de aparat 
elaborate, urmărirea personajelor cu 
focală lungă scoase parcă dintr-un film din 
anii ’70, compun o imagine memorabilă, 
care însă atrage uneori prea mult atenţia 
asupra sa, atâta vreme cât unghiurile de 
filmare neașteptate, dar artificiale, nu sunt 
susţinute de un suport dramaturgic. 
În final, rămâi cu o stare confuză. de la 
mijlocul filmului, povestea cade într-o 
zonă de melodramă și nu iese de acolo 
până în final, Tilda swinton rămânând 
însă la fel de credibilă și impunătoare în 
rolul său. Momentele de cinema rafinate 
(precum cel de o senzualitate deosebită 
în care emma gustă o mâncare de creveţi 
pregătită special pentru ea ) alternează 
cu momente aproape grosolane (precum 
cel în care emma se plimbă pe străzile 
din san remo, vede o biserică rusească, îl 
observă în același timp pe antonio, are un 
moment de ezitare – biserica sau băiatul? 
Patria-mamă sau pasiunea mistuitoare? - 
și se hotărăște să îl urmărească pe bucătar, 
sau cel în care, în final, când fuge de acasă, 
înainte de a ieși pe ușa vilei, are un schimb 
de priviri plin de înţelesuri, dureros de 
lung și aproape siropos cu fiica ei, care 
mai devreme în film îi mărturisise că este 
lesbiană și îi arătase fotografii cu iubita 
ei). o asemenea alternanţă de calităţi și 
defecte își are un anume farmec al său, însă 
în niciun caz nu construiește capodopera 
care se dorește a fi acest film.

Italia 2009

regie Luca Guadagnino

scenariu Luca Guadagnino, Barbara alberti

imagine Yorick Le Saux

montaj Walter Fasano

muzică John adams

cu tilda Swinton, Flavio Parenti

de anna florea

review
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Cu riscul de a-mi ridica în cap o bună 
parte din cititorii și din redactorii revistei, 
trebuie spus din capul locului că nu mă pot 
număra printre fanii Michel gondry. nu 
pentru că nu i-aș aprecia inconfundabilul 
stil, ci pentru că la el totul rămâne la 
nivelul gurii căscate, la nivel de fascinaţie 
dezarmantă, și nu ajunge acolo unde 
aștept să mă ducă Cinemaul. nu pentru 
că în spatele trucurilor și al ingeniozităţii 
sale nu s-ar ascunde nimic profund – 
ba dimpotrivă, dar mă interesează mai 
puţin ce mi se comunică, decât cum mi 
se comunică; iar, ca tot ce e artificial, 
confecţionat atent și îndelung bibilit (fie 
dacă iţele care leagă și încheagă sunt ţinute 
departe de înţelegerea mea sau nu), un 
astfel de stil nu mă poate satisface până la 
capăt. de altfel, nu încerc nici să-i imput – 
nu atunci când este vorba de o imaginaţie 
ca cea a francezului – faptul că alunecarea 
în suprarealism/ în dincolo-de-realism 
reprezintă o soluţie facilă în a avea o 
poveste originală (deși aș cam face-o și l-aș 
trânti, dacă tot am ocazia, și pe spike Jonze 
în aceeași oală), dar mă sâcâie faptul că o 

astfel de soluţie nu prea dă greș în a smulge 
emoţie, injectând imagini suprinzătoare 
direct în venele spectatorilor, plantându-le 
nostalgie, melancolie, poezie și tot ce mai 
trebuie ca să-l atingi și pe cel mai insensibil 
dintre ei. iar gondry știe prea bine ce face 
și merge la ţintă. 
dar mult mai complicat e să obţii acel 
gen de emoţie extrăgând-o din realitate 
pură, renunţând la toate găselniţele 
și excentricităţile. Cine ar fi zis că lui 
Michel gondry, în cel mai recent – și cel 
mai atipic film al său – îi iese de minune 
un astfel de demers simplu și onest?  În 
niciun caz eu, așa că surpriza a fost cu atât 
mai plăcută. deși s-ar putea să-i dezumfle 
pe alţii – fani înverșunaţi, dezamăgiţi 
de unidimensionalitatea filmului –, cu 
„L’épine dans le coeur” regizorul și-a 
câștigat un nou admirator. 
Prima secvenţă: adunată în jurul unei 
mese – familia gondry. seară, mâncare, 
voie bună, Michel gondry, lângă el – sa 
tante suzette care e, de fapt, și personajul 
principal al documentarului. suzette își 
amintește o întâmplare amuzantă și începe 
să le-o povestească celorlalţi. fără să mai 
apuce să împărtășească cu restul lumii 
poanta, o criză de râs pune stăpânire pe ea, 
un râs din acel soi molipsitor care îi face 
și pe ceilalţi să se amuze fără să știe de ce, 
doar uitându-se la ea. Ba ne distrăm și noi 
la fel de bine chiar și atunci când aflăm 
deznodământul întâmplării – deznodământ 
pe care, așa cum se întâmplă adesea în 
asemenea cazuri, nu îl găsim chiar atât de 
comic. Vedeţi unde e șmecheria? Păi aici: 
„așa cum se întâmplă în asemenea cazuri”; 

recunoștem ce vedem, știm la ce ne uităm, 
dar mai vrem. Și mai primim. 
suzette are în jur de 70 de ani (pe care nu 
și-i arată deloc), nu gândește ca un om de 
vârsta sa, e exigentă și riguroasă, ba chiar 
pedantă pe alocuri, iar timp de 34 de ani a 
fost învăţătoare în diverse sate din franţa. 
filmul încearcă să recompună acest 
traseu pe care l-a urmat viaţa ei, suzette 
întorcându-se în localităţile respective, 
însoţită de echipa de filmare; ceea ce 
face ca filmul să atingă probleme precum 
transformarea franţei din ultimele decenii, 
evoluţia mediului rural sau schimbările din 
domeniul pedagogiei și al învăţământului 
(dar într-un mod mult mai subtil, nu 
așa băţos cum formulez eu acum). o 
machetă minuţios construită traversată 
de un trenuleţ electric ce trece și el prin 
aceleași staţii ca personajul nostru – leagă 
episoadele filmului; un mic „gondrysm” – 
perfect justificat mai târziu, o justificare 
care și încarcă filmul de noi valenţe (alt 
„gondrysm” care i-a mai scăpat e o secvenţă 
cu niște copii îmbrăcaţi în haine care îi fac 
invizibili – un truc inofensiv, de altfel). 
Jean-Yves e fiul lui suzette, are în jur de 40 
de ani, e depresiv, homosexual și nu prea 
și-a găsit rostul în viaţă. el e autorul unor 
minunate filmări pe 8 mm care își găsesc 
locul foarte bine aici și ni-l mai și arată pe 
Michel-copil. 
În timpul filmărilor documentarului (care 
au durat patru ani), la sugestia mătușii 
sale, Michel l-a luat pe Jean-Yves să dea 
o mână de ajutor echipei. așa se face că 
probleme mai vechi ale familiei sunt scoase 
la suprafaţă de și pe peliculă – Jean-Yves 
se dovedește a fi ghimpele din titlu și din 
inima mătușii suzette. Venirea lui în echipă 
e momentul în care proiectul a deraiat de 
pe macazul lui și s-a transformat în ceea ce 
e în momentul de faţă: cel mai uman film 
pe care l-am văzut în ultima vreme, plin de 
sinceritate și de căldură. 
dacă francezul ar ţine cont de părerile 
admiratorilor noi câștigaţi, i-aș sugera să-
și lase imaginaţia să-și facă de cap numai 
când vine vorba de clipuri. dar cum nu cred 
că ţine (și, ca să fiu cinstită, nici că citește 
„film Menu”), nu pot decât să sper că își va 
da seama de asta și singur. Că ar fi indicat, 
mie una mi-a dovedit-o cu acest film.

de roxana coţovanu

Franța 2009

regie și scenariu Michel Gondry

imagine Jean-Louis Bompoint

montaj Marie-charlotte Moreau

cu Suzette Gondry, Jean-Yves Gondry

L’épine dans le coeur 
(Ghimpele din inimă)
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Carancho

Cel mai recent film al lui Pablo Trapero, 
„Carancho” (2010), este o dramă poliţistă 
plasată într-o zonă de subiect inedită: 
underground-ul mafiot, urzit în jurul exploatării 
asigurărilor de sănătate. sosa (ricardo darín) 
este un avocat căruia i s-a retras licenţa de 
practică. din lipsă de bani, s-a angajat la 
fundaţie – o organizaţie mafiotă specializată 
în exploatarea sistemului argentinian de 
asigurări medicale. iată cum funcţionează 
schema: sosa își recrutează clienţii din 
rândul victimelor numeroaselor accidente 
auto ce se petrec zilnic în Buenos aires. Îi 
convinge pe accidentaţi să-i acorde procura 
de reprezentare în justiţie. sumele obţinute 
de asigurator sunt foarte mari – uneori de 
ordinul zecilor sau chiar sutelor de mii de 
pesos; doar o mică parte din aceste sume 
ajung la accidentaţi. restul intră în conturile 
fundaţiei.
intriga filmului îi aduce faţă în faţă pe sosa și 
Luján (Martina gusman) - o tânără absolventă 
de medicină care, negăsindu-și de lucru la un 
spital, s-a angajat ca paramedic de ambulanţă. 

Luján este chemată la locul unui grav accident 
auto. ea încearcă să-i salveze viaţa celui 
accidentat; sosa, pe de altă parte, vrea să o 
adauge pe proaspăta victimă portofoliului său 
de clienţi. Tânăra paramedic este intrigată de 
misteriosul sosa. nici acesta din urmă nu e 
indiferent la farmecele lui Luján. astfel, sunt 
stabilite premisele unei povești de dragoste; 
un romance care va înrâuri în mod decisiv 
destinele celor doi. sosa își redescoperă 
conștiinţa și încearcă să se smulgă din aparatul 
mafiot în care a pătruns. Însă nu este niciodată 
atât de ușor să-ţi părăsești „familia” – mai ales 
atunci când această „familie” controlează 
totul și pe toţi cei din jurul tău. Prin legătura 
ei amoroasă cu sosa, Luján devine, la rândul 
ei, implicată. Cei doi iubiţi urzesc un plan 
îndrăzneţ pentru a scăpa definitiv din ghearele 
sistemului corupt care îi învăluie.
filmul lui Pablo Trapero este, ca să spun așa, 
„uns cu toate alifiile”. are de toate: o intrigă 
originală și captivantă, suspans, prestaţii 
actoricești excelente (atât ricardo darín cât 
și Martina gusman sunt excelent aleși pe 

rol și fac o treabă admirabilă; magnetismul 
dintre ei fucţionează perfect, încă de la primul 
„contact” pe ecran; chiar și rolurile secundare 
se remarcă – Carlos Weber, de pildă, oferă 
o interpretare foarte reușită a personajului 
Casal). scenariul este dozat după regulile 
farmaciei dramaturgice hollywoodiene: mai 
multe plot-point-uri articulează structura 
poveștii, delimitând și separând principalele 
„hălci” narative; momentele de relaxare 
și fericire conjugală ale protagoniștilor 
alternează cu episoade de maximă tensiune 
dramatică. Predominanţa eclerajului low key 
(contrast mare lumină-umbră) și prevalenţa 
scenelor de noapte trimit filmul într-o 
zonă noir, de atmosferă, cumva în genul 
„Chinatown”; de altfel, această opţiune de 
iluminare se află în perfect acord cu intenţia 
dramaturgică a filmului lui Trapero.
fără îndoială, avem în faţă un film bun, realizat 
după toate regulile artei hollywoodiene. 
Metoda Hollywood - iată ce m-a frapat cel mai 
mult la această peliculă argentiniană. În ciuda 
subiectului inedit, gradul de însușire formală a 
lecţiei americane este uimitor. aici avem, după 
părerea mea, cea mai mare calitate și totodată 
cel mai mare defect al filmului. Pe de-o parte, 
trebuie s-o recunoaștem, nimeni nu știe să 
facă film hollywoodian mai bine ca americanii 
– orice regizor care asimilează experienţa 
cinematografică a „yankeilor” are mult de 
câștigat. Pe de altă parte, însă, închiderea 
în normele dramaturgice hollywoodiene 
răpește mult din culoarea locală a poveștii. 
Probabil că acesta este motivul pentru care 
„Carancho” nu s-a calificat în finala secţiunii 
de film străin a oscarurilor: membrii din 
academia americană caută în filmul extra-
american tocmai acel strop de exotism izvorât 
din libertatea unor cineaști neîngrădiţi de 
normele unei cine-industrii foarte lucrative 
și, tocmai de aceea, fosilizate în propriile 
tipare (Hollywood, Hollywood…). nu degeaba, 
secţiunea se numește „film străin”; or, Trapero 
a încercat, metaforic vorbind, să vândă 
castraveţi grădinarului, etalând cine-reţeta 
americană la Los angeles.
Cu toate acestea, „Carancho” este, am mai 
spus-o, un film de calitate. Îl recomand 
cu căldură atât cinefililor, cât și (mai 
ales) oamenilor de film. În definitiv, supa 
minimalismului româneasc s-a cam învechit 
– poate n-ar strica nici la noi puţin piper 
hollywoodian pe ici, pe colo, prin punctele 
esenţiale.

argentina 2010

regie Pablo trapero

scenariu alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago Mitre, Pablo trapero

imagine Julián apezteguia

montaj Ezequiel Borovinsky, Pablo trapero

sunet Federico Esquerro

cu Ricardo Darín, Martina Gusman

de vladimir creţulescu
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Spațiu și timp ca legi, naturi și tentații

Prin prisma teoriei lui Henri Bergson, cinema-ul poate fi privit ca 
o succesiune a imaginilor. ulterior, gilles deleuze îl privește ca o 
succesiune a mișcării imaginilor. Pe scurt, imaginea poate fi privită. 
există însă situaţii în care subiectul filmului nu este determinat de 
construcţia realizată de sau în aceste succesiuni, ci se identifică prin ele, 
deci prin mișcare. reprezentarea narativă poate fi bazată pe mișcarea 
elementelor din imagini sau poate fi chiar mișcarea imaginilor în sine 
(legea). deplasarea sau constituirea corpusului activ necesită spaţiu și 
timp, ale căror coordonate se regăsesc în film în stare flexibilă, contracţia 
și dilatarea acţionând asupra relatării evenimenţiale (natura) și în 
preajma acestuia în stare modulară, arhitectura spaţiului de proiecţie și 
timpul personal al privitorului – manifestare a trecutului vizual – fiind 
în permanentă acumulare și stare de erupţie (tentaţia).
Totalitatea relaţiilor posibile între imagine, mișcare, spaţiu și timp (în 
regim cinematografic) conduce interogarea filmică spre zone de care 
nu este preocupată într-o perspectivă generală. s-au arătat de-a lungul 
timpului potriviţi pentru acest gen de discurs cineaști provenind din 
medii diferite, cu titulaturi diferite, iniţial interesaţi de noi moduri de 
sondare ale acestor patru elemente. acum ei construiesc noi platforme 
pentru cinema. Performance-ul contemporan și arta video au preluat 
trăsături din film; nu întâmplător, difuziunea influenţei se răsfrânge 
acum în sens invers. se poate vorbi de o nouă tendinţă (versus o nouă 
școală), pe care o voi numi performativitate cinematografică. discutând 
precursorii și dezvoltatorii, continuatorii, dar și tangenţii, pot fi vizaţi 
regizorii care aduc conceptualismul în variate forme în cinema. Pare 
justă, însă, o delimitare, iar la fel de just pare faptul că, în paralel cu 
punerea în practică pentru cinema a unui cadru performativ coerent, 
are loc și o deperformativizare – analiza imobilului, a invizibilului, a 
absenţei, a lipsei.

Delimitări discurs-afect-corp-idee-obiect

În „Mon Cas” („Cazul meu”, 1986), Manoel de oliveira adaptează 
o piesă a poetului și dramaturgului portughez José régio în patru 
variante diferite – mai întâi din perspectiva unei repetiţii pentru teatru, 
apoi ca un film mut din anii ’20, cu un voice-over al unui text de samuel 
Beckett, apoi ca un film al anilor ’50, dar cu sonor înșelător și, în final, 
din perspectivă biblică. Precum raymond Queneau în „exerciţii de 
stil”, regizorul își datorează estetica unor alte incursiuni discursive, dar 
raportarea la alte medii este intuitivă, ca omagiu adus teatrului 

în sensul în care Victor Turner îl vedea ca un performance cultural în 
cadrul teoriei lui a dramei sociale (adresarea directă către public în 
teatru versus privirea sau căutătura mediată în cinema).
Chantal akerman, prin contemplarea încăperii din „La chambre” 
(„Camera”, 1972), construiește de fapt un ambient, dar și un sentiment 
special configurat doar pentru acele imagini („actul izolării de un alt 
spaţiu creează temele lui akerman. Jacques Polet susţine că privirea 
este direcţionată de jur-împrejurul încăperii în rotiri repetate de 360°, 
delimitând spaţiul minim esenţial pentru acea scenografie.” – ivone 
Margulies). scrisorile primite de la mama sa în „news from Home” 
(„Vești de acasă”, 1977), suprapuse imaginilor din new York, conturează 
două realităţi, două spaţii de mișcare a afectului – cel matern, primordial, 
dar îndepărtat de prezentul relatării, și cel incert și personal al artistei în 
new York.
Maya deren își clădește întreaga filmografie prin prezenţa (sa) pe 
ecran, corporalitatea fiind o recuzită nesurprinzătoare pentru un 
coregraf. În „ritual in Transfigured Time” („ritual în timp transfigurat”, 
1946), gesturile stilizate se joacă cu spaţiul ecranului; teoretician și 
poet deopotrivă, Maya deren descrie structura filmică orizontală ca 
fiind afiliată cu drama („o circumstanţă conducând către alta”) și cea 
verticală ca fiind structură poetică („probarea succesivă a ramificaţiilor 
unui moment, similară cu poezia, preocupată nu de o desfășurare, ci de 
percepţia acesteia”).
Într-un mod similar, Marguerite duras, cunoscută ca scriitoare și ca 
scenaristă a filmului „Hiroshima mon amour” („Hiroshima, dragostea 
mea”, 1959) de alain resnais, personalizează spaţiul și timpul din „india 
song” (1975) tocmai prin persistenţa corpurilor în acestea, dar și prin 
sustragerea vizuală a acţiunii, transpusă în mediul sonor. dialogul este 
purtat acolo, personajele neinteracţionând verbal în cadru, părând 
a fi expresii inanimate ale unui trecut apropiat. Voice-over-ul este 
imponderabilizat, detașat de formele din imagini. astfel, se creează o 
nouă mișcare, cea ideatică.
Cu „der siebente Kontinent” („al șaptelea continent”, 1989), Michael 
Haneke redefinește obiectul cinetic-cinematic-cinematografic, realizând 
o inventariere vizuală – modul de filmare (aproape macro; în orice caz, 
cadre foarte strânse care individualizează) prin care sunt distribuite 
obiectele pe ecran le plasează pentru prima dată într-un context similar 
cu cel expoziţional. faptul că se intervine asupra lor (distrugerea) duce 
acest concept mai departe, forma constitutivă a fiecărui obiect, durata lui 
de viaţă și transformarea devenind subiectele imaginilor.

Gesturi generative. 
De la imaginea în mișcare 

la mișcarea în imagine

de dan angelescu
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Sisteme bazate pe imponderabilitate sugestivă

Teoreticianul rudolf arnheim preia ca model documentarul „Le 
monde sans soleil” („Lumea fără soare”, 1964), realizat de Jacques-Yves 
Cousteau, o cronică a primei tentative ambiţioase de a crea un mediu în 
care oamenii pot trăi și munci în adâncul mării. „actorii lui alain robbe-
grillet se mișcă fără motiv, se contemplă reciproc cu o indiferenţă 
similară cu cea a peștilor lui Cousteau. aceștia practică absenţa ca mod 
de viaţă. distrugerea continuităţii timpului și a spaţiului este un coșmar 
atunci când este aplicată lumii fizice, dar în tărâmul minţii reprezintă o 
direcţie sensibilă. omul stochează experienţele trecutului ca memorie, 
prin afinităţi și asocieri, fără secvenţe de timp sau conexiuni spaţiale. 
acest ordin al minţii diferit, dar pozitiv, este prezentat de cineaștii 
ultimilor ani ca o nouă realitate. eliminând diferenţa între ceea ce este 
perceput ca prezent și ce este doar amintit din trecut, ei creează o nouă 
omogenitate a întregii experienţe, independentă de ordinea lucrurilor 
fizice”, spune arnheim.
În filmele lui robbe-grillet – scriitor, ca Marguerite duras; autorul 
scenariului unui alt film al lui resnais, „L’année dernière à Marienbad” 
(„anul trecut la Marienbad”, 1961) – personajele interacţionează, dar 
fiecare o face prin propriul set de reguli, care devin gesturi in(ter)
dependente. Cu precădere în „glissements progressifs du plaisir” 
(„alunecări progresive ale plăcerii”, 1974), reacţiile acestora au o 
oarecare logică internă. ea poate fi dezbătută, dar nu trebuie să fie 
raportată la exteriorul filmului. Cripticitatea scenariului asigură 
o sugestie a timpului, prin care fiecare gest capătă un sens propriu, 
dar contrar logicii sau firescului. astfel, sugestia plasează gestul în 
imponderabilitate, iar privitorul într-un impas – se oprește gestul 
la statutul de moment vizual sau devine înlocuitor pentru dialog, 
personaje, naraţiune? Până la urmă, această întrebare se rezumă la 
„cum devine narativitatea performativă?”.

Integritate și integralitate (o descriere succintă a 
ritualismului)

În 2005, un tânăr regizor grec, giorgos Lanthimos, realizează „Kinetta”. 
acest debut se bazează pe o premisă de o banalitate scheletică, dar 
fascinantă. Într-o staţiune relativ dezafectată, aflată în afara sezonului, 
locuită doar de muncitori migratori, un poliţist convinge un operator 
și o cameristă să îl ajute la reînscenarea câtorva crime nesoluţionate. 
Poliţistul narează crimele, furnizând indicaţiile verbal („acum o apucă 
de braţul drept, în timp ce ea se întoarce și încearcă să se îndepărteze; 
ea își ridică piciorul stâng, lovindu-l în piept”), în timp ce îl joacă pe 
criminal, camerista interpretând rolurile victimelor. Înscenările sunt 
lente, ca și când personajele ar repeta o scenă de luptă pe care apoi 
o vor filma cu mai multă fluiditate. Totuși, niciunul dintre ei nu pare 
a încerca să rezolve crimele. anonimitatea și alienarea, pasiunea 
și dorinţele sublimate în acest film, toate sunt puse în valoare prin 
pasivitate și dispariţia identităţii. Toate sunt sugerate, niciuna nu e 
folosită prompt sau menţionată. acţiunea are loc departe de restul 
umanităţii; aceste personaje nu pot fi aruncate într-o junglă urbană. 
scopul înscenărilor în intriga filmului rămâne doar în construcţia 
personajelor, intriga fiind, de altfel, inexistentă. Poliţistul – acum în 
calitate de regizor – își pune în scenă autoritatea, iar operatorul o 
dorește pe cameristă, a cărei viaţă fără scop i se atribuie un control 
temporar, care o aduce mai aproape de moarte decât și-ar fi imaginat – 
în afară de cele trei reînscenări, mai au loc trei scene în care camerista 
exersează următoarea moarte. regizorul se joacă cu performativitatea, 
cu maleabilitatea corpurilor prin dezbinarea motivaţiilor personajelor.

Toate aceste mecanisme amintesc de cineastul taiwanez Tsai Ming-
Liang care, mai ales în cel mai recent film al său, „Visage” („Chip”, 2009), 
delimitează sesizabil scenele. fiind lungi, lente și deseori coregrafiate 
(uneori se folosesc de estetica muzicalurilor, dar într-un sens solitar – 
cu câteva excepţii, personajele cântă/dansează singure), fiecare pare 
un performance de sine stătător. suma acestor performance-uri eliptice 
construiește un film în care obsesiile regizorului sunt transformate în 
gesturi idiosincrazice ale personajelor (în „Visage”, personajul Laetitiei 
Casta acoperă un geam cu bandă izolatoare neagră timp de cinci 
minute). filmele lui Tsai există prin spaţiul liber format între scene; 
ceea ce este prezent pe ecran este reacţia personajelor la evenimente 
invizibile și la fricile și nevoile lor; idei exprimate exclusiv fizic. 
Personajele se izolează de lumile paralele, care totuși se infiltrează; 
de fapt, Tsai Ming-Liang își construiește scenariile prin relaţia dintre 
universuri paralele și realitatea banală, relaţie generatoare de noi lumi 
(lumea filmului, de exemplu). s-a spus despre personajele cineastului 
că sunt fantome, străini care pot relaţiona temporar în câteva momente 
de contact, după care se întorc în lumea lor, în fantezii private ale 
somnului, ale unor camere goale, coridoare sau canale.
Câteva din procedeele lui Tsai și din metodele de propagare ale acestora 
se regăsesc în cel de-al doilea lungmetraj al lui giorgos Lanthimos, 
„Kinodontas” („Canin”, 2009), în care tocmai faptul că personajele 
sunt constrânse la un spaţiu limitat de desfășurare le conferă acestora 
performativitatea. fiind izolaţi de lumea exterioară acestei locuinţe, 
trăiesc după un set de reguli impus. normalitatea socială devine astfel 
un pretext indirect de discuţie, fiind inexistentă și în afara acestei mici 
lumi, dar și în interiorul ei. gesturile și reacţiile celor trei adolescenţi 
sunt temporar voluntare, dar comandate, de fapt, de absenţa unei 
raportări, ce până la urmă formează un instinct. Lanthimos se folosește 
din nou de voce ca manual de utilizare, fraţii ascultând casete care îi 
învaţă cuvinte – oricărui cuvânt care provine din afara mediului lor i 
se alocă o nouă definiţie; astfel, un zombie este o floare mică și galbenă. 
Toate aceste detalii sunt văzute, dar construcţia logică a lor, cadrul și 
scopul, este doar sugerată. acţiunile capătă tonuri mimetice, ritualice, 
mișcarea produsă retrăgându-se în pură exprimare.
recent întoarsă în grecia, cineasta athina rachel Tsangari, aparentă 
succesoare a lui Lanthimos, în realitate susţinătoare timpurie a 
acestuia (a lucrat ca producător pentru „Kinetta” și „Kinodontas”), 
realizează „attenberg” (2010). rolurile se inversează, Lanthimos fiind 
unul din producătorii filmului și interpretând unul dintre personaje, 
dar se instaurează continuarea unei tradiţii. Povestea filmului se 
centrează în jurul Marinei, fata arhitectului unui oraș industrial - 
prototip, decadent și rece. Considerând specia umană respingătoare, 
rămâne distantă, alegând să o observe prin cântecele formaţiei 
suicide, documentarele lui david attenborough și lecţiile de educaţie 
sexuală primite de la singura ei prietenă; astfel, ea se îndrăgostește 
de experimentul arhitectural, uitând de oamenii care ar fi trebuit să-l 
locuiască. Între timp, tatăl ei se pregătește de ieșirea din secolul XX, pe 
care îl consideră supraevaluat. Personajele care se raportează la o altă 
ordine socială, încadrarea într-un sistem arhitectural diferit sau într-
un oraș părăsit, descoperirea târzie și forţată a sexualitătii, îmbinată 
cu primele imagini despre moarte – toate acestea sunt teme care se 
regăsesc și în filmele lui Lanthimos; modul în care Marina explorează 
fauna este probabil cel mai memorabil element din „attenberg”, 
personajele imitând adeseori gesturi animalice. faptul că această 
abordare conduce povestea filmului creează conceptualismul lui – 
neîntâmplător, îmbinarea dintre corporalitate și ritualism amintește 
de arta conceptuală (video/performance), înlocuind scenariul cu un set 
de instrucţiuni.
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Împuternicirea cinema-ului prin referință

În eseurile sale „esthétique relationnelle” („estetica relaţională”, 
1998) și „Postproduction” („Postproducţie”, 2001), criticul nicolas 
Bourriaud semnalează, printre altele, medierea între practica 
artistică a contemporaneităţii și cinema, printre exemplele oferite 
de el aflându-se reînscenări și recontextualizari care funcţionează ca 
reasumări și reafirmări sau, în final, ca redefiniri. 
„artistul Pierre Huyghe a filmat un remake scenă cu scenă al filmului 
„rear Window” ( 1954) de alfred Hitchcock, interpretat în întregime 
de tineri actori neprofesioniști francezi, în decor parizian. refilmând 
marele clasic al lui alfred Hitchcock într-un bloc parizian cu actori 
necunoscuţi, Huyghe expune un schelet de acţiune dezgolit de aura 
sa hollywoodiană, afirmând astfel o concepţie a artei ca producere 
de modele care pot fi repetate la nesfârșit, de scenarii disponibile 
pentru acţiunea cotidiană. Casele neterminate care servesc drept 
decor pentru un alt remake, de data aceasta al filmului lui Pasolini, 
„uccellacci e uccellini” („Păsăroi și păsărele”, 1966), reprezintă o stare 
provizorie, un timp suspendat, deoarece aceste clădiri sunt lăsate în 
paragină pentru ca posesorii lor să evite legea fiscală italiană. de ce să 
nu folosim arta pentru a privi lumea, mai degrabă decât să ne zdrobim 
privirea pe formele pe care ea le pune în scenă?” (nicolas Bourriaud)
o instalaţie a lui alejandro Cesarco, expusă la galeria organizaţiei 
„art in general” din new York (al cărei director, anne Barlow, este 
curatorul următoarei ediţii a Bienalei de artă Contemporană din 
București), compusă dintr-un video pe două canale proiectat pe un 
perete înclinat într-o cameră vopsită într-un roșu puternic, specific 
filmului „india song” al lui Marguerite duras, din care sunt extrase 
imaginile, folosește conceptualismul (de origine cinematografică) 
pentru investigarea semnificaţiei unui text. un alt element al 
instalaţiei este contribuţia scriitorului argentinian daniel Link. 
imaginile din „india song” sunt acompaniate de un voice-over (ce îl 
înlocuiește pe cel iniţial al filmului) în care o voce feminină recită în 
limba engleză o experienţă a vizionării filmului, scrisă de Cesarco. 
daniel Link repovestește, de asemenea, filmul, textul fiind distribuit 
în ediţie nelimitată publicului; interesul lui este legat de momentele 
în care experienţa conduce la o regăsire a naturii textului – este „india 
song” un roman, un poem, o scrisoare, un film? dialogul între aceste 
variate percepţii ale narativităţii produce noi moduri de investigare 
a textului, noi citiri ale acestuia, proiectul adresând probleme ale 
traducerii, dar și intersubiectivitatea: drumul de la pretext la text, 
sau cum memoria și limba recontextualizează intenţia autorului unei 
lucrări.
instalaţiile video ale lui guido van der Werve construiesc scenarii 
posibile și realităţi imaginare în care variate geografii se întâlnesc 
pentru a genera senzaţii temporare de o intensitate nenaturală, 
cinematografică. intenţia video-urilor lui este de a sugera un context 
filmic, dar și unul muzical (printr-un limbaj vizual care manifestă 
o directitudine similară cu cea tipică muzicii, organică și totuși cu 
transmitere intelectuală). fiecare video este bazat pe un performance, 
iar lentoarea acestora le face să semene cu câte o scenă ce ușor ar 
putea fi ruptă dintr-un film de Tsai Ming-Liang sau apichatpong 
Weerasethakul. 

Pluralitate senzorială (despre lipsă și supraconfort)

„La vallée close” („Valea închisă”, 1995), regizat de Jean-Claude 
rousseau, este filmat pe 8mm și durează 143 minute. staticitatea 
camerei determină naturaleţea acţiunii, formată din câteva scene 

repetate de-a lungul filmului, cu mici ajustări; turiști vizitând o 
peșteră, un om vorbind la telefon într-o cameră de hotel, râuri, munţi. 
deși personajele nu vorbesc, sunt incluse două monologuri: primul 
redă fragmentele unui participant la o conversaţie, care își plănuiește 
prânzul, iar al doilea este o serie de discursuri ale unui profesor. 
filmul este, de asemenea, împărţit în 13 lecţii, fiecare având un titlu 
referitor la natură („Munţi”, „Ploaia și norii”, „Punctele cardinale”). 
elementele auto-reflexive ale filmelor lui rousseau creează – deși sunt 
structurate prin lipsă, tăcere sau imobilitate – o tensiune puternică a 
naturii intime și delicate a cinema-ului. Plasând cap la cap role de 
material needitat, rousseau hazardează mediul, considerând că „a 
monta este similar cu a plasa variaţi atomi în jurul unei orbite pentru 
a forma o constelaţie”. În „de son appartement” („apartamentului 
său”, 2007), filmul devine un mod de exprimare asumat și declarat, 
rousseau întorcându-se explicit la sursa inspiraţiei sale. el recită 
din tragedia „Bérénice” (1670) de Jean racine în timp ce întreprinde 
variate activităţi domestice. „Îmbinând arta cu viaţa, participând la 
ambele concomitent, nimic nu este compartimentat, nimic nu este 
pierdut.” (Jean-Pierre rehm). Probabil din acest motiv un cuplu de 
cineaști care lucrează exclusiv cu texte preexistente, Jean-Marie 
straub și danièle Huillet, îl consideră unul din cei mai importanţi 
regizori europeni.
stephen dwoskin a adunat un grup format din cinci persoane ce nu se 
cunoșteau anterior și i-a filmat explorându-și fanteziile pe o perioadă 
de cinci zile pentru filmul „Central Bazaar” (1976). Machiajul și 
costumele acestora evocă erotismul filmelor europene ale perioadei, 
dar scopul lor este de a crea o legătură între performativitate și 
intimitate. Jonas Mekas l-a numit teatru al vieţii. desigur, aceste detalii 
nu sunt tocmai evidente fără o semnalare prealabilă, imaginile în 
sine detașându-se de realism. sunt imagini ce se auto-abstractizează, 
situându-se în afara unei sfere narative palpabile, lăsând totul la 
vedere fără a fi explicite în afara propriului context. Cei cinci sunt 
filmaţi în casa regizorului, casă ce devine astfel scenă, iar participanţii 
nu își explică acţiunile (ca și când doar ar juca un scenariu), filmul 
neavând dialog (cu excepţia a două scurte recitări), sunetul fiind 
înlocuit cu o muzică distorsionată ce amintește de experimentele din 
anii ’60 ale lui ron rice („Chumlum”), Jack smith („normal Love”) 
sau ira Cohen („The invasion of Thunderbolt Pagoda”).

Întâlnirile dintre realitate și ficțiune

Toate aceste legături fine între variate medii sau între timpuri ale 
percepţiei ce pot fi explorate simultan (conducând de la meta-realitate 
la meta-cinema), precum și altele ce încă nu au fost menţionate 
(activismul și deturnarea cinematografică, ce pot reprezenta 
încă o întâlnire între realitate și ficţiune – ca exemplu, filmele lui 
shuji Terayama sau dušan Makavejev – sau cinema-ul sociologic, 
arheologic și etnografic – de la Jean eustache la Jean rouch) arată că 
o construcţie a filmului poate fi realizată cu alte coordonate în afară 
de imagine, mișcare, spaţiu și timp. imaginea în mișcare și mișcarea 
în imagine sunt doar sisteme pentru mișcarea ideilor în imagine. de 
aceea, poate că nu va mai trece mult timp până când unii regizori 
vor realiza întreaga carieră un singur film modular, asupra căruia 
vor interveni sau, mai mult, asupra căruia va putea interveni oricine; 
sau până când, ţinând cont că anumite practici artistice și-au depășit 
statutul de artă și au devenit practici sociale, filmul va putea depăși 
acest statut sau pe cel de „cinema”, devenind un simplu format gata 
să fie circumscris unor procese conceptuale.
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„Hahaha” e o farsă. de aceea, personajele 
filmului nu capătă consistenţă de la o 
secvenţă la alta și nu devin atașante. Hong 
sang-soo brodează în jurul lor un univers 
de carte poștală și le pune în situaţii de un 
comic moderat, ridiculizându-le măcar o 
dată pe fiecare în parte. este abil realizatorul 
coreean în dozarea momentelor intense 
din punct de vedere dramaturgic, având 
grijă ca ieșirile personajelor din registrul 
tonal temperat al filmului să nu le confere 
greutate și, implicit, nici valenţe meta-
cinematografice. 
structural, apelează la tehnica flashback-
ului, povestea fiind redată din perspectiva 
a două personaje care se întâlnesc și 
rememorează detalii ale șederii lor într-un 
oraș de provincie al Coreei. Jo Munkyeong și 
Tongyeong, vechi prieteni, își împărtășesc 
reciproc încurcăturile amoroase, fără 
a realiza că persoanele pe care le aduc 
în discuţie fac parte din poveștile 

amândurora. Munkyeong îi povestește lui 
Tongyeong despre seongko, o tânără pe 
care o cunoscuse prin intermediul iubitului 
mamei sale, proprietar al unui muzeu în 
care aceasta era angajată pe un post de ghid. 
Tongyeong îi povestește lui Munkyeong 
despre ah-Yeon, o prietenă pe care o 
găzduise în propriul apartament, sfârșind 
prin a se îndrăgosti de ea, în ciuda faptului 
că era căsătorit. două sunt personajele 
care leagă istorisirile celor doi – seongko, 
al cărei iubit este prietenul cel mai bun al 
lui Tongyeong și mama lui Munkyeong, 
proprietara unui renumit restaurant local 
pe care îl frecventează toate personajele 
filmului, fără ca drumurile celor doi 
naratori să se intersecteze acolo vreodată. 
dacă am persista într-o analiză secvenţială 
a lui „Hahaha”, am constata complexitatea 
și rafinamentul demersului dramaturgic 
al lui Hong sang-soo, care a creionat 
nu mai puţin de 5 personaje secundare 

marcante pentru povestea fiecăruia 
dintre naratori, dar gravitând de pe 
poziţii diferite în jurul centrilor de interes 
ai celor doi, reprezentaţi de seongko 
pentru Munkyeong și de ah-Yeon pentru 
Tongyeong. este vorba despre mama lui 
Munkyeong, despre Jeongkwa, tânăra 
angajată din restaurantul acesteia de care 
se simt atrași iniţial atât Munkyeong, cât și 
Tongyeong, pentru a-și vira ulterior atenţia 
spre seongko și, respectiv, spre ah-Yeon, și 
despre Kang Jeong-ho, iubitul lui seongko 
și prietenul cel mai bun al lui Tongyeong. 
nu numai că prezenţa lor concomitentă în 
universul ambilor naratori nu le dă acestora 
de gândit asupra identităţii comune a 
personajelor istorisirilor pe care și le 
împărtășesc, dar nici nu conferă relevanţă 
umană turbulenţelor amoroase prin care 
trec protagoniștii. Hong sang-soo pare 
a-și fi propus să construiască  un pseudo-
plot rohmerian, cu personaje care par să-
și pună probleme despre ele-însele, fără a 
suferi însă niciun fel de transformări și fără 
a ajunge la niciun fel de concluzii în acest 
sens, fie ele și eronate sau parţiale. fac 
mult zgomot, pentru a nu ajunge în final la 
niciun rezultat personajele realizatorului 
coreean. 
aspectul vizual al lui „Hahaha” se află 
într-un contrapunct cu cel dramaturgic, 
sang-soo redându-și protagoniștii în 
planuri-secvenţă medii și apropiindu-se 
repetitiv de chipurile lor prin zoom-uri 
plasate la finalul majorităţii cadrelor. este 
statuat astfel un narator exterior celor doi 
deja existenţi în planul dramaturgic, unul 
detașat și aparent plictisit de complicaţiile 
istorisirilor acestora. adaugă o notă 
ironică aventurilor personajelor, aproape 
întotdeauna îngrămădite în număr de 3 
sau 4 într-un singur cadru, această proptire 
a camerei  la o distanţă considerabilă 
de locul consumării faptelor lor, urmată 
de un zoom aleatoriu în final. de altfel, 
procedeul la care apelează realizatorul 
indică  spectatorului poziţia din care este 
invitat să asiste la desfășurarea intrigii, 
obligându-l să rămână exterior acesteia 
și să se raporteze cu un oarecare cinism 
la personaje. „Hahaha” – ul la care face 
referire titlul filmului nu constituie 
stenografierea unor eventuale hohote de 
râs, ci mai degrabă a sunetelor unui rânjet 
blazat.

de andrei rus

Hahaha

coreea de Sud 2010

regie și scenariu Hong Sang-soo

imagine Park Hong-yeol

montaj Hahm Sung-won

muzică Jeong Yong-jin 

cu Sang-kyung Kim, So-ri Moon, Ju-bong Gi
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Cel mai recent film al lui darren aronofsky 
nu se încadrează în nicio categorie. nici 
măcar blockbuster n-a reușit să fie. Poate 
fi un thriller american cu mai multe 
pretenţii de arthouse decât media. Mulţi 
au fost dezamăgiţi, alţii chiar scârbiţi, 
alţii epuizaţi de clișeele zaharisite pe 
care aronofsky le atribuie primului său 
personaj principal feminin. am auzit și 
laude, dar cei care-l lăudau păreau niște 
tocilari ai cinemaului cu cheap thrills. 
una peste alta, „Black swan” pare să fie 
exact ceea ce e. nimic mai mult, nimic 
mai puţin. Mă îndoiesc că aronofsky și-a 
dorit să creeze mai mult decât o viziune 
personală asupra chinurilor artistului. Și a 
ales baletul probabil chiar datorită dozei 
de sinistru din „Lacului lebedelor”. În 

plus, lumea baletului e populată de fete 
drăguţe și slăbuţe, victime fragile care pot 
deveni rapid personaje negative – deci un 
teren propice de joacă pentru abilităţile 
de magician ale lui aronofsky. În rest, 
lucrurile sunt clare și general valabile: 
orice creator trebuie să fie una cu creaţia 
sa, pentru ca munca depusă să însemne 
ceva. 
natalie Portman era printre cele mai hot-
atipice femei din cinema până la „Black 
swan”. de la „Leon” și până la „star Wars” 
(„războiul stelelor”, 1999, 2002, 2005, 
r. george Lucas), culminând cu „Closer” 
(2004, r. Mike nichols), sex-appeal-ul 
ei de femeiușcă extrem de dezirabilă e 
de necontestat, iar „Hotel Chevalier” 
(2007, r. Wes anderson) e un fel de artă 
poetică. dar în „Black swan”, sexul e 
tărâmul îndepărtat și căldura umană e 
ceva neașteptat de greu de atins. de data 
aceasta, natalie Portman este o lebădă și 
ăsta cred că e, de fapt, singurul lucru care 
m-a făcut să-mi placă filmul. a fost ca și 
cum aș fi revăzut o cunoștinţă într-o formă 
complet nouă, extraterestră, sinistră, 
dar care mi-a stârnit mila. sentimentul 
ăsta lugubru m-a însoţit pe tot parcursul 
filmului și a culminat cu un ţipăt scurt, 
când picioarele îi trosneau și se-ncolăceau 
în poziţii imposibile.
sigur, filmul lui aronofsky nu e decât o 
dramă psiho-sexuală (termen găsit în 
toate review-urile de pe net) fără prea 
multe de zis în plus faţă de ce știm cu 

toţii: că fetiţele prea cuminţi și prea 
studioase sigur au o mamă odioasă și 
perfecţionistă care le suflă în ceafă și sigur 
vor exploda la un moment dat fie într-un 
mod total pornografic, fie în replici ale 
mamelor teroriste, fie în frigide inhibate 
și răutăcioase. Protagonista nina are de 
toate, pentru că lui aronofsky îi place să se 
dea în spectacol și să exagereze. Mai mult 
ca sigur, menirea lui e să facă sf-uri, până 
la capăt, nu doar variante suprarealiste ale 
unor drame banale.
o scurtă analiză a filmelor lui aronofsky 
ar scoate la iveală afinităţile lui pentru 
indivizi obsedaţi de glorie, măcinaţi de 
psihoze și de paranoia, răsuciţi în himere 
etc. dar toate astea par doar pretexte 
pentru instrumentele pe care le are și 
care mie una îmi fac mare plăcere. de la 
„Pi” (1998) încoace, cu un mare accent 
pe „requiem for a dream” (2000),  
acest regizor a fost fie supraevaluat, fie 
subevaluat. adevărul e cât se poate de 
la îndemână. aronofsky ia povești și le 
transformă în basme. Încercarea asta de 
căutare a unui sens suprem sau a unor 
twist-uri nemaivăzute e lipsită de fond 
pentru un regizor care nu face decât să 
spună povești aproape răsuflate în cuvinte 
pe care nu le-a mai folosit nimeni. 
ninei îi ies penele prin piele și i se strâmbă 
picioarele. Cassel îi bagă limba pe gât și 
mâna în chiloţi și o ajută să devină femeie 
(chipurile). doar că, surpriză, nina se 
transformă într-un hibrid extraterestru . Și 
asta este o variantă cât se poate de realistă: 
nu orice fată traumatizată își cunoaște și 
acceptă sexualitatea după două atingeri și 
o seară cu droguri. 
„Black swan” e o piruetă în loop. Camera 
(ţinută în mână!) dansează odată cu 
dansatorii. rezultatul e un cinéma vérité 
combinat cu suprarealism, un compromis 
între dramatismul destul de emoţionant 
din „The Wrestler” (2008) și schizofrenia 
totală din „Pi”. Clint Mansell se ocupă la fel 
de bine de accente, dar, de data asta, ţine 
pasul cu dansul, fără binecunoscutele (și 
apreciatele) exagerări tragice. aronofsky 
vorbește despre o femeie așa cum ar face-o 
un bărbat artist; un pic fals, un pic extern, 
ușor lasciv, ușor patetic, dar, una peste 
alta, filmul reușește să stârnească aceleași 
emoţii pe care le iscă, în viziunea mea, o 
lebădă – graţie și tristeţe. 

de miruna vasilescu

Black Swan (Lebăda Neagră)
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imagine Matthew Libatique

montaj andrew Weisblum

sunet craig Henighan
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regie Darren aronofsky
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Portugalia – Franța 2009

imagine Rui Poças

montaj Rui Mourão, João Pedro Rodrigues

cu Fernando Santos, alexander David, Gonçalo Ferreira De almeida, chandra Malatitch

regie João Pedro Rodrigues

scenariu João Pedro Rodrigues, Rui catalão

Morrer como un homem
(Să mori ca un bărbat)

Citesc în stânga și în dreapta cum că 
portughezul João Pedro rodrigues ar fi noul 
almodóvar. Comparaţia e, în cazul celui mai 
recent film al său, de prisos; portughezul 
face aici ceva ce nu-mi amintesc să fi făcut 
vreodată almodóvar – are o alunecare 
dintr-un realism frust într-o lume magică 
și limpede, cât și o vervă străine de stilul 
spaniolului.
„Morrer como un homem” e, de fapt, o 
melodramă flamboaiantă (în sensul lui 
fassbinder, mai curând decât în cel al lui 
almodóvar), despre un travestit care caută 
să se împace cu sine. În Lisabona anilor ’80, 
Tonia – veterană în ale travestismului, acum 
ajunsă în faza declinului, trăiește alături de 
rosário, un junkie nerecunoscător de care 
are grijă ca de un fiu. dar Tonia are și un fiu 
adevărat – soldat dezertor care, la rândul 

lui, se confruntă cu propriile-i ambiguităţi 
sexuale și își condamnă tatăl pentru ele. 
antonio – crescut în spiritul catolicismului 
riguros, devenit Tonia – rămâne un 
credincios fervent. Când îi dispar obiecte 
din casă și îl suspectează pe rosário pentru 
lipsa lor, Tonia se roagă în genunchi pentru a 
primi înapoi ce i s-a luat.
o operaţie de schimbare de sex se cere a fi 
făcută; „e simplu”, explică un doctor în faţa 
camerei, ajutându-se de o foaie de hârtie 
și de tehnica origamiului: „partea asta e 
întinsă mai întâi, din asta facem labiile, asta 
se transformă în clitoris, cu asta o să simţi 
plăcerea”, dar Tonia nu e sigură că vrea să 
facă pasul ăsta. implanturile cu silicon sunt 
făcute prost și îi supurează, dar nu trebuie 
s-o știe nimeni. La „serviciu”, poziţia începe 
să-i fie ameninţată de un tânăr talent – 

exemplar frumos și feminin, spre deosebire 
de Tonia – cu înfăţișarea  ei masculină, 
îndesată, cu picioarele scurte și groase, 
umerii laţi și butucănoși și trăsăturile feţei 
clar bărbătești – ceea ce face ca drama să fie 
cu atât mai acută.
regizorul alege (înţeleaptă alegere, de altfel) 
să nu ne arate nimic din show-ul propriu-zis 
al Toniei – cu toţii știm cum arată așa ceva, nu 
ar fi putut să ne aducă nimic nou – în schimb 
introduce multe momente pe parcursul 
filmului în care vocea groasă, ușor răgușită și 
emoţionantă a Toniei cântă diverse bucăţi de 
fado; aproape ca într-un musical.
Multe lucruri nu ne sunt explicate, altele ne 
sunt doar sugerate (cum ar fi faptul că Tonia 
e bolnavă de sida), dar cumva se îmbină 
între ele și rimează unele cu altele. Căţeaua 
Toniei, augustina, e o dublură pentru ea, 
iar câinele vagabond – pentru rosário (în 
primul lungmetraj al portughezului, „o 
fantasma”/ „fantasma” (2000), câinii aveau 
un rol esenţial). Personajele sunt legate între 
ele de fire invizibile, dispar și apar, cineva 
mereu se pierde și e căutat. dar nimic nu e 
întâmplător, totul se întâmplă cu un scop, 
pentru că în educaţia religioasă a Toniei 
fiecare are un destin. atmosfera misterioasă 
e întreţinută întreg filmul și culminează cu 
o ieșire noaptea într-o pădure magică, cu 
un personaj-vrăjitor-alter-ego-al-Toniei, 
cu piesa „Calvary” cântată de Baby dee – 
venită de nicăieri, cu un cadru lung și fix și 
cu o schimbare de filtru care dă scenei un 
aer roșiatic și enigmatic; secvenţa arată ca o 
fotografie în curs de developare, ba chiar și 
funcţionează ca un revelator pentru Tonia.
Curând, rugăciunea Toniei este ascultată 
– obiectele pe care le credea pierdute le 
găsește îngropate în pământul din grădina 
sa de flori, prilej să-și treacă în revistă 
viaţa. Și i se mai dă ceva înapoi; cum ne 
zice titlul, moare ca (un) bărbat. finalul 
filmului nu putea fi mai bun decât este. 
Când Tonia performează în sfârșit în faţa 
noastră,  îmbrăcată într-una din ţinutele ei 
de spectacol, un fado cu astfel de versuri – 
„ah, cât mi-aș dori să trăiesc la plural / acest 
singular e mai mult decât rău”, devine clar 
pentru toată lumea (dacă nu devenise deja) 
că instabilitatea și contradicţiile cu care s-a 
luptat acest personaj se găsesc, în fond, în 
interiorul oricui.

de roxana coţovanu

review
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„Vénus noire” de abdel Kechiche conţine secvenţe lungi 
în care saartjie Baartman, o femeie de culoare provenită 
dintr-un trib sud-african, dansează în faţa unui public de 
europeni rafinaţi de la începutul secolului al XiX-lea. În 
aceste porţiuni, montajul e extrem de lent: cadrele cu chipul 
femeii alternează cu cadre cu corpul ei; apoi, sunt inserate 
cadre cu expresiile privitorilor, și din nou e arătată saartjie 
Baartman dansând lasciv. devine tulburătoare pentru orice 
spectator energia sălbatică ce pare să se degaje din dansul 
femeii, pe care publicul din faţa scenei o absoarbe cu un soi 
de dezgust condescendent; devine deranjant că toţi o privesc 
cu circumspecţie, ca pe „Celălalt”, ca pe o creatură primitivă 
asupra căreia bărbaţii își pot proiecta fanteziile sexuale, iar 
femeile, dispreţul – doar Baartman este, spre deosebire de 
ele, atât de lipsită de beneficiile civilizaţiei. Presupun că e 
inevitabil pentru orice spectator al filmului să se simtă stânjenit 
că asistă la spectacol: protagonista, ale cărei sentimente nu ne 
sunt clarificate niciodată, e tot atât de inaccesibilă emoţional 
pentru noi cum era pentru contemporanii săi; și e tot atât de 
expusă ferocităţii privirilor noastre. Pentru orice spectator 
implicat, lungimea acestor secvenţe devine insuportabilă, și 
oricui i-ar fi greu să-și amintească, în momentele copleșitoare 
din „Vénus noire”, cât de fină este sensibilitatea autorului.
Și totuși, abdel Kechiche are ambiţii prea mari ca să reducă 
istoria sarei Baartman la povestea unei femei exploatate. 
Poreclită „the Hottentot Venus” și devenită, în reprezentările 
grafice din epocă, un simbol al fertilităţii, Baartman era o 
femeie cu o constituţie izbitoare pentru ochii europenilor 
de atunci – avea un trunchi mărunt și fese proeminente. e 
important de subliniat că Baartman era liberă la vremea când 
sclavia era un fenomen răspândit în lume; dacă francezii 
și englezii o priveau cu superioritate, cauza era una de 
natură culturală: mentalitatea colonialistă care confunda 
prosperitatea cu superioritatea etică. În „Vénus noire” e inclus 
un episod revelator din viaţa lui Baartman: un proces juridic 
prin care i s-a dat ocazia să dezvăluie că e exploatată, dar a 
declarat, în schimb, că prestaţia ei e consimţită. În timpul 
procesului reconstituit în film, Baartman afirmă cu tărie că 
„joacă”, spre indignarea tuturor martorilor din tribunal - 
nimeni n-ar fi admis că fascinaţia resimţită în faţa dansatoarei 
e altceva decât o plăcere vinovată.
abdel Kechiche, regizor francez de origine tunisiană, face 
filme despre minorităţi etnice în care cea mai mică problemă e 
integrarea; sunt mult mai greu de învins diferenţele culturale 
– obiceiurile transmise de la o generaţie la alta și etichetările 
superficiale. În „L’esquive” (2003), filmul lui Kechiche despre 
un grup de adolescenţi din suburbie care pregătesc o piesă 
de teatru, diferenţele de clasă nu se fac simţite decât în felul 
în care modelează personalitatea protagoniștilor: cea mai 
gravă problemă din film e stângăcia lui Krimo, care vrea 
să joace într-o comedie de Marivaux ca să impresioneze o 
franţuzoaică albă din afara găștii lui, numai că nu are fluenţa 
să-și interpreteze rolul cum trebuie; problema nu e eșecul – ca 

în majoritatea filmelor cu temă socială-, ci neputinţa.
„Vénus noire” e, de departe, cel mai apăsător film al lui 
autorului său, însă e consecvent stilistic cu restul operei. 
În mod neobișnuit pentru filme cu temă socială, Kechiche 
folosește frecvent prim-planul - pe chipurile actorilor lui e 
întotdeauna o emoţie de citit, sau de ghicit - și apelează la 
elipse ca să scurteze distanţa dintre un moment tensionat 
și următorul. nu există timpi morţi în filmografia lui abdel 
Kechiche - în vieţile nespectaculoase ale protagoniștilor săi, 
se petrec încontinuu incidente minore la care ei reacţionează, 
mai mult pasiv decât activ, cu amestecul  lor caracteristic de 
confuzie și stânjeneală.
„Vénus noire” are fluctuaţii mai mici decât orice alt film al lui 
Kechiche, dar nu sunt sigură că i se poate reproșa monotonia, 
dat fiind subiectul pe care îl tratează. Kechiche declară în 
interviuri că n-a vrut să o transforme pe saartjie Baartman – a 
cărei biografie a rămas în documente, dar ale cărei sentimente 
n-au rămas - într-un personaj cu care spectatorul se poate 
identifica, alături de care poate suferi și se poate bucura. a 
ales să nu-i dramatizeze viaţa în maniera convenţională, și nu 
pot să nu fiu de partea lui. decât să fie inserat în film, de 
dragul diversităţii, un gest mărunt al unui personaj episodic 
- o dovadă simbolică de mărinimie care să răscumpere toate 
greșelile umanităţii-, e mult mai bine să lipsească. Protagonista 
din „Vénus noire” – exploatată, izolată, greu de cunoscut - e, 
probabil, o bună aproximare a lui saartjie Baartman.
În aceste condiţii, e greu de spus până unde poate merge 
refuzul de a transforma o istorie complicată într-un film 
digerabil până să devină tendenţiozitate; e greu de spus dacă 
„Vénus noire” ar putea fi acuzat pentru excesele lui sau ar 
trebui lăudat pentru îndrăzneală. orice argument în favoarea 
sau împotriva filmului ar trebui să lase loc pentru un „pe de 
altă parte”.
În linii mari, scenariul urmărește schimbările majore din 
viaţa lui Baartman, fără să încerce să reprezinte fiecare etapă 
printr-o secvenţă rotundă cu un tâlc clar; tot ce se poate 
deduce despre Baartman e că nimeni n-o cunoaște și nici 
măcar cei bine intenţionaţi nu reușesc să străbată distanţa 

Vénus noire (Venus neagră)

review

de irina trocan 

Franța – Italia – Belgia 2010

regie abdellatif Kechiche  

scenariu abdellatif Kechiche, Ghalia Lacroix

imagine Lubomir Bakchev

montaj Ghalia Lacroix, camille toubkis

sunet Eric armbruster

cu Yashima torres, andre Jacobs



21

până la ea – încearcă să-i ofere sprijin, dar încercările lor 
sunt naive și ineficiente. relaţiile cauzale sunt slabe – un 
eveniment nu conduce neapărat la următorul doar pentru că 
se întâmplă înaintea lui.
Pe de altă parte, spre sfârșitul acestui lung film, vă va fi 
imposibil să n-o priviţi pe Baartman cu milă și pe oricine 
se apropie de ea, cu dispreţ. al doilea angajator al ei e și 
mai lipsit de scrupule decât primul, petrecerile din ultima 
parte a filmului sunt mai umilitoare decât spectacolele 
de la început, viitorul lui Baartman pare din ce în ce mai 
sumbru. oamenii de știinţă din „Vénus noire” sunt cruzi 
pentru că par hotărâţi să o examineze pe Baartman cu sau 
fără consimţământul ei – morfologia rasei lui Baartman le 
era, până atunci, necunoscută-, dar, oare, în planul simbolic 
în care operează filmul – Baartman e „Celălalt” și europenii o 
rănesc pentru că n-o cunosc-, oamenii de știinţă n-ar trebui să 
joace un rol pozitiv? dacă n-ar fi eforturile lor de explorare 
a necunoscutului, europenii n-ar rămâne închistaţi în cultura 
lor?
regia lui abdel Kechiche e un tur de forţă și sunt puţini 
cineaști care controlează la fel de bine mijloacele expresive ale 
cinematografului. e evident că fiecare cadru filmat de regizor 
e lucrat cu atenţie: dansul ostentativ al lui Baartman trebuie 
să fi fost solicitant, fizic și psihic, pentru Yahima Torres, 
actriţa care o interpretează, iar reacţiile publicului – filmat 
în cadre mai largi sau mai strânse - trebuie să fi fost dificil 
de orchestrat. efortul și ambiţia lui Kechiche se pot vedea în 

fiecare cadru, și „Vénus noire” e, în mod cert, impresionant, 
dar rămâne de discutat dacă, fiind un film mai puternic decât 
altele, e din acest motiv și un film mai bun.
În termeni foarte simpli, întrebarea e dacă, dat fiind felul în care 
Kechiche reconstituie evenimentele, cazul sarei Baartman e 
relevant și pentru altceva decât cazul sarei Baartman. Tocmai 
pentru că rasismul e în continuare un subiect sensibil, tocmai 
pentru că prejudecăţile unor locuitori ai ţărilor prospere 
nu diferă foarte mult de mentalitatea colonialistă, și tocmai 
pentru că sara Baartman a fost nedreptăţită într-un mod atât 
de evident, cred că suficienţi spectatori ar vedea filmul ca pe o 
parabolă despre rasism, mai degrabă decât ca pe un document 
istoric. nu contest că „Vénus noire” ar putea fi un prilej de 
meditaţie asupra atenuării rasismului – căci iată cât de grav 
era în urmă cu două secole -, dar am îndoieli serioase că va fi 
citit așa. e vorba, într-adevăr, despre o problemă de percepţie, 
nu neapărat de un defect estetic, dar e o problemă pe care 
abdel Kechiche o putea prevedea. Când, în urmă cu opt ani, 
rămășiţele sarei Baartman au fost aduse din franţa în africa 
de sud, mormântul ei a fost declarat patrimoniu naţional. 
reprezentările lui saartjie Baartman de-a lungul vremii sunt 
un punct de plecare bun pentru o istorie a rasismului, și filmul 
lui Kechiche are un loc în acest ansamblu: nu ignoră răul făcut 
lui Baartman de către europenii sofisticaţi și inocenţi, dar nici 
nu sentimentalizează. „Vénus noire” de abdel Kechiche are 
meritul de a fi o operă ambiguă. din păcate, cel mai probabil, 
i se vor da interpretări categorice. 
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steven russell este un băieţel care, atunci când 
află că este adoptat, se hotărăște să ducă o viaţă 
plină de virtute și dreptate. steven devine 
poliţist, se căsătorește cu o blondă bucălată 
religioasă, cum numai blondele bucălate din 
sua pot să fie, și este tatăl unei fetiţe la fel 
de blonde ca și mama sa. ah, da, steven este 
de asemenea gay. foarte gay. Cât se poate de 
gay. În urma unui accident grav de mașină, 
se hotărăște să nu mai trăiască o minciună, 
renunţă la job, la familie, se mută în florida 
și trăiește viaţa pe care și-o dorește. numai că 
are o singură dificultate. Poate nu mulţi ne-
am pus problema, însă, în cuvintele lui steve 
– „being  gay is really expensive”. iar singura 
soluţie în sistemul de referinţe în care trăiește 
steven este să devină un escroc; un escroc 
foarte simpatic, de altfel, dar nu în opinia 
forţelor legiuitoare.
„i Love You, Phillip Morris” este bazat pe 
întâmplările reale din viaţa lui steven russell, 

omul care a reușit să fugă din închisoare de 
suficiente ori încât să își asigure o sentinţă 
finală de 144 de ani, din care 119 sunt 
pentru evadări. filmul,  scăldat vizual într-o 
combinaţie fericită de albastru-azuriu cu 
galben-portocaliu,  este atât de solar și pozitiv, 
încât substratul tragic al întregii întâmplări 
rămâne ascuns pentru că este pur și simplu 
negat de personajul său central. Tot ce face 
steven este îndreptat spre un singur scop – să 
ducă viaţa luxoasă pe care și-o dorește alături 
de dragostea sa, Phillip Morris. Și cine se 
crede sistemul judiciar al sua ca să îi refuze 
așa ceva? Încăpăţânarea lui steven, soluţiile 
inedite pe care le găsește pentru a evada și 
a-și asigura traiul, incapacitatea sa de a se 
mulţumi cu puţin și de a nu minţi, conturează 
un personaj mai mult decât capabil să ducă 
pe umerii săi un film de lungmetraj. Comicul 
situaţiilor și al personajelor cu tot felul de 
accente sudice este susţinut de un film cu 

un montaj rapid, întreruperi bruște de ritm, 
macarale și travlinguri la discreţie și o coloană 
sonoră a cărei muzică compusă de nick urata, 
membru al formaţiei deVotchKa, te face să 
crezi că te afli într-o staţiune balneară de lux, 
tolănit într-un hamac, departe de orice griji. 
În mod evident, filmul se bazează foarte mult 
pe jocul lui Jim Carrey, care interpetează 
rolul principal. Publicul, dar și criticii, au 
avut dintotdeauna o relaţie complicată cu 
acest actor – talentul său de comic este de 
netăgăduit, însă, repetitivitatea mijloacelor 
sale de expresie a ajuns să deranjeze. Și, deși 
în film există momente în care parcă se văd 
licăriri din „ace Ventura” și „Liar, Liar”, în 
general, Carrey reușește să menţină un nivel 
de veridicitate respectabil al acestui personaj 
complicat, în care minciuna, bunele intenţii, 
amoralitatea și, până la urmă, dragostea 
autentică, se întreţes cât se poate de natural. 
alături de el, ewan Mcgregor completează 
perfect cuplul excentric, jucându-l pe blondul 
cu ochi albaștri și accent de arkansas, Phillip 
Morris – un tip naiv și blând de care lumea 
cea rea profită, iar russell vine în calitate 
de cavaler cu armură strălucitoare ca să îl 
salveze și să îl protejeze. Mcgregor reușește 
să acceseze niveluri de feminitate care îl fac să 
fie absolut fermecător și credibil până la capăt. 
Cei doi funcţionează perfect în calitate de 
cuplu, de amintit în acest sens fiind secvenţa în 
care dansează noaptea în celula lor, pe fundalul 
cântecului „Chances are” al lui Johnny Matis, 
în timp ce din off se aud gardienii în timp ce 
îl bat pe un coleg al lor deţinut care refuză 
să oprească casetofonul care redă muzica – 
această combinaţe de gingășie și violenţă la 
marginea absurdului caracterizează întreg 
filmul.
având în centrul poveștii un impostor, filmul 
- oarecum previzibil - ajunge la un moment 
dat să se comporte în spiritul personajului său. 
Chiar dacă detectezi aproape imediat farsa, te 
lași atras în joc pentru că, în ciuda defectelor 
sale, la fel ca și protagonistul, „i Love You, 
Phillip Morris” are un șarm al său – este alert, 
jucăuș și, după cum am sugerat mai devreme, 
în ciuda unor subiecte mai sensibile din zone 
întunecate pe care le atinge, rămâne un film 
solar și pozitiv despre un tip care nu a lăsat 
nimic să stea în calea a ceea ce pentru el 
însemna fericire. iar pentru asta a fost pedepsit 
cu 144 de ani de închisoare. Take that, justice! 

de anna florea

Sua 2009

montaj thomas J. nordberg

muzică nick urata

cu Jim carrey, Ewan McGregor, Leslie Mann

regie și scenariu Glenn Ficarra și John Requa

imagine Xavier Pérez Grobet

I Love You, Phillip Morris  
(Te iubesc, Phillip Morris)
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de andrei ciorică

True Grit (Adevăratul curaj)

Sua 2010

regie și scenariu Ethan și Joel coen

imagine Roger Deakins

montaj Ethan și Joel coen

sunet craig Berkey

muzică carter Burwell

cu Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin

„True grit” este cel mai recent film al fraţilor 
Coen și nu pare a fi un film de fraţii Coen. după o 
autentică repovestire a istoriei lui iov („a serious 
Man”), noul film al fraţilor este o reluare a peliculei 
din 1969 în regia lui Henry Hathaway, în care rolul 
principal îi aparţinea lui John Wayne,  cunoscut 
mai bine sub titulatura de The duke. ambele 
filme au la bază romanul lui Charles Portis. 
Charles McColl Portis era un tip din el dorado, 
care după o carieră militară în Coreea, s-a apucat 
de jurnalism și a scris și două romane: „norwood” 
și „True grit”. Protagonista, Mattie ross (Haillee 
steinfeld), originară din Yell County, povestește 
întâmplările ce i-au marcat vârsta de 14 ani. Tot 
pe atunci avea o voinţă de fier, un vocabular foarte 
matur și multe citate din Biblie gata să înduplece 
orice primar. după ce tatăl ei este omorât în fort 
smith de un anume Tom Chaney (Josh Brolin), 
fata îl recrutează pe deputy Marshal rooster 
Cogburn (Jeff Bridges), un om în care are toată 
încrederea că va răzbuna sângele vărsat al tatălui. 

Mai există și LaBoeuf (Matt damon), un Texas 
Ranger care are și el interese în a-l prinde pe 
Chaney. 
sincer, filmul este ciudat. dar nu în sensul 
obișnuit, la care s-ar aștepta oricine de la fraţii 
Coen. Ci pentru că este un western, tratat să fie un 
western. există și momentele specifice genului, 
Mattie folosind o logică impecabilă pentru a-și 
recăpăta banii din partea unui negustor de cai, 
sau LaBoeuf scăpând o urmă de erotism după ce 
este flatat de inteligenţa puștoaicei, sau Mattie 
trecând un râu călare, sau monologul de final 
cu privire la părul gelat al texanului etc. deci 
există. dar nu pe de-a întregul. e adevărat că la 
începuturile lor, fraţii Coen au făcut un film cu 
gangsteri („Miller’s Crossing”, în care la bază era 
povestea lui solomon), în care nu ţâșnise încă post-
modernismul Beckett+Benny Hill din „Barton 
fink”. inspirat din Red Harvest, era o bijuterie 
despre însingurare. Problema cu „True grit” e că 
nu știi dacă să-l iei în serios. din start orice tip de 

catharsis este compromis pentru că romanul are 
în sine tendinţa de a derapa înspre parodie. dar 
clar nu este despre asiaticul care înţelege „pisica 
moartă” din paradoxul lui schrodinger. deci 
voi presupune că este un western care vrea să și 
emoţioneze precum „High noon” („La amiază”, 
1952, r. fred Zinnemann). Pe cât de bine era gary 
Cooper în rolul de șerif care salvează orașul în 
„High noon”, pe atât de emblematic este Jeff 
Bridges în hainele neschimbate ale lui rooster 
Cogburn. faţă de feo, fuerte y formal (urât, 
Puternic și demn), cunoscut mai bine sub numele 
de John Wayne, Jeff Bridges știe să lase garda jos 
atunci când e o compoziţie de făcut - și fără peruci 
sau corsete. Pare târât prin tot Vestul, de parcă 
l-ar avea în grijă pe tot. În schimb, Matt damon 
e o apariţie antagonică; atât cu fraţii Coen, cât 
și cu westernul. Între irakul lui Paul greengrass 
și Vestul sălbatic e o diferenţă, dar pe care el nu 
o sesizează. În schimb, tânăra steinfeld este atât 
de  săcâitoare cu judecăţile sale și persuasivă în 
cereri, încât pare o Vitoria Lipan trecută printr-o 
bursă fullbright - chiar ea îl descoperă prima 
pe Tom Chaney. deși nu are carisma lui Kim 
darby, reușește să convingă cu forţa ei internă.  
Josh Brolin este răufăcătorul fără probleme de 
conștiinţă dostoievskiană (cum are în filmul lui 
Woody allen), un pistolar a cărui minte pare că 
are vârsta fetei. Tom Chaney, motorul filmului și 
al romanului, nu este o apariţie foarte lungă pe 
ecran, căci are din nou rol strategic: declanșează 
marea încrâncenare dintre rooster și Lucky ned 
Pepper, liderul bandei sale, prilej cu care LaBoeuf 
se revanșează faţă de abandonul său într-o primă 
etapă. 
imaginea lui roger deakins e în aceeași linie cu 
cea din „no Country for old Men”, fiind parcă 
extrasă din romanele lui Cormac McCarthy sau 
Larry McMurtry. Partea cea mai bună a filmului 
cred că este finalul. Pentru că atunci știu că nu s-ar 
mai putea derapa în extremele fraţilor. Mattie 
este mușcată de șarpe și după 40 de ani se întoarce 
la mormântul lui rooster Cogburn, dar fără mâna 
pierdută pe urmele lui Tom Chaney. În „Miller’s 
Crossing”, personajul principal Tom ieșea din 
orice rol social/moral pe care îl putea deţine 
în perioada Prohibiţiei. aici, Mattie se retrage 
(imaginea din final are aerul religios faulknerian), 
„mușcată”  de obsesia pentru vechea lege a 
Talionului. de fapt, fraţii Coen au reluat un vers 
din John Milton: „revenge, at first though sweet, 
Bitter ere long back on itself recoil”. Și pe lângă 
faptul că au reușit un Western vizual remarcabil, 
au mai reușit un nou tip de univers Coen: unul 
ciudat de normal.
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de andrei rus și Gabriela filippi
fotografii de adi Bulboacă

Ne doream de multă vreme să-i luăm un interviu lui Nae Caranfil, deoarece este unul din foarte puţinii cineaşti 
români contemporani care par interesaţi, în mod constant, să realizeze filme care nu sfidează obişnuinţele 

publicului larg. Şi, cu  certitudine, este cel mai important şi iubit cineast aparţinând categoriei. Opera acestui 
autor plurivalent (e scenarist, regizor, compozitor al coloanelor muzicale pentru unele din filmele sale şi 

cochetează cu actoria, în apariţii cameo) se situează pe o poziţie estetică radical diferită de a Noului Realism 
Românesc. Deşi scenariile pornesc întotdeauna de la observaţii aparţinând realităţii, filmele sale au o aură 
de basm. Nici interviul ce urmează nu este o simplă transcriere şi montare a unei discuţii, ci rezultatul unui 

proces de colaborare editorială cu Nae Caranfil, în cursul căruia formulările răspunsurilor iniţiale s-au şlefuit 
tot mai mult, căpătând ceva din farmecul specific universului său cinematografic. 

AnII StuDenţIeI 

Film Menu: Care erau cineaștii la care ţineai cel mai mult în 
timpul facultăţii?
nae Caranfil: dintre români, eram mare fan Mircea daneliuc. 
nu aveai cum să nu fi, filmele lui de actualitate prefigurau strălucit 
ceea ce astăzi numim noul Cinema românesc, oferind în plus o 
reală inventivitate vizuală. Poveste, personaje și dialoguri erau 
toate scandalos de autentice. detectorul meu personal de minciuni 
nu mai dădea beep-uri. La capitolul „străini”, însă, făceam corp 
separat faţă de majoritatea colegilor mei. La începutul anilor 
’80, când mi-am consumat eu studenţia, se purtau blugii cu talie 
înaltă, umerii aplicaţi la femei – și Tarkovski. Tarkovski bătea 
tot, dacă vroiai să fii cool și trendy (sau, cum se spunea în acele 
vremuri, „finescu”). a nu te plictisi la „Călăuza” era semnul că ai 
intrat în lumea bună – mai mult, că faci și tu parte dintre cei care, 
pe șestache, se opun regimului comunist. se umpluseră filmele 

studenţești (și nu numai) de cai albi și costelivi târându-și tristeţea 
prin mlaștini crepusculare, se tăcea în draci, se filma înverșunat 
prin oglinzi. sigur, salivam cu toţii după filme occidentale, făceam 
cozi interminabile la Biblioteca americană sau la Cinematecă 
să vedem în copii alb-negru „nașul” (n.red. : „The godfather”, r. 
francis ford Coppola, 1972) sau „Cabaret” (n. red.: r. Bob fosse, 
1972), dar dacă era vorba de cultura înaltă, de cinema cu a mare de 
la artă, toţi făceau stânga-mprejur și priveau către Mama rusia, 
spre Tarkovski, Koncealovski și Mihalkov. În acest context, eu 
îmi asumam oarecum imprudent simpatii pentru lumi mai puţin 
elevate: cinematograful american al anilor ’30, ’50 și, mai ales ’70, 
școala cehă și italienii de la Cinecittà, dar nu atât neorealiștii, cât 
regizorii de comedie precum Mario Monicelli, dino risi, Pietro 
germi. apoi, mă interesa cariera americană a lui forman. Și, la loc 
de cinste, era Billy Wilder, alt european care cucerise Hollywood-
ul. Teoria mea era, pe atunci, că e preferabil să devii un artizan, un 
profesionist desăvârșit și să lași inefabilul artei sa te viziteze, dacă 

interviu
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e cazul, inopinat, decât să alergi transpirat și penibil spre culmi 
abstracte și inaccesibile. Tarkovski era unic și irepetabil (ce bine!). 
fellini era unic și irepetabil (ce păcat!). am ales discipolatul la cei 
care aveau mai puţin prestigiu, dar mai mult public. n-am greșit: 
doar câţiva ani aveau să mai treacă până când critica internaţională 
să-mi upgradeze idolii de la categoria „profesioniști desăvârșiti” la 
cea de „mari artiști”.
F.M.: În anii ’80, încă nu exista în cadrul facultăţii de film o secţie 
de scenaristică. Ca regizori eraţi pregătiţi pentru a vă scrie singuri 
scenariile, nu? 
n.C.: da, dar pe mine mă enerva foarte tare dispreţul regizorilor, 
în general, pentru noţiunea de scenariu, văzut ca un fel de schiţă 
pentru filmare, în interiorul căreia totul urmează să fie modificat 
de inspiraţia demiurgică de pe platou. Voiam să repun în drepturi 
personajul numit „scenarist” și conceptul de „poveste”, de „story” 
(dispreţuit în lumea noastră culturală, în favoarea unuia care 
cică sună mai bine: „eseu”). Pentru mine, a povesti este prima 

raţiune, nu numai a cinematografului, ci a tuturor artelor narative, 
indiferent dacă vorbim despre romane, filme, piese de teatru 
sau chiar operă (muzica povestește și ea). Povestirea, spunerea 
de povești face parte din bagajul ancestral al umanităţii, de aici 
pornește totul, de la mama care-și adoarme copilul cu „scufiţa 
roșie”. Mai departe putem suprapune zeci de straturi, cu cât 
fundaţia e mai solidă, cu atât construcţia poate fi mai înaltă. Ce 
spun poate părea un discurs oarecum radical și simplificator, dar 
atunci, fix în anul orwellian 1984, noţiunea de poveste tocmai fusese 
scoasă din „nomenclatorul” înalţilor funcţionari ce se ocupau de 
cinematografie. era oficial: filmele românești nu mai aveau voie 
sa spună povești! Ce se întâmplase? elena Ceaușescu, cea care în 
ultimă instanţă aproba filmele, devenise din ce în ce mai capricioasă 
și imprevizibilă. Chiar și cele mai docile și inofensive filmuleţe 
puteau fi victimele hachiţelor ei și aterizau pe raftul cu produse 
„nedifuzabile”. funcţionarii culturali erau excedaţi și nu mai știau 
pe unde s-o cotească. naraţiunea în sine devenise primejdioasă 

interviu
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pentru că putea fi interpretată în cheie alegorică și, acolo sus, 
tuturor le era frică de interpretări. Bântuia, prin Consiliul Culturii 
și educaţiei socialiste, o spaimă generală și tulbure ce se direcţiona 
nu numai asupra filmului, ci și asupra celorlalte arte – dar mai ales 
asupra filmului, pentru că în film totul se vede! orice poveste din 
lume poate fi citită, dacă se vrea, ca o metaforă transparentă a unui 
discurs subversiv de tip „tovarăși, nu prea e în regulă”. Poveștile 
propun conflicte. Conflictele „nu ne caracterizează”. au lansat 
teoria filmului „felie de viaţă”: nu avem personaj principal, nu avem 
conflict, nu avem introducere, cuprins și încheiere; avem „scene de 
muncă, dar și de relaxare”, în general focalizate pe un colectiv și în 
cadrul căruia diverse personaje iau, pe rând, avanscena pentru câte 
o situaţie cotidiană, pentru câte o întâmplare cu tâlc, dar în niciun 
caz nu mai construim ploturi. asta era cam ultima etapă a paranoiei 
cinematografice a anilor ’80 în românia.
dar mai era și altceva. era viziunea arogantă a cineaștilor înșiși faţă 
de obiectul numit „scenariu”: un text pe care-l dai la aprobat unor 
boi, și cu care, odată ce poartă ștampila, intri în producţie – după 
care eventual îl uiţi acasă când pleci la filmare. rezultatele acestui 
tip de raport cu scenariul cinematografic erau „spectaculoase”: 
comedii la care te bușea plânsul, tragedii la care te pufnea râsul, 
tragi-comedii la care te prindea somnul. din când în când, însă, 
îmi trecea prin mână și câte un scenariu scris de Pintilie sau de 
daneliuc, și observam distanţa colosală dintre scriitura lor și a 
celorlalţi. acolo unde toată lumea decretase că pentru a scrie un 
scenariu trebuie respectate câteva reguli generale - să se scrie la 
timpul prezent, să fie menţionate numai detaliile concrete și alte 
prostii de genul ăsta, o stilistică de proces-verbal de tipul: „Marcel 
intră. Traversează camera și se oprește în faţa sobei. Pe covor stă 
tolănit câinele grivei. Marcel se apleacă și îl mângâie pe cap.” – 
acolo unde, deci, această scriitură moartă și ucigător de plicticoasă 
era norma, daneliuc și Pintilie făceau „literatură” în toată puterea 
cuvântului, își seduceau spectatorul virtual la simpla lectură a 

scenariului. Și mi-am dat seama mai târziu, plecând din românia 
și încercând să mă „vând” în Vest, cât este de important să-ţi 
formezi sau să te apropii de o asemenea metodă; deoarece, pentru 
a deveni film, scenariul va trece prin mâinile a tot felul de oameni 
care, majoritatea, nu-și doresc decât un pretext pentru a abandona 
lectura la pagina 5, taxând povestea ca neinteresantă – și a reveni la 
activităţi mai agreabile.

RegIzoR De teAtRu 

F.M.: Ce ai făcut în cei 9 ani dintre 1984, când ai absolvit facultatea 
de film, și 1993, când ai lansat „e pericoloso sporgersi”?
n.C.: am fost angajat la Buftea ca asistent de regie. În primul an 
de asistenţie, mi s-a oferit ocazia să pun în scenă un spectacol la 
naţionalul din Cluj – și nu orice spectacol: un musical în cel mai 
pur stil Broadway, pentru care am scris adaptarea textului, muzica 
și versurile. Versurile erau însă „necorespunzătoare” la capitolul 
nivel ideologic („n-am nimic sfânt/ nu am conștiinţă, n-am cuvânt/ 
n-am dumnezeu și n-am pământ/ Și n-am idee cine sunt”), așa că 
după două luni de repetiţii, tovarășii de la Comitetul Judeţean de 
Cultură au sistat producţia spectacolului.
F.M.: Muzica piesei ai compus-o singur de la început la sfârșit?
n.C.: da. singurul lucru pe care nu puteam să-l fac era orchestraţia 
– la partea asta am lucrat cu un profesionist. eu am urmat până 
la vârsta de 13 ani cursuri de pian, dar am renunţat pentru că 
profesorilor li se părea că am talent și îmi cereau să muncesc prea 
mult pentru gustul meu. (apropo, primul meu profesor de pian 
a fost octavian nemescu, tatăl lui Cristi nemescu, iar al doilea 
– elena Toncu, mama lui andrei Toncu. Ce scenarii ciudate mai 
scrie și viaţa!) după ce am renunţat, în anii care au urmat, pofta 
de muzică mi-a revenit. făcând treptat o pasiune pentru genul 
„musical” în teatru și film, am început să mă documentez despre 
compozitorii de pe Broadway; mergeam la Biblioteca americană 
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și le citeam biografiile, iar când aveam posibilitatea, le ascultam 
discurile. În paralel, mai zdrăngăneam la pian – nu se poate 
spune că interpretam, pentru că nu aveam nici disciplină, nici 
tehnică -, dar reușeam să mă acompaniez cântând și să compun 
teme. Mă fascina și mă fascinează în continuare raportul dintre 
film și muzică, am scris muzica originală la două dintre filmele 
mele. Știu să pun pe note o temă muzicală, dar dacă colaborez 
cu un orchestrator, mi-e mai ușor să-i dau un sample, care poate 
fi înregistrat fie pe pian, fie pe un synthesizer la care mă joc cu 2-3 
instrumente; atunci, el simte mult mai clar cum îmi imaginez eu 
score-ul respectivului film. să citești niște note scrise de altcineva 
pe un portativ e ca și cum ai citi scenariul acela oligofren de tipul 
„el intră. ea îi dă un pupic.”, în timp ce producând o mostră îi 
sugerezi orchestratorului atmosfera și tonalitatea emoţională la 
care vrei să ajungi. Visez încă să mă iau la trântă cu un musical, dar 
sunt conștient că a întreprinde un astfel de proiect în românia ar 
echivala cu a mă arunca de la trambulină într-o piscină fără apă. 
Plonjonul ar fi poate spectaculos, dar m-aș alege cu capul spart.
F.M.: după această experienţă în teatru, ai revenit la cinema? 
n.C.: am profitat de proiectul meu avortat pentru a bate la ușile 
altor teatre, din București de data asta. asistenţia la Buftea mă 
demotiva. Lucrasem la două producţii: „Promisiuni”, în regia 
profesoarei mele de film, elisabeta Bostan (care a avut, de-a lungul 
întregii mele studenţii, intuiţia că e ceva de capul meu și m-a 
ajutat la modul cel mai concret să-mi pun pe peliculă gărgăunii din 
cap), și „furtună în Pacific” de nicu stan. Toată lumea mă trata cu 
bunăvoinţă, dar eu mă simţeam alienat. regula, pe vremea aceea, 
era așa: absolventul e repartizat într-un loc de muncă. Timp de 
3 ani, satisface o chestie ce purta numele de „stagiu”. În tot acest 
timp, e obligat să rămână la întreprinderea unde a fost repartizat, 
nu se poate transfera. În cazul stagiarilor de la Buftea, cei trei 
ani trebuiau acoperiţi cu minimum 3 asistenţii și un secundariat 
(regizor secund). Cu acest palmares recunoscut, puteai, în teorie, 

să faci un film de debut. spun în teorie, căci viaţa nu respecta nici 
ea scenariile pe care lucra: debuturile se aprobau nu în studio, ci 
în birourile silenţioase de la etajul 8 al Casei scânteii, la tov. dulea 
& Comp. Cine avea pile, debuta fără „palmares” și fără stagiatură 
efectuată. Cine nu, putea să-și umple CV-ul cu sute de asistenţii, 
iar răspunsul rămânea invariabil: „nu v-a venit rândul.” am decis 
să nu mă așez ca fraierul la această coadă fără sorţi de izbândă. am 
aranjat să ies modest în concediu fără plată și să intru ţanţoș în 
lumea teatrului – în calitate de regizor plin, chiar dacă prestaţiile 
mele se numeau „colaborări”. am pus astfel în scenă patru 
spectacole, două la Teatrul foarte Mic, unul la Comedie și un altul 
la Piatra neamţ.
apoi mi-am dat seama că venise vremea să plec din ţară. gândul era 
banal, îl exersa tot poporul ca pe un sport naţional, punerea lui în 
practică era însă aproape imposibilă. Îmi dădeam seama că voiajul 
meu teatral ajunsese într-un punct mort. repertoriile erau la cheie, 
eram perceput ca un regizor de teatru în film și ca un regizor de 
film în teatru, iar de film nici măcar nu putea fi vorba. fusesem dat 
afară de la Buftea și dădusem studioul în judecată, mișcare care s-a 
dovedit greșită, deoarece o eventuală reangajare a mea la Buftea 
mi-ar fi cauzat numai probleme. Ca să pleci din ţară, trebuia să 
obţii o recomandare a Biroului organizaţiei de Bază a instituţiei în 
care lucrai. nu aș fi obţinut asta niciodată în condiţiile în care aș fi 
câștigat procesul împotriva lor. atunci, i-am cerut avocatului care 
mă reprezenta în proces sa schimbe total strategia și să facă în așa 
fel încât să pierdem procesul.  

LAboRAtoRuL De SCenARIStICă DIn bRuxeLLeS 

F.M.: Care au fost circumstanţele plecării tale din românia?
n.C.: Taică-meu (n.red. Tudor Caranfil, critic și istoric de cinema) a 
venit de la festivalul de film de la Berlin într-o iarnă cu un număr 
al revistei „Variety”. Pe ultima pagină am descoperit un desen 
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publicitar cu o ascuţitoare în care era introdus un creion și din care 
ieșea peliculă. Textul era: „nici un scenarist nu ar trebui să piardă 
această unică ocazie de a suferi!” („no scriptwriter should miss 
this unique opportunity to suffer!”) era menţionată și o adresă din 
Bruxelles la care puteai să ceri informaţii despre acest curs. Le-am 
scris deci o scrisoare în care întrebam cum aș putea participa și mi 
s-a răspuns că trebuie să scriu un treatment pe un subiect ales de 
mine și să aplic cu el la un fel de pre-examen; ceea ce am făcut și am 
fost acceptat.
În mod teoretic, aș fi putut să cer aprobarea oficialităţilor din ţară 
explicând că mi s-a acordat o bursă. Practic, însă, orice călătorie în 
scop de serviciu sau de studii, deci tot ce nu era plecare turistică, 
era aprobată de mâna elenei Ceaușescu; iar ea se supărase pe 
intelectuali și nu le mai dădea voie să plece. Cu luni înainte, eu 
îmi făcusem calculele. eram conștient că în momentul în care voi 
primi invitaţia pentru laboratorul de scenaristică va fi prea târziu 
să mai iniţiez demersul de a pleca din ţară. Și atunci, m-am înscris 
din timp pentru o călătorie turistică în Belgia, știind foarte bine că 
acest tip de cereri erau băgate într-un sertar și acolo mureau. dar 
mi s-a dat un număr de înregistrare; acel dosar exista totuși și în 
orice moment putea fi scos din sertar și depus pe masa cuiva. din 
clipa în care am primit scrisoarea prin care eram înștiinţat că sunt 
acceptat la ScriptLab, îmi rămăsese o lună la dispoziţie să fac rost de 
pașaport și de viză. am început să fac liste ale unei reţele posibile 
de inși influenţi sau care au intrare la persoane influente care m-ar 
putea ajuta. Și, la capătul unui lung traseu, am aterizat la secretarul 
general al CC a uTC pe ţară, ioan Toma. am fost primit în audienţă; 
acea dimineaţă de aprilie a fost una din cele mai inspirate din viaţa 
mea, pentru că, pentru o dată, am găsit exact vorbele potrivite. i-am 
spus că sunt invitat pentru zece zile la un seminar interesant despre 
scenariul de film, că pentru mine este o foarte importantă ocazie 
profesională să mă confrunt cu modul occidental de a te raporta la 
această profesie, că vor veni scenariști din toată europa, bla-bla. 
apoi: „sigur, îmi dau seama că vă asumaţi un risc, pentru că există 
unii care profită de posibilitatea de a-și reprezenta ţara peste hotare 
și fac greșeala să nu se mai întoarcă. eu n-o să mă apuc acum să fac 
promisiuni, pentru că presupun că sunteţi sătul. Tot ce pot să vă 
spun este că am făcut cu mai multe luni în urmă o cerere legală de 
deplasare turistică în Belgia. așa că, în cazul în care dumneavoastră 
mi-aţi putea da o mâna de ajutor, eu aș pleca turistic, nu pe linie de 
serviciu. Și atunci, în cazul în care nu m-aș mai întoarce, aceasta 
nu v-ar implica cu nimic pe dumneavoastră. iar dacă mă întorc, 
veţi putea arăta tuturor că știţi să vă alegeţi emisarii.” a început să 
zâmbească, nu îi venea să creadă că pot fi atât de obraznic. Și atunci 
am punctat decisiv: „Știţi, tovarășe Toma, că de două ori în viaţă eu 
am primit personal de la dumneavoastră câte o diplomă. e vorba 
despre două premii câștigate la festivalul de film de la Costinești și 
le-am primit pe scenă, din mâna dumneavoastră; acum mi-aș dori 
tare mult să îl primesc și pe al treilea.” a continuat să zâmbească 
și mi-a zis: „du-te acasă, o să văd ce se poate face și o să te anunţe 
cineva, dacă e cazul.” asta se întâmpla într-o marţi la ora 10, iar 
miercuri la ora 9, deci după 23 de ore, am fost sunat de la celebra 
instituţie din nicolae iorga să mă duc să îmi ridic pașaportul. În 
schimb, odată ajuns în Belgia a fost un coșmar să-mi regularizez 
șederea acolo, pentru că viza belgiană a expirat după 30 de zile.
Cursul era o invenţie a unui institut numit feMi – Flemish European 
Media Institute, afiliat Ministerului flamand al Culturii. Tipii 
aduseseră un script-doctor de la Hollywood (frank daniel), care era 
de origine ceh și care, în tinereţea sa pragheză produsese, printre 

altele, celebrul film „Magazinul de pe strada mare” („obchod 
na korze”, 1965, r. Ján Kadár, elmar Klos). el ţinea un curs de 
scenaristică și, în paralel, dezvolta câte un proiect de lungmetraj al 
fiecărui cursant, câte un scenariu care pornea de la o idee, trecând 
prin treatment, printr-un prim draft, un al doilea draft etc. dar asta nu 
era o școală la care te duceai regulat. exista de trei ori pe an câte 
o sesiune, de o săptămână sau 10 zile. astfel, tu aveai un pachet de 
ședinţe cu daniel și cu asistenţii lui în luna august, se presupunea că 
te întorci acasă și lucrezi conform celor discutate, după care revii la 
o altă sesiune în decembrie cu cel de-al doilea draft și tot așa, până 
ajungeai la o variantă finală a scenariului.
fiecare sesiune se desfășura într-o localitate diferită din europa. 
Pentru mine, primele zece zile urmau să aibă loc într-o staţiune de 
milionari de la Marea nordului, Knokke Zoute. organizatorii își 
cazau cursanţii la un hotel de 4 stele. Totul era concentrat acolo, și 
sălile de studiu, și sălile în care vizionam filme. Ce nu știam eu – de 
fapt, nu băgasem de seamă, în euforia parcurgerii instrucţiunilor 
finale dinaintea plecării -, era că distracţia asta nu era oferită 
gratuit. nota de plată era de 30 de mii de franci belgieni, ceea ce 
însemna cam o mie de dolari, în condiţiile în care eu aveam la mine 
aproximativ 600, cu care urma să-mi duc existenţa pe o perioadă 
nedeterminată. Le-am mărturisit organizatorilor de la început că 
nu am acei bani, dar să nu-și facă griji, nu intenţionez să mă întorc 
în românia (un al patrulea „premiu” de la tov. Toma era prea puţin 
probabil), îmi voi căuta ceva de lucru la Bruxelles și, în timp, îmi voi 
achita datoria. Și au fost foarte înţelegători. de altfel, eram singurul 
ameţit din europa de est care pusese vreodată piciorul la ScriptLab; 
nici nu știau de unde să mă apuce.
stilul lui daniel de a lucra cu noi era captivant. noi ne citeam unii 
altora scenariile în perioada premergătoare demarării sesiunii – și 
apoi fiecare zi era dedicată unuia dintre ele. Începeam prin a ne 
da fiecare cu părerea despre plusurile și minusurile respectivului 
scenariu, după care frank începea să-și dezvolte analiza pe 
text. era foarte creativ și deloc teoretic. ne învăţa tehnici de a 
domestici materialul de viaţă brut, de a construi structuri, de a 
face neplauzibilul plauzibil. ne spunea: „nu încercaţi să aveţi stil. 
Copiaţi realitatea. stilul se va naște în mod natural din viziunea 
voastră invariabil eronată asupra realităţii.” el e cel care mi-a 
sugerat să mă arunc în aventura scrierii lui „restul e tăcere”. ideea 
unui scenariu inspirat de „independenţa româniei” dospea în mine 
de niște ani, dar nu găsisem curajul să mă apuc de scris. Și acum, cu 
românia lăsată definitiv în urmă cu independenţa ei cu tot, omul 
ăsta mă încuraja să replonjez în ea! de ce? Pentru că e un subiect 
universal – a răspuns. Ce e universal în el, ca să intereseze un public 
internaţional? aventura creaţiei? Trădarea în prietenie? raportul 
artist-finanţator? frank daniel mi-a replicat cu o voce stranie: 
„shattered dreams, nick! shattered dreams!” (Vise spulberate.)
În acele prime zece zile, m-am împrietenit cu un belgian de 
vârsta mea, care mi-a zis că, în cazul în care după ce se termină 
sesiunea de cursuri vreau să vin la Bruxelles câteva zile, el poate 
să îmi aranjeze să stau undeva fără să plătesc. am ajuns, așadar, la 
Bruxelles cu valiza, cu mașina de scris și cu două numere de telefon: 
unul era al acestui coleg și celălalt era al unei aristocrate românce 
emigrate cu zeci de ani în urmă (număr de telefon obţinut printr-o 
cunoștinţă din București). Și cu aceste două numere pe care le-am 
format de la un telefon public din gară la ora 11 dimineaţa, am 
rezolvat următoarele – știţi cum se întâmplă uneori în viaţă, mai 
pus cu mâna decât în filmele americane proaste : în aceeași zi la ora 
8 seara nu numai că aveam la dispoziţie un apartament gratis pe 
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timp nelimitat și o slujbă plătită la negru (asistent într-un atelier 
de închiriere de material video pentru nunţi), dar mă găseam 
pentru două ore la Paris, pe Champs elysées, dupa o trecere ilegală 
de frontieră Belgia-franţa (căci viză franceză niet), bând o bere 
cu un prieten plecat și el de câţiva ani din ţară. am locuit acolo 
(la Bruxelles) timp de doi ani fără să plătesc nici un fel de chirie. 
Cu poliţia belgiană am avut însă mari bătăi de cap, pentru că un 
titlu de sejur de un an s-a dovedit a fi mult mai greu de obţinut 
decât pașaportul meu românesc. Cursurile pe care le urmam nu 
erau recunoscute oficial și nu puteam obţine o viză de student. 
domiciliul meu nu era unul stabil și, deci, nu puteam demonstra 
că locuiesc legal în Belgia, că plătesc întreţinere, chirie etc. nu 
aveam nici un statut care să-mi permită să grăbesc demersurile. s-a 
rezolvat, tot printr-o „pilă” la capătul unui an de eforturi.
F.M.: are vreo legătură interesul tău pentru circumstanţele 
realizării filmului  „independenţa româniei” (1912, r. aristide 
demetriade) cu studiile dedicate de tatăl tău acestui subiect?
n.C.: Când am citit primul volum din „Vârstele peliculei”, ajungând 
la anecdotica despre contextul realizării filmului, am început 
să vizualizez episoadele și m-am gândit că de aici ar putea ieși 
un film nostalgico-ironic, dar și cu o nuanţă vag patriotică (deci 
acceptabil, poate, pentru tovarăși). dar ulterior, taică-meu a făcut 
niște cercetări, a descoperit arhivele lui aristide demetriade și 
a recompus toată istoria acestui film, demonstrând că de fapt 
demetriade a fost adevăratul creator al filmului și mai puţin 
legendarul grigore Brezeanu. Mie, însă, nu îmi convenea deloc 
noua cheie de lectură a evenimentelor, deoarece eu voiam să 
exploatez această dualitate artist-finanţator și pentru asta aveam 
nevoie de un binom puternic, contrastant: artistul trebuia sa fie 
un puști care visează cai verzi pe pereţi, nu un actor consacrat 
și prestigios, la maturitate; tinereţea lui grig e un element 
determinant, căci și-o arde în înfruntarea cu „banul”, recte Leon 
Popescu. drept care am ignorat adevărul istoric recent descoperit 
și m-am bazat pe legenda iniţială. interesant este că, deja cu vreo 
doi ani înainte să plec din ţară, l-am abordat pe sergiu nicolaescu 
cu o propunere: „n-aţi vrea să vă scriu un scenariu despre istoria 
filmului „independenţa româniei” pe care dumneavoastră să îl 
regizaţi?” Și nicolaescu mi-a răspuns: „nu, te bagi în chestii pe 
care nu le stăpânești. Ce știi tu despre război, despre front?” el nu 
înţelesese că eu vorbeam despre filmul „independenţa româniei”, 
nu despre războiul propriu-zis. el crezuse că îi propun un film 
istoric. „de la voi aștept un scenariu de actualitate, cu tineri de 
vârsta voastră, mi-ar plăcea să fac un film tineresc, despre generaţia 
voastră. ai așa ceva?” aveam: „duminici cu bilet de voie”, care a 
devenit mai târziu „e pericoloso sporgersi”. i l-am dat și i-a plăcut; 
l-a și propus spre aprobare. am și acum un dosar pe care scrie 
„Propunere de sergiu nicolaescu”, iar în josul paginii, un scris de 
mână al cuiva de la Casa de filme notează: „să fim serioși!” Chiar 
așa inocent cum era scenariul meu în formula de dinainte de ’89, 
părea prea periculos pentru tovarășii vigilenţi de la Casa scânteii. 
fie și numai pentru că spunea o poveste! după cum am explicat 
mai devreme, povestea era un element care „nu se mai cere”. La 
„duminici cu bilet de voie”, reacţiile erau următoarele: „Cum 
adică? Liceul ăsta? Ce se întâmplă cu elevii ăștia? fac mișto? nu 
se preocupă de învăţătură? Problema lor este cum să cucerească o 
fată? actorii din teatrele noastre de provincie beau? fac poante pe 
scenă? Problema lor este cum să cucerească o fată? În armată, în 
loc să-și desăvârșească instrucţia, soldaţii sar gardul? au întâlniri 
secrete în vagoane de tren prin triaje? Problema lor este cum să 

cucerească o fată?” 
În zona filmelor cu tineri exista un „model” cu care trebuia să mă 
confrunt; se numea „Liceenii” (n.red.: r. nicolae Corjos, 1987). Ăsta 
era reperul: profesori care își stimulează elevii să înveţe din ce în 
ce mai bine și să lase deoparte prostiile pentru a se concentra pe 
examene; dacă se leagă o idilă, se leagă tocmai prin ţelul comun 
de a avea note cât mai bune la teze; când se organizează câte o 
petrecere adolescentină, tatăl grijuliu aruncă băutura alcoolică în 
chiuvetă și pune apă chioară în sticla goală de vodcă, etc. M-am dus 
într-o zi pe la o Casă de filme, dorind să-mi bat joc de ei, și le-am 
propus să fac o ecranizare după „epistolarul” lui gabriel Liiceanu. 
se uitau toţi năuci la mine: „Cum adică ecranizezi „epistolarul”?” 
„epistolar” era o carte pe care se bătea tot Bucureștiul la ora 
aceea și în care intelectualii păltinișieni (Liiceanu, Pleșu, Vieru, 
Paleologu) schimbau scrisori în trena scandalului publicării 
„Jurnalului de la Păltiniș”. era, așadar, o carte de comentarii elevate 
și evident că nu conţinea vreo poveste (deci, iată, era ce se cere!). 
„dar acolo e un schimb de scrisori. Cine o să vină să vadă așa ceva 
la cinema?” am răspuns: „Cum adică? Va fi un film foarte comercial! 
Titlul va fi „Liicenii”.”
  

SCenARISt LA PARIS 

F.M.: Ce ai făcut la Bruxelles în afara cursurilor de scenaristică la 
care participai o dată la câteva luni?
n.C.: am rămas acolo și m-am apucat să dezvolt scenariul la „restul 
e tăcere”. L-am scris direct în engleză și nu-mi puneam problema 
dacă va fi filmat vreodată. recompuneam o românie belle-epoque 
din lecturi și imaginaţie: era răzbunarea mea pe „epoca de aur” 
din care tocmai zburasem. Pentru mine acest scenariu urma 
să reprezinte, în primul și în primul rând, o carte de vizită, un 
șperaclu cu care să deschid ușile unor companii de producţie și să 
le conving să mă angajeze ca scenarist profesionist la dezvoltarea 
altor proiecte; ceea ce s-a și întâmplat, de altfel. Când mă mai apuca 
visarea și îmi imaginam că filmul s-ar face, ideea mea fixă era să 
mă întorc în ţară cu o producţie străină, să filmez în studiourile 
de la Buftea cu o echipă hollywoodiană, să îi fac pe toţi politrucii 
culturali (plus câţiva foști colegi) să se îngălbenească de uimire 
și invidie – și să nu aibă ce să-mi facă pentru că sunt un ViP 
internaţional. Mă rog, eram naiv și îmi imaginam că Ceaușescu o să 
tolereze un fel de „amadeus” (n.red.: r. Milos forman, 1984) turnat 
la Buftea. Ăsta era modelul: forman, care se întoarce din statele 
unite în aplauzele entuziaste ale compatrioţilor, ca un success-story, 
cu Oscarul în buzunar, și toată nomenclatura comunistă ia poziţia 
de drepţi în faţa lui și îi pune la dispoziţie Praga. eu eram convins 
că regimul comunist va avea o viaţă lungă și că Ceaușescu o va avea 
și mai lungă; dar sigur că visam la o întoarcere triumfală în calitate 
de regizor „străin”, pentru a folosi românia ca decor al unui film 
grandios în limba engleză. În momentul în care am ţinut în braţe 
cărămida asta de scenariu de 180 de pagini numită „The rest is 
silence”, m-am dus la Paris, la studiourile gaumont. eu locuiam 
la Bruxelles, dar Belgia avea o cinematografie mititică și foarte 
protectoare faţă de cineaști: Parisul cosmopolit era speranţa mea. 
ajuns acolo, m-am gândit că cel mai logic ar fi să propun scenariul 
la gaumont, care are un rol în poveste – sigur, unul negativ, dar 
important în economia filmului. un francez la care stătusem 
în gazdă cunoștea pe cineva care lucra în cadrul companiei și 
am stabilit o întâlnire cu acesta. era un tip cam de vârsta mea, 
aproximativ 30 de ani. M-a primit în birou și i-am povestit cine 
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sunt și ce caut. omul mi-a răspuns – vorbea engleză cu un accent 
francez amintind de Maurice Chevalier – că se ocupă de proiecte, 
dar că nu el dă oK-uri pe ele, el poate doar să le trimită mai sus 
pe scara ierarhică în cazul în care are sentimentul că au potenţial 
comercial. Mult mai târziu am aflat că tipul era însuși nepotul 
marelui șef de la gaumont – nicolas seydoux –, dar un nepot 
dezmoștenit, pentru că unchiul nu avea o mare simpatie pentru 
el. Îl plantase într-un birou și-i daduse un semi-job din care nu 
avea nicio influenţă în cadrul studioului. ei bine, omul mi-a spus 
că scenariul îi plăcuse mult, dar să îmi iasă din cap gogoriţa că 
gaumont va investi bani în realizarea lui, pentru că la ei se fac 
filme care au deja un potenţial mare pe piaţă, realizate de regizori 
consacraţi; nu își asumă riscuri cu debutanţi. dar mi-a mai spus 
că el tocmai își creează o structură proprie de producţie și că îl 
interesează să lucreze cu mine, dacă și eu aș fi interesat să preiau 
un proiect de-al lui și să-l dezvolt. evident, nu l-am refuzat. Mi-a 
trimis un sinopsis de câteva pagini al unui film de aventuri, un fel de 
western contemporan care se petrecea la Paris; era foarte comercial 
și relativ prăfuit în concept. L-am citit, după care am vorbit la 
telefon. i-am spus: „stai să văd dacă am înţeles bine. Tu ceri unui 
regizor român… (yes…) să-ţi scrie un scenariu în limba engleză… 
(yes…) despre un șerif american… (yes…) care vine la Paris… (yes…) 
să rezolve o problemă legată de mafia internaţională a cărnii!” 
„Yes!”, confirma el triumfător, înţelesesem esenţialul. „dar o să iasă 
comedie.” „Păi comedie vreau să și iasă”. așa am semnat primul meu 
contract în franţa și așa am câștigat primii mei bani făcându-mi 
meseria. am întors sinopsisul iniţial cu fundul în sus, am inventat 
un personaj de imigrant român care încurcă lucrurile și am scris o 
comedie care s-a bucurat de mare succs – la lectură! filmul nu a fost 
produs, deși de-a lungul anilor multă lume bună s-a interesat de el, 
de la Jacques audiard la Luc Besson. Cu timpul, figura imigrantului 
ilegal român (încă plauzibilă prin anii ’90) a ieșit din actualitate, iar 
comedia mea a fost depășită de istorie. 

buCuReştI, 1990, „e PeRICoLoSo SPoRgeRSI” (1993) 

F.M.: Planul tău, așadar, era să scrii la început scenarii pentru alţi 
cineaști, în speranţa că vei putea ulterior să și regizezi?
n.C.: Până să revin în românia, da, la asta mă gândeam. am revenit 
în ţară pe 31 decembrie 1989. deja din primele zile ale lui ianuarie 
1990, noua cinematografie liberă a început să dea din coadă. 
regizorii consacraţi, deveniţi peste noapte producători debutanţi, 
au început să se agite: „Lăsaţi tinerii să vină la noi! Tineri, aduceţi 
scenarii! să facem filme adevărate, combative, polemice, în sfârșit 
se poate! Tineri, a venit vremea voastră!” M-am dus la dan Piţa, la 
Mircea daneliuc, la sergiu nicolaescu, și mi-a luat aproape un an să 
realizez că nu venise vremea noastră; venise vremea lor. structura 
cinematografiei era aceeași, ei erau directori de case de producţie 
cu capital de stat și bineînţeles că aveau interesul și posibilitatea 
să-și împingă propriile scenarii și să decidă intrarea în producţie 
a propriilor filme. Centrul naţional al Cinematografiei avea rang 
de minister la vremea respectivă și casele de film funcţionau la fel 
ca înainte de ’89, doar că nu mai exista un for superior. Ministerul 
Culturii se despărţise de CnC după acea comică grevă a foamei 
făcută de cineaști în ianuarie 1990. CnC-ul devenise principal 
ordonator de credite, lua banii direct de la guvern și casele de film 
finanţau proiectele pe care le considerau oportune și valabile. am 
luat scenariul „duminici cu bilet de voie” și m-am dus iniţial la 
Mircea daneliuc; eram fanul lui declarat. el m-a băgat oficial în 
producţie dar, în mod suspect, pe o linie moartă; adică mi-a dat 
un sediu și atât. am stat un an dând probe peste probe cu actori și 
cerând, fără succes, să mi se dea o echipă, un director de producţie 
care să facă un deviz, un contabil, niște șefi de departamente, 
să înceapă să se miște lucrurile. am stagnat astfel cu proiectul 
până în 1991. de fapt, daneliuc și-a plus-finanţat producţia lui, „a 
unsprezecea poruncă” (n.red.: 1991), din banii repartizaţi filmului 
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meu, iar la sfârșit, pentru a mă expedia definitiv, a pretextat că 
scenariul ar fi prea lung și că nu mai sunt bani. așa s-a lungit filmul 
lui până la două serii și s-a scurtat al meu până la neant. M-am dus 
apoi la Piţa, după care la nicolaescu (și unul și altul făceau alba-
neagra cu mine) și, după aceste trei experienţe catastrofale, am luat 
din nou drumul Parisului, încercând să gândesc o nouă modalitate 
de a găsi finanţare, pornind dinspre afară înspre înăuntru. CnC-ul 
francez tocmai inaugurase un sistem de subvenţionare prin concurs 
a coproducţiilor dintre franţa și ţările europei de est, la care am 
aplicat cu scenariul meu și am câștigat. 
F.M.: Cum te-ai hotărât să rămâi la un subiect plasat în anii ’80? nu 
ai fost tentat să abordezi în primul tău lungmetraj noua realitate a 
româniei?
n.C.: La momentul „chemării la horă” a tinerilor cineaști de care 
am vorbit mai devreme, m-am uitat ce proiect fezabil aș avea în 
sertar și era acesta, mai degrabă decât oricare altul. sigur că primul 
lucru pe care a trebuit să-l fac a fost să regândesc poziţionarea 
mea ca autor faţă de realitatea din scenariu, având în vedere 
că românia tocmai trăise o revoluţie. am parcurs câteva etape 
succesive în clarificarea subiectului: în primul rând, mi-a fost 
limpede că trebuie să construiesc o viziune mai amplă, să intru 
mai agresiv în realitatea dictatorială a epocii, deci să introduc 
în film elemente care nu ar fi fost aprobabile înainte, cele care 
creionau viaţa noastră cotidiană în românia anilor ’80: europa 
Liberă, securitatea, turnătoriile, frica. Și mai important era să mă 
hotărăsc cum privesc înapoi spre anii ăia – cu mânie sau fără. am 
decis să fac un film nostalgic, fermecător și oarecum trist despre 
viaţa generaţiei mele, în condiţiile în care, teleportându-mă înapoi, 
îmi dădeam seama că tinereţea noastră nu a fost una călcată pe 
grumaz de bocancii comunismului; găseam cu toţii căi de a ne 
bucura de viaţă, fentând sistemul. În Bucureștiul anilor ’80, fiecare 
petrecere într-un apartament de bloc devenea o tiflă aruncată în 
faţa lui Ceaușescu. Mi-am spus, așadar, că „e pericoloso sporgersi” 

va fi primul film nostalgic la adresa epocii de aur. din faza de 
pregătire a filmului, am luat o decizie regizorală destul de stranie 
pentru restul echipei, și anume ca în niciun cadru din film să nu 
apară vreun autoturism; puteam să arătăm alte vehicule: biciclete, 
autobuze, trenuri, căruţe, dar nici umbră de mașină mică. astfel, 
echipa mea era nevoită să golească cadrul de dacii în fiecare zi de 
filmare. Voiam ca pelicula asta să arate diferit de ce se obișnuise 
lumea să vadă în filmele românești, și nu numai din punct de vedere 
al culorii și al eclerajului, dar și din cel al obiectelor de pe ecran. or, 
la acel moment, cel mai urât obiect iconic era dacia, care sufoca 
palierul vizual al filmelor noastre. dar, mai mult decât atât, golind 
cadrul de mașini (indiferent de marcă), eu obţineam subliminal o 
atmosferă de loc unde nu s-a întâmplat nimic, de parfum interbelic, 
de întâmplări petrecute într-un trecut mult mai îndepărtat decât 
cel depășit la revoluţie. aveai sentimentul că orășelul acela de 
provincie este abandonat de istorie și asta îi crea un farmec aparte. 
Pentru „e pericoloso sporgersi” voiam o distribuţie care, din punct 
de vedere al chipurilor, să funcţioneze ca o menajerie fizionomică. 
Voiam ca personajele să fie ca la forman, foarte pregnante și ușor 
de diferenţiat, să fie hiper-expresive înainte de a deschide gura 
și de a articula o replică. doream să fac un film care, într-un fel, 
să funcţioneze ca o colecţie de caricaturi, pentru a contrabalansa 
melancolia tonului prin umor. era imperios necesar ca la filmul ăsta 
să se râdă, în caz contrar riscând să cad în incriminarea regimului; 
or, nu era acesta obiectivul meu. 

DeSPRe FARMeC 

F.M.: atunci când spui că voiai să realizezi un film fermecător la ce 
te referi mai exact?
n.C.: sintagma „farmec” nu prea mai are priză în arta 
contemporană, e considerată o categorie estetică „slabă” și pare 
descalificant să o folosești. dar mie mi se pare că farmecul este 
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esenţial pentru un anumit tip de discurs și că lipsa lui începe să 
se facă din ce în ce mai mult simţită în peisajul cinematografic 
mondial. farmecul presupune un anume tip de seducţie, iar 
seducţia ca demers în film este confundată în mod eronat cu 
manipularea. În relaţiile sexuale, de exemplu, seducţia este 
capitală, la extrema celalaltă neexistând decât violul. de ce n-ar 
fi importantă și în comunicarea artistică? farmecul nu e un 
surâs blând și o privire limpede pe un chip atrăgător, e un mod 
subtil de a face spectatorul să se atașeze de universul pe care i-l 
propui. Poţi, evident, să-i propui un univers ostil, unul în care 
nu ai putea niciodată să te imaginezi supravieţuind; foarte mulţi 
cineaști fac asta, construindu-și deliberat un discurs agresiv, un 
atac radical la confortul spectatorului. dar ce faci dacă lucrezi pe 
structura unei povești cu accente autobiografice, cum e cazul cu 
„e pericoloso sporgersi”? Lipsa elementului de farmec te aruncă 
aproape obligatoriu într-o viziune întunecată și conflictuală asupra 
propriului destin, ce miroase a paranoia și a mania persecuţiei. 
farmecul are legătură cu atractivitatea tipului de univers pe care 
îl propui. eu cred că o operă de artă, pentru a mă interesa, trebuie 
să lucreze printre altele şi cu categorii precum: frivolul, jenantul, 
penibilul, chiar vulgarul, pentru că dacă tu creezi un univers 
care seamănă cu o mare bibliotecă de lucrări clasice, acesta riscă 
să pară foarte departe de viaţă. Pentru a face o lucrare elevată, 
ingredientele nu trebuie să fie obligatoriu elevate fiecare în parte; 
ba mai original și mai interesant este să lucrezi în contraste, cu 
elemente de diverse categorii, în așa fel încât obiectul finit să aibă 
o elevaţie a lui, născută organic, neconstruită din detalii aduse 
de acasă și alăturate ca într-un colaj, doar pentru că sunt cultural 
prestigioase. glumele pe care și le spun sau le fac personajele din 
filmul meu (elevi, actori sau soldaţi) sunt de multe ori de un gust 
îndoielnic. Limba vorbită de ele este, în răstimpuri, rudimentară 
și stricată. Peisajul urban este deprimant. nu prin înfrumuseţarea 
elementelor constitutive se ajunge la farmec, ci printr-un proces 
secret. e ca și când e vorba de o persoană. ea nu are farmec 
neapărat pentru că are fizicul plăcut, sau pentru că vorbește 
fluent, sau pentru că are umor și amuză; poate avea oricare dintre 
aceste atribute sau pe toate deodată și să fie complet lipsită de 
farmec, după cum poate să nu-l aibă pe niciunul dintre ele și să fie, 
dimpotrivă, de un farmec nebun. 
Pentru mine, important este spectatorul obișnuit. după părerea 
mea, cinematograful înseamnă „autor+spectacol” și cred că din ce 
în ce mai mult, din păcate, cinematografia mondială separă aceste 
două teritorii. eu sunt un produs al cinematografului anilor ’70, 
în care marii cineaști făceau filme de autor, dar în același timp, 
spectacole de formidabilă calitate, și astfel mesajul lor ajungea 
la enorm de multă lume. Luaţi „nașul” lui Coppola: la lansare, a 
bătut toate recordurile de încasări ale istoriei cinematografului. 
după care, alte și alte filme l-au detronat. astăzi, pe locul său șade 
îngâmfat „avatar” (n. red. : r. James Cameron, 2009) : comparaţi 
cele două pelicule și veţi avea imaginea involuţiei cinematografului 
în numai 40 de ani. Începând cu anii ’80, treptat, taberele (artistic 
versus comercial) s-au radicalizat, s-au îndepărtat una de cealaltă, 
o nouă Cortină de fier s-a prăbușit între ele; rezultatul este că și 
un curent și celălalt ies sărăcite din acest divorţ. filmul comercial a 
ajuns în cea mai mare parte decerebrat, iar filmul de autor a devenit 
deliberat dificil și orientat spre un public de nișă. 
În momentul acesta, în cinemaul românesc asistăm la o cruciadă 
pentru captarea adevărului de viaţă în stare pură și, personal, nu 
am absolut nicio problemă cu asta. nu mă situez împotriva acestui 

demers, ci doar în afara lui, pentru că din punctul meu de vedere în 
tot ceea ce înseamnă comunicare inter-umană – iar arta este și ea 
un astfel de tip de comunicare –, minciuna e la fel de importantă 
ca adevărul. eu cred că orice partener de dialog poate fi în mod 
legitim manipulat, pentru că manipularea face parte din joc, cu 
atât mai mult în artă; drept care, poziţia mea în calitate de cineast 
este aceea de a utiliza toate ingredientele posibile, toate butoanele 
pe care jucăria numită cinematograf mi le poate pune la dispoziţie 
pentru a crea o lume a mea, care conţine și manipulare și minciună, 
dar și adevăr. de exemplu, muzica non-diegetică - cum să îmi refuz 
bucuria de a folosi acest minunat instrument de creat emoţie? 
sigur că poţi să folosești o muzică proastă pentru a crea emoţie 
ieftină, dar nu este obligatoriu să o faci. Poţi folosi și o muzică bună 
pentru a crea emoţie ieftină. Poţi folosi și o muzică proastă pentru 
a crea emoţii profunde. important e să utilizezi muzica inteligent 
și creativ, iar această operaţiune este una dintre cele mai mari 
bucurii pe care un cineast le poate încerca, aceea de a pune cireașa 
pe tort în momentul în care îţi oferi sărbătoarea de a vedea pentru 
prima dată filmul cu muzică. La noi există astăzi o uriașă ignoranţă 
cu privire la muzica de film. nici muzicienii titraţi nu știu să facă 
muzică de film, nici regizorii nu știu ce să ceară compozitorilor și,  
din acest motiv, există o imensă pudoare creată în jurul subiectului. 
Pe undeva, bănuiesc că refuzul un pic prea generalizat astăzi în 
„noul Cinema românesc” de a folosi muzică originală într-un 
film ţine nu numai de o opţiune estetică, ci și de spaima în faţa 
necunoscutului. dacă aș gândi, însă, un scenariu în care aș simţi 
că muzica nu ar aduce nimic în plus, l-aș realiza fără a mă folosi de 
ea, oricât aș simţi că mă privez de o plăcere care nu are seamăn pe 
lume.  

MuzICA De FILM 

F.M.: Cu ce scop utilizezi muzica în filmele tale?
n.C.: Pentru mine, cinemaul presupune existenţa magicului, iar 
basmul este extrem de important ca element constitutiv, simt 
nevoia să îl integrez în filmele mele, pentru a depăși simpla 
istorisire a intrigii. Putem începe discuţia de la următoarea 
intuiţie a mea: într-un film, vizualul poartă story-ul, muzica poartă 
tema. deci, spre exemplu, dacă am decis că vreau să fac un film 
„nostalgic” despre epoca de aur în „e pericoloso sporgersi”, muzica 
trebuia să conţină nostalgie. Cum e vorba de un film cu elemente 
de autobiografie (tematice, nu neapărat concret biografice), deci un 
fel de „amarcord” (n. red. : r. federico fellini, 1973) al meu, evident 
că m-am raportat la fellini și la nino rota ca tip de discurs muzical; 
am căutat acea melodicitate, mai puţin inflexiunile tipic italienești. 
La „restul e tăcere” (unde n-am scris eu muzica), am apelat în 
faza de montaj la un procedeu numit „temp track”, care presupune 
folosirea unor piese muzicale deja existente pe secvenţe unde se 
prefigurează muzica originală, pentru a sugera compozitorului 
tipul de culoare și de atmosferă muzicală pe care regizorul le 
dorește pentru momentele respective. altfel, e foarte greu să 
explici unui muzician în cuvinte că ai avea nevoie, de exemplu, 
de ceva foarte simplu și melodios. atunci, el riscă să-ţi scrie un fel 
de cântecel rudimentar, de multe ori penibil, cu intervale foarte 
clare, fredonabil și de către un copil de 5 ani. reiei explicaţiile. 
Când folosești termenul „melodios”, în mintea ta asta înseamnă că 
muzica trebuie să conţină melodie, dar trebuie să aibă și subtilitate 
și mister și, comunicând compozitorului toate aceste cerinţe, te 
trezești cu o piesă care are atâta subtilitate și atâta mister, încât 
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pur și simplu nu o mai pricepi. Și începi iarăși să îţi perfecţionezi 
și nuanţezi explicaţiile. Îi dai repere de tipul: „gândește-te la ennio 
Morricone în „once upon a Time in america” sau la Bernard 
Herrmann în „Taxi driver”; dar pentru un compozitor, a-i cere să 
imite pe cineva celebru, nu este foarte flatant, e ca și când ai da 
unui actor tonul cu care să spună o replică. dar dacă montezi acele 
piese muzicale pe film și el simte în ce fel ele potenţează secvenţa 
și îi conferă amploare sau subtilitate, îţi va compune o muzică ce 
va purta în sâmbure ceea ce tu cauţi. așa am procedat la „restul 
e tăcere” cu Laurent Couson, compozitorul francez cu care am 
colaborat. i-am dat montajul final pigmentat cu fragmente muzicale 
din diferite filme („The deer Hunter”, „Basic instinct” „Truman 
show”, „star Wars”, „once upon a Time in america” etc.) suprapuse 
peste imagini și el a compus partitura muzicală conform acelor 
repere stilistice.
F.M.: Care e efectul pe care ţi-ai dori să-l aibă asupra spectatorilor 
muzica din filmele tale? Ţi-ar plăcea ca aceștia să conștientizeze că 
există sau îţi propui să folosești muzica în așa fel încât să nu poată fi 
percepută?
n.C.: Pentru mine, muzica este un factor la fel de important precum 
jocul actorului, precum atmosfera vizuală, precum structura 
narativă. În masura în care vrei ca aceste elemente să fie percepute 
distinct de către spectator sau dimpotrivă, difuz, vei adapta și 
muzica stilului pe care cauţi să îl imprimi întregului. „Lawrence 
of arabia” (n. red.: „Lawrence al arabiei”, 1962, r. david Lean) are 
aproape două ore de muzică, fluidă, epică, amplu orchestrată. 
„Butch Cassidy and the sundance Kid” („Butch Cassidy și sundance 
Kid”, 1969, r. george roy Hill) are șapte minute cu totul, cinci-șase 
instrumente, o singură temă. ambele partituri sunt memorabile, 
servesc impecabil filmul pentru care au fost create, ambele și-au 
meritat Oscarul.

ACtoRII şI PLAnIFICAReA FILMăRII 

F.M.: Cum lucrezi, în general, cu actorii?
n.C.: n-am avut niciodată parte de ceea ce se înţelege îndeobște 
prin „perioadă de repetiţii”, adică acea săptămână – două dinaintea 
filmării, degajate de orice alte obligaţii și dedicate lucrului cu 
actorii. În general, încerc să acopăr această lipsă prin probe; adică, 
un actor care dă o audiţie îmi spune deja dacă este sau nu potrivit 
pentru acel rol. dacă decid că este potrivit sau dacă are măcar șanse 
de a fi distribuit în rol, îl chem în continuare la probe, zilnic, pentru 
a mai juca o scenă sau alta cu diverși parteneri chemaţi să dea 
probe, la rândul lor, pentru alte roluri. Și puţin câte puţin, mai toţi 
actorii importanţi trec printr-o etapă de repetiţie, care deși nu se 
numește astfel, îi pune în situaţia de a se familiariza cu majoritatea 
secvenţelor mari ale filmului.
din experienţa mea, pot să vă spun că nu există un stil anume 
de a lucra cu toţi actorii. există strategii de a te adapta fiecăruia 
dintre ei în parte, pentru că sunt personalităţi diferite. actorii sunt 
animăluţe bolnave, iar regizorul este medicul care-i vizitează la pat. 
Cum bolile sunt diferite, tratamentul variază și el de la caz la caz. 
unui actor foarte tehnic, care are ușurinţa de a se pune în pagină, 
precum Mircea diaconu, nu o să te apuci să-i spui basme despre 
psihologia personajului, despre trecutul lui, despre diavolii care îl 
bântuie, ci o să-l îndrumi, bazându-te pe intuiţia lui, ca un dirijor 
de orchestră: un pic mai allegro aici, un pic mai andante dincolo, mai 
tare, mai încet, mai strâns, mai larg. unui actor care este foarte 
vulnerabil și care are nevoie de timp pentru a găsi cheia de citire 

a personajului, îi faci psihoterapie, în măsura în care ai timp; îi 
povestești, îl pui să improvizeze, îi dai să joace un moment care nu 
există în film etc. dacă nu ai timp, găsești rapid o soluţie prin care 
să-l păcălești, pentru că un moment plesnit la nimereală e tot ce ai 
nevoie; odată înregistrat pe peliculă, e al tău și nu ţi-l mai ia nimeni. 
Pornești cu o idee despre ceea ce vrei să obţii de la fiecare actor, dar 
ideea e volatilă, modificabilă, nu are o existenţă fizică. Te adaptezi 
propunerilor unuia și, în același timp, ţii cu dinţii de altul, să nu 
derapeze în altceva. filmul e o campanie militară, în care tot ce ai 
gândit pe hartă, atunci când te-ai jucat cu soldăţeii de plumb, riscă 
să se modifice pe teren. filmul e arta micilor compromisuri. un 
regizor bun e acela care miroase compromisul mare ascuns între 
cele mici, îl depistează și refuză să-l facă.
F.M.: La filmare urmezi un decupaj stabilit anterior?
n.C.: fac un decupaj pe care încerc să-l respect, fără a fi fanatic. 
Îl stabilesc în colaborare directă și foarte apropiată cu directorul 
de imagine, pentru că e foarte important ca el să vadă exact ce îi 
sugerez eu, iar eu să înţeleg ce vede el. intrăm în filmare cu toate 
secvenţele decupate, în așa fel încât fiecare membru al echipei (fie 
că împinge travellingul sau că aduce cafele pe platou) știe exact 
câte cadre sunt de filmat în fiecare zi și unde s-a ajuns cu filmarea 
în fiecare moment al zilei. e foarte deprimant pentru oricare din 
membrii echipei să nu aibă idee ce se întâmplă și cât mai durează.
F.M.: Pentru actori e important să știe la ce plan urmează să fie 
filmaţi?
n.C.: da, pentru că un actor profesionist știe că la prim-plan 
trebuie să joace într-un fel, iar la plan larg altfel. dacă faci un film 
„minimalist” bazat pe planuri-secvenţă neutre și relativ lipsit de 
close-up-uri, atunci tu construiești un univers profund veridic, 
aproape o scenă de teatru, în care nu e important ca actorul să 
știe cum și de unde e filmat. e mai important să creezi pe o durată 
semnificativă de timp senzaţia de realitate și de implicare totală a 
actorilor în realitatea situaţiei. dar cinemaul meu nu este unul al 
reconstituirii realităţii, și atunci decupez. iar decupând, creez un 
puzzle. eu nu filmez, oricum, în succesiunea reală a evenimentelor 
din film, așa că actorul trebuie să știe că acum dă o replică care vine 
ca răspuns la una plasată anterior în scenariu, dar pe care o vom 
filma ulterior. deci trebuie să înţeleagă ce piesă din puzzle creez 
în fiecare moment, pentru a fi eficace în interpretare. În general, 
încerc să nu abuzez de prim-plan, pentru că e un instrument foarte 
puternic și, prin repetiţie, riști să îl ieftinești. dar nici nu cred într-
un cinema ce respinge programatic prim-planul, pentru că ajungi să 
realizezi filme fără ochi. actorul filmat de la distanţă, într-o lumină 
chioară, are două găuri în loc de ochi. de-a lungul unui secol, filmul 
a reușit să fascineze și să câștige parţial bătălia cu teatrul tocmai 
prin capacitatea lui de a capta emoţiile oamenilor prin ochi. În 
numele cărui program estetic să renunţ la așa ceva? 

„ASFALt tAngo” (1996) 

F.M.: Cum ţi-a venit ideea să realizezi un road-movie precum „asfalt 
tango”, imediat după „e pericoloso sporgersi”? aveai deja scenariul?
n.C.: după „e pericoloso sporgersi” ar fi trebuit să fac „restul e 
tăcere”. urma să fie produs de aceeași firmă franceză („Compagnie 
des images”)  care finanţase și primul meu film. am început 
pregătirea, s-au făcut prospecţii pentru locaţii, începusem să 
angajez actori, urma ca Victor rebengiuc să joace rolul lui Leon 
Popescu, Vizante era deja grig, gheorghe dinică ar fi fost iancu 
Brezeanu. dar partea franceză a întâmpinat o problemă financiară 
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majoră, așa că au fost nevoiţi să abandoneze proiectul. scenariul, 
alături de alte active ale firmei, a fost ipotecat băncii și timp de 2 
ani (durata valabilităţii contractului de cedare de drepturi semnat 
de mine anterior) eu am pierdut accesul la el. M-am trezit în vara 
lui 1994 fără perspectiva unui film și fără nici un fel de venit în 
franţa, unde locuiam la acea vreme. La un an după ce mă umflasem 
în pene la Cannes cu un film de debut, ma găseam la pământ și nu 
mă puteam nici măcar agăţa de „e pericoloso sporgersi”, pentru că 
acesta nu fusese încă lansat. Mă jucam de câteva luni cu ideea de 
a realiza o comedie agresivă, dinamică, super-speed de tip „some 
Like it Hot” („unora le place jazzul”, r. Billy Wilder, 1959). Mă tot 
gândeam la un grup de fete într-un autobuz, pe șoselele pline de 
hârtoape ale româniei, mergând spre occident să devină semi-
prostituate. Și tot întorcând pe toate feţele ideea asta, am ajuns la 
concept: una din ele e măritată, deși conform regulamentului nu 
ar avea voie să fie, iar soţul nu vrea să-și piardă femeia și se aruncă 
după ea, cu intenţia să o recupereze. Lucrurile s-au concretizat 
foarte repede – am început să scriu scenariul în noiembrie, iar în 
vara următorului an eram deja în filmări.
am intrat în producţie cu un scenariu un pic prolix. erau lucruri 
frumoase pe care a trebuit să le sacrific la montaj pentru că:  1. 
le filmasem prost și 2. ar fi ieșit un film prea lung. Presiunea era 
imensă din partea producţiei franceze și am dus o luptă de gherilă 
să salvez ce trebuia salvat cu orice preţ. sunt destule secvenţe în 
„asfalt tango” filmate stângaci pentru că nu am știut ce presupune 
realizarea unui road-movie, ce înseamnă din punct de vedere logistic 
un „platou” în mișcare; am descoperit că e un coșmar, acolo unde 
eu eram pregătit pentru o plimbare în parc. iar producătorul 
român al filmului (Cristian Comeagă) funcţiona în același timp și ca 
operatorul filmului, ceea ce a fost o mare greșeală strategică. nu pui 
două pălării pe capul unui colaborator apropiat pentru că se va crea 
un conflict de interese major: operatorul se luptă cu producătorul, 
iar producătorul se luptă cu operatorul. Și când amândoi sunt una 

și aceeași persoană, te trezești în situaţii delirante, când operatorul 
are nevoie de soare, iar producătorul, ca să câștige timp, îl obligă să 
filmeze pe ploaie; odată filmarea terminată, iese soarele; operatorul 
cere refilmarea secvenţei, pentru că e păcat de lumină. regizorul se 
miră: n-a zis operatorul că o să iasă bine și pe ploaie? nu, operatorul 
n-a zis asta. a zis-o producătorul.
„asfalt tango” e o farsă și trebuie luată ca atare. farsa e, într-un fel, 
o formă fixă, precum sonetul, rondelul etc. ea se bazează pe un 
principiu, și anume suspendarea voluntară  a neîncrederii („the 
willing suspension of disbelief”); adică propui din start o premisă 
enormă, dar atât de atractivă, de seducătoare, încât spectatorul își 
spune: „e clar că asta nu se poate întâmpla în realitate, dar nu mă 
pot abţine să nu-mi imaginez cum s-ar petrece, dacă totuși s-ar 
petrece.” Și atunci, ca scenarist, nu mai lucrezi cu verosmilul, ci 
doar cu un strat minimal de realism care să te împiedice să derapezi 
în ceva aproape abstract. implicarea spectatorului e parţială în 
cadrul farsei. Pe de o parte, e alături de eroi, dar în același timp 
păstrează o distanţă, o detașare prin care se delimitează superior de 
story: „sigur că-i un basm, sigur că nu urmăresc o felie de viaţă.”
F.M.: această detașare are și o coordonată morală?
n.C.: nu, detașarea creează confortul spectatorului și îl aduce într-o 
stare propice râsului. dacă la o comedie nu râzi, e ratată. dar dacă 
la o dramă nu plângi, sunt șanse să fie bună. 
F.M.: dar râsul are și o funcţie moralizatoare pentru că atunci când 
râzi, sancţionezi implicit detalii care nu sunt conforme normei.
n.C.: nu, funcţia e terapeutică, e ca spălatul pe dinţi. eu cred că 
râsul politically correct este cel mai neinteresant râs posibil. după 
părerea mea, râsul se opune prin natura lui la tot ceea ce înseamnă 
educaţie, didactic, discurs, morală, mesaj. râsul este dinamita care 
aruncă toate aceste concepte în aer.
F.M.: filmul nu a funcţionat până la capăt pentru noi, deoarece 
personajul lui Mircea diaconu devenea la un moment dat 
neplauzibil. ne referim la secvenţa dinspre final în care, după 

Restul e tăcere, 2007
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toate eforturile pe care le depusese până atunci de a-și recupera 
nevasta, cedează în faţa avansurilor celorlalte zece fete din autobuz 
și petrece o noapte nebună cu ele într-o cameră de hotel. Și, 
bineînţeles, la un moment dat apare și soţia lui, care, deși începuse 
să se gândească la o posibilă reîntoarcere în sânul căminului 
conjugal, surprinzându-l în postura de soţ infidel, va renunţa la idee 
și va pleca în franţa.
n.C.: acolo a intervenit un moment previzibil și clișeistic, sunt 
conștient de asta. Ce mă deranjează acum la filmul ăsta este că 
am abuzat de observaţii sociale, că demersul meu este un pic prea 
satiric, că nu m-am abţinut de la comentariul româniei în tranziţie. 
Cred că problema filmului este că joacă pe două registre: unul de 
farsă și unul serios, oarecum filosofic – și nu am găsit amestecul 
perfect între ele. nu poţi să faci „some Like it Hot” dacă nu îţi 
asumi totala gratuitate a obiectului. ar fi trebuit să îmi asum genul 
farsei, să o fac să funcţioneze la un voltaj enorm și să nu-i mai caut 
nici un fel de semnificaţie. Ce am dorit în a doua fază a scrierii 
scenariului, când am început să mă auto-complic, a fost să pun faţă 
în faţă două tipuri de raportare la tradiţie, adică un set de valori 
vechi, așa-zis solide (căsnicie, cinste, fidelitate), reprezentate de 
personajul lui Mircea diaconu, contra unor valori moderne, în care 
lucrurile se relativizează. Mi s-a părut interesant să pun aceste două 
puncte de vedere în conflict și să nu dau nicio soluţie, iar faptul că 
cea mai fanatică „părăsitoare” a româniei și a valorilor ei, cea care 
refuza până și folosirea limbii române, este singura care alege la 
final să rămână în ţară, nu înseamnă deloc că discursul meu ar fi 
partizan.  

DoLCe FAR nIente (1998) 

F.M.: Cum a demarat proiectul lui „dolce far niente”? ai citit mai 
întâi „La comédie de Terracina”, cartea lui frédéric Vitoux care stă 
la baza scenariului, și ţi-ai dorit să o ecranizezi?

n.C.: nu am citit mai întâi cartea. nici nu cred ca aș fi deschis-o 
într-o situaţie normală. asta pentru că nu mă înnebunesc după 
ideea de ficţiune cu personaje reale, de docu-dramă cu ViP-uri 
de talia lui stendhal și rossini. Însă viaţa e complexă și are multe 
aspecte. În momentul în care un producător îndrăgostit de primul 
meu film, „e pericoloso sporgersi”, m-a întrebat dacă vreau să citesc 
o carte căreia îi achiziţionase drepturile și, eventual, s-o adaptez 
pentru cinema, am zis „sigur că da”. Mi-a dat deci cartea: coperta 
promitea o lectură simpatică. Mai avea și un premiu al academiei 
franceze. M-am apucat s-o citesc și, pe măsură ce întorceam 
paginile, deveneam din ce în ce mai descurajat. romanul era un 
pur exerciţiu literar, narcisist și prolix, fundalul istoric excesiv de 
complicat, iar materialul narativ extrem de redus. M-am hotărât să 
refuz oferta, deși tentaţia de a filma în italia, de a mă înconjura de 
actori italieni, de a mă simţi și eu un mic fellini, era greu de ignorat. 
am luat metroul din Montmartre în direcţia Montparnasse și îmi 
tot repetam în minte cum o să-i spun eu lui antoine de Clermont-
Tonnerre – un om minunat, de altfel, cu care nu aș fi vrut să răcesc 
relaţia - că eram gata să fac orice ca să lucrez cu el – dar nu cartea 
asta. ne-am așezat la o masa într-un mic bistro. M-a întrebat: „ai 
citit-o?”. Pauză.  „da.”, „Ţi-a plăcut?”. Pauză și mai mare. „da.”,  
„semnăm contractul?” fără pauză: „da!”. eram acolo în jungla 
filmului european, nu eram propriul meu producător, ci forţă de 
muncă. iar dacă omul ăsta îmi propunea din start, dinainte să afle 
dacă am vreo concepţie asupra proiectului, să semnăm contractul, 
însemna că îmi oferea o încredere pe care n-aveam dreptul să o 
desconsider. 
F.M.: Care sunt evenimentele care apar în film și nu existau în 
roman?
n.C.: sunt foarte multe. de exemplu, brigandul torturat care urlă 
în fiecare noapte, apoi legenda medievală de la începutul filmului, 
cu servitorul căruia îi cad braţele și picioarele, povestea cu tăierea 
capului și privirea care deoache, întâlnirea dintre stendhal și 
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rossini la han și încă multe alte lucruri sunt născocite de mine. 
am utilizat aproximativ treizeci la sută din materialul narativ al 
romanului, restul e contribuţia mea. afirmaţia asta poate părea 
fanfaronadă, dar așa stau lucrurile – și am fost foarte mândru și 
fericit când, după lectura scenariului, autorul cărţii a lăudat sincer 
toate libertăţile pe care mi le asumasem. 
„La comédie de Terracina” e un roman postmodern, care se joacă 
cu personaje reale într-o ficţiune. Pentru mine, miza a fost alta. 
am plecat de la o problemă care mă vizitează des și care poate 
fi detectată și în alte filme ale mele: relaţia poetului cu ideea de 
acţiune - nu spun a artistului, sau a scriitorului, pentru că mă refer 
aici la un tip uman și nu la o profesie. stendhal „al meu” este un fel 
de turist-observator într-o italie măcinată de războaie și intrigi, 
în care toată lumea e pusă în situaţia de a acţiona. de aici, s-ar 
presupune că filmul ar trebui să surprindă acuitatea observaţiei 
acestui stendhal tânăr în interiorul unui teritoriu fantastic, 
bântuit de superstiţii și de complexe istorice. dar nu e așa. evitând 
acţiunea și plasându-se deliberat pe poziţia unui observator, el 
ratează până și observaţia, nu înţelege nimic din ce li se întâmplă 
lui sau celorlalţi. Pentru asta am făcut filmul: mi s-a părut ironic 
ca Henri Beyle  – acesta era numele lui real, pseudonimul literar 
urma să apară mai târziu – să fie un egocentric măcinat de atâtea 
incertitudini și vulnerabilităţi, încât devine incapabil să mai 
observe lumea exterioară. Cum se naște dintr-un asemenea om un 
mare scriitor? Mister.
F.M.: ai păstrat vreo caracteristică a felului în care, din cercetările 
tale, reiese că ar fi fost stendhal în realitate?
n.C.: Personajul stendhal construit de mine este nae Caranfil. 
dacă aș fi vrut să mă apropii de realitatea lui stendhal, ar fi trebuit 
să găsesc un tip foarte gras și oarecum dezgustător fizic. așa era 
stendhal. omul care a scris despre cristalizare ca un concept al 
dragostei era un tinerel supra-ponderal, care transpira tot timpul 
și care eșua în majoritatea tentativelor sale la sexul opus. Și tocmai 
din aceste frustrări a devenit un mare cercetător al fenomenului 
iubirii. 
stendhal al meu este de un egoism complet, este construit în 
opoziţie faţă de clișeul artistului cu toate antenele revărsate spre 
exterior, programat să vâneze tot ce e omenesc, în cele mai infime 
detalii. e, dimpotrivă, un tip obsedat de el însuși – și supărat pe el 
însuși. așadar, am creat un stendhal al meu, un rossini al meu și o 
italie a mea și a ieșit un film de care sunt astăzi foarte mândru, deși 
nu s-a bucurat de succes.
F.M.: dintre filmele tale, acesta este cel mai apropiat de basm. Chiar 
dacă este un film de epocă, pare că ai eludat în mod voit aspectele 
cotidiene.
n.C.: Pentru mine, basmul intervine în „dolce far niente” nu în felul 
în care am tratat realismul epocii, ci la nivel de concept. am lucrat 
cu elemente supranaturale: servitoarea-vrăjitoare, care deoache 
printr-o privire sau strecoară otravă în cafea - sunt lucruri care 
ţin de evul Mediu, de misterul medieval. Povestea cu brigandul 
torturat este inspirată de un detaliu din „Peter Pan” care îmi place la 
nebunie. e povestea crocodilului care a înghiţit un ceas deșteptător, 
ceas care acum ticăie în burta lui și îi avertizează pe copiii din 
neverland că se apropie primejdia, dându-le timp să se ascundă. 
dar ei știu că într-o zi acel ceas se va opri, pentru că nu e nimeni 
să-l întoarcă, și atunci crocodilul va putea ataca pe neașteptate. 
Mi-a plăcut să folosesc ideea asta în „dolce far niente”: brigandul 
capturat urlă în fiecare noapte, sub tortură, de la orele unsprezece, 
iar tot orașul știe că atât timp cât urlă, el nu a livrat încă secretele, 

ascunzătorile, adresele patrioţilor napolitani. În noaptea în care nu 
va mai urla, oamenii vor ști că brigandul a vorbit, iar în momentul 
acela multă lume din oraș va trebui să dispară.
Mai mult, mi-am propus ca din punct de vedere stilistic să exploatez 
dihotomia zi-noapte: noaptea este sinistră, iar ziua e superbă. 
Vizual vorbind, noaptea aduce elementul fantastic, este plină de 
urzeli și de evenimente complicate, misterioase. Ziua este „dolce far 
niente”. 
F.M.: nu ţi-a fost teamă că filmul ar fi putut să se confunde cu 
producţii mediocre de televiziune, cu subiecte plasate în epoci 
trecute, cu costume și decoruri somptuoase și cu peisaje feerice?
n.C.: nu m-am gândit așa, pentru că nu mă prea uitam la filme de 
televiziune. dar mai târziu, câţiva critici francezi au snobat filmul 
folosind exact acest argument. nu-mi venea să cred: de unde până 
unde a confiscat televiziunea filmul de epocă? faptul că există o 
politică la Tf1 sau BBC de ecranizări după opere literare celebre 
poate fi atât de derutant pentru niște critici, deja derutaţi de mode 
și trend-uri, încât să considere că locul legitim al unei povești cu 
costume și decoruri somptuoase este micul ecran? Și atunci pe 
marele ecran ce punem? Talk-show-uri?
eu făcusem, din punctul meu de vedere, un film inovator prin 
structură și prin poziţionarea protagonistului faţă de intrigă. 
aruncam în aer o mitologie întreagă despre creatorul literar și 
relaţia lui cu viaţa reală. În primăvara lui 1997, când știam deja că 
voi filma „dolce far niente” în vară, am văzut „shakespeare in Love” 
(n. red.: „shakespeare îndrăgostit”, 1998, r. John Madden) la cinema. 
La final, am ieșit siderat; filmul acela era o operă de vulgarizare în 
stil „reader’s digest”, care încerca să acrediteze ideea că un autor 
pune pe hârtie noaptea păţaniile pe care le-a trăit în timpul zilei 
și reproduce din memorie replici și dialoguri purtate pe bune. 
shakespeare acesta o fi fost in love, dar nu era shakespeare. Ceea 
ce nu l-a împiedicat să ia Oscarul. M-a enervat cumplit acel film 
și mi-am zis că de asta merg în italia, ca să fac „stendhal in Love” 
și ca să demonstrez că artistul nu e așa, că lucrurile sunt mult mai 
complexe, că operele mari nu sunt produsul direct al experienţelor 
autorului, ci transfigurarea lor. 
În felul în care am ales eu să construiesc „dolce far niente”, am 
alcătuit un binom: cel care-și povestește experienţele, stendhal, și 
eu, care povestesc filmul și sunt narator omniscient. am creat un 
conflict între cel care, în aparenţă, relatează evenimentele – și le 
relatează prost, pentru că nu înţelege nimic – și evenimentele în 
sine, aduse pe ecran de cineast; ceea ce vezi intră în contradicţie 
cu ceea ce înţelege povestitorul improvizat. domnul Henri Beyle 
nu pricepe nici măcar de ce este arestat, este luat total prin 
surprindere, pe când tu, ca spectator, cunoști rezonurile, ai asistat la 
felul în care s-a construit piesă cu piesă imaginea lui de suspect în 
ochii poliţiei. Toate personajele din jurul lui stendhal sunt active, 
nu sunt „dolce far niente” absolut deloc. Toţi, până la ultimul, sunt 
angrenaţi într-o zvârcolire a istoriei foarte complicată, în care 
fiecare luptă pentru ceva. Contele, contesa, verișoara, chiar și 
rossini, toate personajele sunt implicate politic într-un fel sau altul. 
singurul care rămâne turist în tot mehlemul ăsta este stendhal. 
F.M.: stendhal vine din afara italiei și nu avea cum să se raporteze 
la evenimente precum celelalte personaje din film.
n.C.: da, dar vine din franţa, ţara revoluţiei, ţara republicii. a 
bătut cu napoleon toată europa, a participat inclusiv la campania 
din rusia. sunt conștient că în românia povestea e mai dificil 
de înţeles pentru că nu se cunoaște peisajul politic al italiei la 
începutul secolului al XiX-lea. Și mie mi-au trebuit luni de zile de 
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documentare. În acel moment, nu exista italia așa cum o definim 
astăzi, ci niște state, ducate, regate, fiecare cu altă conducere. dacă 
nu pot să apăr „asfalt tango” în faţa unor obiecţii legitime, pot în 
schimb să apăr „dolce far niente”, pentru că mi se pare un film solid 
din toate punctele de vedere, în pofida expunerii minuscule de care 
a avut parte. 

FILAntRoPICA (2002)

F.M.: „filantropica” are o construcţie dramaturgică și un ritm foarte 
susţinute. Începe în forţă și apoi fiecare nouă scenă se află cel puţin 
la intensitatea precedentei, în încercarea de a nu lăsa spectatorul 
să-și slăbească interesul pentru acţiune. Cum ai construit acest 
mecanism?
n.C.: am pornit de la ideea că pe un subiect de tipul acesta, 
progresia trebuie să fie impecabilă. există un tip de curiozitate care 
trebuie menţinută în spectator cu orice preţ: până unde se poate 
ajunge? cât de aberante pot deveni lucrurile? care-i limita? Publicul 
trebuie pus în situaţia permanentă de a anticipa, iar anticipaţiile lui 
trebuie constrazise una după alta.
F.M.:  Progresia vine, în primul rând, din scenariu. Cum ai gândit și 
cum ai obţinut această gradare?
n.C.: nu e o știinţă. este un sport pe care îl începi de tânăr. 
M-a pasionat de la bun început exerciţiul construcţiei, forma 
unei povești, arhitectura ei. iar din încercări și erori, puţin câte 
puţin, câștigi experienţă. experienţa se traduce într-o formă mai 
dezvoltată de intuiţie. eu nu sunt un teoretician; sunt un regizor 
intuitiv care își hrănește intuiţia prin experienţă. 
F.M.:  Care a fost punctul de pornire pentru film?
n.C.: după „dolce far niente”, căutam un subiect autohton. 
„filantropica” a ieșit din două premise de film separate, cu care 
nu știam ce să fac. una pornise dintr-un articol de ziar, despre un 
ins ieșit din pușcărie care s-a auto-inventat „textier de cerșetori”, 
montând o mică afacere din chestia asta – le compunea textele, 
le scria cartoanele și îi învăţa cum să se jeluiască. Mi s-a părut un 
foarte bun posibil personaj de film. al doilea subiect era o poveste 
auzită de la niște prieteni de-ai mei despre un cuplu care s-a dus la 
restaurant să aniverseze zece ani de căsătorie, dar nici el, nici ea nu 
mai erau la curent cu preţurile – crescuseră copii între timp! – și 
s-au trezit cu o notă de plată inimaginabilă, cu bani insuficienţi 
și fără cărţi de credit, devenind pentru câteva ore ostaticii unui 
chelner nervos. un început de film perfect! Luni și luni de zile 
aceste două premise nu s-au legat; mă gândeam ba la una, ba la 
alta și, la un moment dat, le-am adunat împreună. așa s-a născut 
„filantropica”.
F.M.:  L-ai gândit de la bun început în cheie comică?
n.C.: da, sigur. În general, încerc din start să scriu comedie. Când 
am început să lucrez la treatment, numeam filmul, în glumă, „opera 
de trei parai”, ceea ce spune mult despre opţiunea mea estetică 
vizavi de el. Bine, mi-a plăcut ca joc de cuvinte, eram conștient 
că nu voi păstra acest titlu. dar era o bună sugestie a conceptului: 
Brecht aplicat pe românia. eu nu sunt mare expert în Brecht, și 
nici mare amator, de altfel. dar am simţit atunci că „filantropica” 
poate fi un film brechtian, în sensul detașării cu care ești invitat 
să privești mecanismele în mers ale unei mari escrocherii. În 
„filantropica”, tema este industria compasiunii sau, mai exact, ce se 
întâmplă cu o societate care transformă compasiunea umană într-o 
afacere.
F.M.: „filantropica” atinge probleme care ţin de moralitate. 

discursul filmului, chiar dacă pare adesea că se va îndrepta 
către o critică socială, nu aduce nicicând comentarii de natură 
moralizatoare.
n.C.: este un film profund imoral. Consider că așa și trebuie să fie, 
un film politically incorrect, pentru că am vrut să zdruncin niște idei 
preconcepute, gândite de oameni care se duc la biserică ca să-și 
cumpere moralitate. Mi-am propus de la bun început ca filmul ăsta 
să fie scandalos; și așa și este. Momentul-cheie este monologul lui 
Mircea diaconu la talk-show-ul televizat: el vorbește acolo despre 
nobleţea omului sărac, despre lupta cu o societate în care ești 
judecat după marca mașinii sau a ceasului, despre lipsa de speranţă 
– și tu știi ca ăsta este el, protagonistul, că își pune pe tavă propriile 
experienţe și neputinţe, că, într-un cuvânt, spune adevărul. dar, 
în același timp, realizezi că acest adevăr este deja pervertit, el a 
devenit parte din escrocherie. 
o opţiune interesantă de construcţie este că încep povestirea de la 
mijlocul seriei de evenimente, iar de acolo, acţiunea se întoarce în 
trecut, într-un flashback întins nu pe tot filmul, cum te-ai aștepta, 
ci doar pe durata primei jumătăţi. La minutul 55 ajung exact în 
locul de unde am pornit, în miezul acţiunii, și conduc povestirea 
liniștit către final. Lucruri de felul acesta mă fascinează: cum poţi 
să te joci cu structura narativă, cu timpul cinematografic? nu cred 
că dacă încep filmul printr-un flashback, spre exemplu, înseamnă 
că va trebui să mă întorc la prezentul acţiunii abia spre sfârșit, sau 
că va trebui să navighez constant între prezent și trecut, așa cum 
fac filmele care uzează de acest procedeu în mod convenţional. 
stilul „filantropicii” este aparent inconsecvent: filmul e povestit 
cu voice over în prima jumătate și fără voice over în a doua; în 
mod normal, asta s-ar considera o greșeală, dar iată că această 
construcţie funcţionează! nu există reguli – totul este posibil, de 
ce să nu încerci? Consider că asta este o provocare, așa cum și în 
„dolce far niente” poziţionarea profund pasivă a protagonistului 
faţă de celelalte personaje constituia o provocare. acestea sunt 
„aroganţele” mele.

ReStuL e tăCeRe (2007) 

F.M.: În toată perioada cuprinsă între momentul în care ai terminat 
de scris scenariul la „restul e tăcere” și până când l-ai filmat, ai tot 
încercat să realizezi acest proiect? sau la un moment dat l-ai lăsat 
deoparte?
n.C.: Păi l-am tot abandonat, în 20 de ani. după fiecare încercare 
eșuată de a găsi o formulă de finanţare, îl abandonam „definitiv”. 
apoi treceau câţiva ani, scenariul mai lua un premiu și iar mi se 
aprindeau călcâiele după el. am povestit deja despre prima intrare 
în producţie, în 1994, când am pierdut temporar până și drepturile 
scenariului. Mai departe înșirui, într-un montaj abrupt, câteva 
flash-uri: 1995, în plină perioadă de „înstrăinare” a proiectului, 
primesc telefon că am câștigat trofeul „Martini&rossi” pentru 
cel mai bun scenarist al anului în cadrul festivalului de film de 
la Paris. „Cu ce scenariu?”, întreb eu. „Cu „restul e tăcere”!”, mi 
se răspunde. „Ce păcat ca n-am acces la el…” Titi Popescu de la 
„filmex” în biroul celebrei producătoare Claudie ossart, negociind 
o nouă intrare în producţie. o lună mai târziu, cel mai recent film 
al celebrei producătoare deschide festivalul de la Cannes: „La Cité 
des enfants Perdus” (n.red. : „orașul copiilor pierduţi”, 1995, r. Marc 
Caro, Jean-Pierre Jeunet). dezastru de public și de critică. Claudie 
ossart depune bilanţul propriei firme și se angajează modest la o 
altă companie de producţie. 1999, un alt premiu neașteptat: locul 
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2 la Concursul internaţional de scenarii „Hartley&Merrill”, la 
Hollywood. singurul câștig palpabil, o viză de zece ani pentru 
sua. restul e… tăcere încă șase ani. În urma unei discuţii cu 
producătorul Cristian Comeagă, renunţăm la obsesia unei finanţări 
internaţionale și depunem scenariul la concursul de proiecte CnC 
din vara lui 2005. Va fi un film 100% românesc! apăruse atunci o 
nouă lege a cinematografiei, care făcea ca pentru prima oară fondul 
cinematografic să fie hrănit din diferite surse externe: Loteria 
naţională, cazinourile și agenţiile de publicitate. acestor companii 
li se permitea să investească 50% din ceea ce datorau fondului 
direct în producţiile pe care le agreau. Și astfel,  Cristian Comeagă, 
unic producător la acest film, a reușit să adune o finanţare solidă, 
cu care un an mai târziu, eram deja în filmări. 
F.M.: ai mai schimbat înainte de filmare elemente din scenariu?
n.C.: am mai modificat puţin dialogurile și am introdus o secvenţă 
nouă: grig se întâlnește în Cișmigiu cu emilia, care plimbă un 
bebeluș în cărucior. Și am mai inclus, de asemenea, o scurtă 
reapariţie a copilului, ajuns, cinci ani mai târziu, martor la moartea 
ei. spuneam de dialoguri: am lucrat mult la limbajul folosit de 
personaje. am vrut ca filmul să aibă un farmec lingvistic, și pentru 
aceasta nu am folosit un vocabular întru totul adus la epocă, ci un 
amestec aparte de limbă modernă cu derapaje pitorești în vorbirea 
de acum 100 de ani. nu voiam să fac o reconstituire istorică, 
ci un film personal, inspirat întâmplător de niște evenimente 
din trecut. doream ca, prin imagine, spectatorul să plonjeze în 
Bucureștiul antebelic ca pe o altă planetă, dar, în același timp, să 
aibă sentimentul că nu numai orașul, dar și limba era mai frumoasă 
pe vremea aia.
F.M.: Cum te raportezi la naivitatea personajelor tale și a epocii?
n.C.: o ador. am vrut ca publicul, oricât de puţin familiar cu istoria 
filmului, să-și dea seama cât de naivi erau și cât de fascinaţi de 
această nouă bazaconie numită cinematograf. este un film despre 
oameni care visează să înfăptuiască lucruri deosebite, și chiar 
le fac, în loc să le păţească, ca majoritatea celorlalţi. am mai vrut 
să povestesc despre epoca aceea de entuziasm endemic, când în 
răstimp de numai câţiva ani se inventaseră în devălmășie becul 
electric, fonograful, balonul, avionul, cinematograful. dar stau 
și mă întreb: era oare epoca aceea naivă? sunt oare personajele 
acestea naive? În scena în care, pe malul lacului, Leon îi promite lui 
grig că secolul al XX-lea va fi un secol extraordinar, în care pacea 
va domni, îl poţi desigur suspecta de naivitate, dar la asta spera 
pe atunci toată lumea și totul părea făcut să încurajeze această 
speranţă. sigur că, privită acum, din perspectiva catastrofelor 
istorice care au urmat, replica pare o ironie auctorială. Pentru mine 
nu e.
F.M.: de ce ai recurs la secvenţa de animaţie pentru momentul 
călătoriei lui grig la Paris?
n.C.: Multă lume îmi pune întrebarea asta cu o umbră de zâmbet 
răutăcios, anticipând ca voi cădea în capcană și voi raspunde: 
„păi de unde bani să filmez la Paris?” Zbârcă! dacă aș fi vrut, 
într-adevăr, să recreez Parisul de la 1900 „pe bune”, o făceam la 
București, fără probleme: strada pariziană exista în Buftea (s-a 
construit pentru „Modigliani” (n. red.: r. Mick davis, 2004) și am 
și filmat pe ea scena în care eroii mei se gândesc să se întoarcă în 
ţară și să accepte oferta mincinoasă a lui Leon), un cancan la un 
cabaret n-ar fi creat nicio problemă majoră de producţie, camere de 
bordel – trei la leu, o prostituată sub un felinar… dar mi-am propus 
ca la acest film despre film, să apăs pe cât mai multe clape ale 
instrumentului numit cinema: amestec de genuri, ecran în ecran, 

elemente de film mut și - de ce nu? - animaţie. de fapt, e vorba nu 
de animaţie, ci de un montaj de desene care recompun trăsăturile 
actorilor (desene pe care mi le-aș fi dorit mai aproape de stilul lui 
Toulouse-Lautrec, dar asta e, nu cresc Lautreci pe toate drumurile.). 
secvenţa aceasta are și un rol strategic în structura filmului; 
ea funcţionează ca un fel de antract, de intermezzo muzical ce 
marchează sfârșitul primei părţi a poveștii, partea luminoasă și 
optimistă, pentru a declanșa apoi seria de evenimente tragice care 
se vor precipita spre final.
F.M.: nu crezi că publicul ar putea fi frustrat de schimbarea bruscă 
de ton a filmului, de la o atmosferă tihnită și jucăușă, la finalul 
sumbru?
n.C.: Mi-am dat seama că disponibilitatea publicului de a se 
adapta din mers la propunerile regizorului s-a diminuat în ani, 
din momentul în care am scris scenariul, până la cel în care am 
terminat filmul. Publicul cu care m-am format eu ca cineast era 
gata să accepte schimbarea de ton și să se bucure că povestitorul 
este activ, dar astăzi spectatorii, odată instalaţi psihologic într-un 
gen, devin reticenţi și comozi când li se oferă mai mult decât ciorba 
cunoscută. exemple de filme care virează tonalitatea de la comic la 
tragic și care n-au de ce să se rușineze cu asta: „Zbor deasupra unui 
cuib de cuci” (n. red. : „one flew over the Cuckoo’s nest”, r. Milos 
forman, 1975), „Micul om mare” (n. red. : Little Big Man”, r. arthur 
Penn, 1970), „scripcarul pe acoperiș” (n. red.: „fiddler on the roof”, 
r. norman Jewison, 1971), „Butch Casidy and the sundance Kid” 
și chiar, dacă vreţi să fiu obraznic, „Luminile orașului” (n. red. : 
„City Lights”, 1931) al lui Chaplin. am dat deliberat numai exemple 
de filme americane, pentru că ele au ca prim obiectiv impactul la 
marele public. dacă acești oameni nu s-au temut să-l zguduie cu 
schimbarea de ton, înseamnă că marele public, măcar pe vremea 
aceea, accepta jocul.
F.M.: În filmul acesta viziunea ta asupra lumii nu mai pare a fi la fel 
de detașată ca în celelate filme pe care le-ai realizat. Pare că ai fost 
mai implicat emoţional în acest subiect.
n.C.: Lumea despre care se vorbește în acest film e preponderent 
frumoasă, în viziunea autorului său: ceea ce nu e valabil în nici una 
din celelalte pelicule. rezultat al acestei viziuni: elementul satiric, 
apetitul critic sunt diminuate. umorul e mai blând. emoţia, atunci 
când se naște, e necenzurată de scepticism.
nu cred că „restul e tăcere” este un film sentimental. dimpotrivă, 
poate fi frustrant de anti-melodramatic. Băiatul nu obţine fata. dar 
nici nu o merită, nu se luptă destul pentru ea. se luptă pentru film. 
filmul este un succes, dar contribuţia lui nu e recunoscută. finalul 
este mai mult decât detașat, este ambiguu, aproape cinic. În loc 
să creez premisele unei târzii reconcilieri între grig și Leon, cu 
aplauze și pupat Piaţa independenţei, eu vin cu un deznodământ 
complicat și sumbru. grig este adus la proces ca martor al apărării, 
instruit să declare că Leon nu e în deplinătatea facultăţilor mintale, 
deci ne-incriminabil în faţa justiţiei, însă el alege să afirme exact 
contrariul, rece, deliberat, conștient că declaraţia lui riscă să-l 
trimită pe patron în faţa plutonului de execuţie. este o răzbunare 
tardivă a unui tânăr rănit, înfrânt, nedispus să ierte. iar Leon, care 
în acel moment este chiar nebun, se uită la puști cu o tandreţe 
imensă, ca la propriul său copil, retrăindu-și probabil trecutul. 
astfel, personajul declarat pozitiv face să-ţi îngheţe sângele în 
vine, iar cel declarat negativ te înduioșează inexplicabil. Cele 
două destine s-au consumat și devorat unul pe celălalt. filmul a 
supravieţuit. iată concluzia (sentimentală? cinică?) a lui „restul e 
tăcere”: cinemaul face pagube umane colaterale.
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Fragmente dintr-o analiză a Noului Cinema Românesc în contextul istoriei 
şi al teoriei realismului cinematografic

de andrei Gorzo

Ce mai rămâne în picioare din relatarea lui andré Bazin despre 
„evoluţia limbajului cinematografic”, după descoperirile lui david 
Bordwell și ale altor istorici-stilisticieni contemporani, cu programe 
de cercetare convergente cu al acestuia? după cum am văzut, Bazin 
subestimase artisticitatea tipului de „adâncime a câmpului” cu care 
avem de-a face în filmele de dinainte de 1915. am văzut, de asemenea, 
că impresia lui cum că „adâncimea câmpului” (atât în sensul ei ce 
ţine de operatorie – de claritatea obiectelor din planul îndepărtat al 
imaginii –, cât și în sensul ei ce ţine de regie – de înclinaţia cineastului 
de a folosi mai mult de un singur plan al imaginii) dispare aproape 
complet odată cu universalizarea „decupajului analitic” perfecţionat 
în america – această impresie era greșită. Bazin nu găsește decât 
un singur regizor care, în anii ’30, să înoate împotriva curentului, 
respingând parţial „decupajul analitic” și înscenând acţiuni simultane 
pe toate planurile imaginii (bașca zonele ei care ies din ramă, la 
stânga și la dreapta), în cadre lungi: Jean renoir. dar mai existase și 
japonezul Kenji Mizoguchi, ale cărui filme nu deveniseră suficient 
de bine cunoscute în occident la vremea când scria Bazin. după cum 
nici din scrierile teoretice ale lui serghei eisenstein nu se tradusese 
destul ca să se poată vedea că, departe de fi exclusiv preocupat de 
posibilităţile montajului, autorul lui „Potemkin” fusese „obsedat” 
(cuvântul lui Bordwell) și de exploatarea „adâncimii” ecranului. 
„[C]u mult înainte ca Bazin să-și fi elaborat ideile despre cadrul 
lung și adâncimea cîmpului, eisenstein le cerea studenţilor săi să-
și imagineze cum ar ecraniza scena crimei din „Crimă și pedeapsă” 
într-un singur cadru al cărui plan apropiat să fie chiar foarte apropiat 
de cameră”, scrie Bordwell.1 Cu alte cuvinte, exact genul de cadru 
pentru care Bazin, scriind despre secvenţa tentativei de sinucidere 
a celei de-a doua doamne Kane (cu paharul de pe noptieră ocupând, 
gigantic, planul unu al imaginii, silueta sinucigașei conturându-se în 
penumbra planului doi și ușa încuiată a dormitorului perfect vizibilă 

în depărtare), avea să-l felicite mai târziu pe orson Welles. Pentru 
generaţia lui Bazin, numele lui eisenstein era sinonim cu ideea de 
montaj, însă, dacă ar fi fost duse la bun sfârșit, „proiectele lui avortate 
din anii ’30 s-ar fi dovedit a fi niște exerciţii practic manieriste de 
mizanscenă în adâncime” și de construire a unor planuri apropiate 
proeminente și a unor planuri îndepărtate la fel de clare ca ele; pe 
lângă însemnările lui einsenstein, au rămas destule secvenţe din „Qué 
viva Mexico!” care să dovedească asta.2 Chiar și mai înainte, eisenstein 
recomandase această adâncime exagerată, „wellesiană”, a câmpului 
– în care ce e în faţă e foarte în faţă și apare monstruos de mare –, 
pentru efectele ei caricaturale, echivalente „hiperbolei gogoliene”.3 

asta în plină epocă de glorie a cinema-ului revoluţionar sovietic, 
bazat pe montaj și opus cinema-ului burghez. nu numai Bazin ar fi 
fost interesat să afle asta, ci și teoreticienii radicalizaţi politic care 
i-au urmat și pentru care adâncimea câmpului fusese întotdeauna un 
instrument al ideologiei burgheze. În anii ’30, când cineaștii sovietici 
renunţă la experimentele lor în materie de montaj (fiind acuzaţi de 
formalism) și adoptă „decupajul analitic” devenit normă în cinema-
ul burghez, cadrul cu adâncime bună și cu un plan apropiat foarte 
proeminent continuă să le fie de folos, scopul nemaifiind caricatura 
gogoliană, ci monumentalitatea, supradimensionarea eroică. 
„adâncimea cîmpului” nu dispare nici la Hollywood. Bazin scrisese 
că logica „decupajului analitic”, care ne conduce la ce e mai important 
în fiecare imagine, o condamnă la dispariţie (după această logică, 
n-are rost să vedem și ceea ce este mai puţin important), dar pe lângă 
prim-planuri și planuri medii mai e nevoie și de câte un plan general 
(măcar la început de secvenţă), pentru ca spectatorul să aibă o idee 
clară despre spaţiul în care se desfășoară acţiunea (obiecte, distanţe 
etc.), iar acest plan are nevoie de o bună „adâncime a cîmpului”.                       
e adevărat că Welles și directorul său de imagine, gregg Toland, au 
venit cu o adâncime mai bună decât se putuse obţine până atunci 

teorie de film



40                                                                 februarie 2011 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

în scene de interior; ei au îmbunătăţit tehnicile de iluminare și 
capacitatea lentilelor de la camere de a atrage lumina. e adevărat că 
au făcut din această adâncime baza unor secvenţe întregi, refuzând 
s-o mai combine cu „decupaj analitic” (cu prim-planuri, planuri-
detaliu etc.) și cu mișcări de cameră; o acţiune putea să curgă minute 
întregi într-un cadru perfect fix, așa cum, ce-i drept, nu prea se mai 
întâmplase de pe vremea cinematografului „primitiv”. Tot gregg 
Toland este primul care a vorbit despre „realismul” acestui tip de 
cadru (în campania de promovare pentru „Cetăţeanul Kane” s-a 
insistat mult pe inovaţiile lui și ale lui Welles), iar Bordwell sugerează 
că aceste declaraţii promoţionale ale cineaștilor se află la originea 
unora dintre ideile importante pe care avea să le dezvolte Bazin.4 

Ceea ce Bazin n-a știut însă (Toland și Welles preferând iniţial să 
fie mai discreţi în privinţa asta) este că multe dintre cadrele acelea 
lungi, al căror dramatism provine în bună măsură din prezenţa 
simultană, sub ochii spectatorilor, a mai multe elemente distribuite 
pe mai multe niveluri de adâncime (inclusiv faimosul cadru cu 
paharul apropiat, ușa îndepărtată și trupul doamnei Kane zăcând 
între ele), sunt rezultatele unor trucaje. Toate elementele acelea 
nu fuseseră simultan prezente în faţa ochiului camerei: paharul din 
plan apropiat fusese filmat primul pe un fundal negru, apoi pelicula 
fusese dată înapoi și înregistrată încă o dată, de data asta cu planul 
apropiat aruncat în întuneric și planurile doi-trei (trupul doamnei 
Kane și ușa spartă în cele din urmă de Welles) luminate.5 oare ce-
ar fi zis Bazin dacă ar fi știut? oare cunoașterea circumstanţelor în 
care au fost obţinute multe din cadrele admirate de el i-ar fi afectat 
entuziasmul pentru realismul lor? „Bazin credea că acele cadre ale 
lui Welles dovedesc respect pentru păstrarea integralităţii spaţiului 
și a timpului, pentru păstrarea continuumului realităţii fenomenale” 
– scrie Bordwell. Cum ar fi reacţionat dacă i s-ar fi spus că acea 
realitate fenomenală a cărei amprentă crezuse că o vede pe ecran 
nu existase niciodată în faţa camerei în forma în care credea el că 
existase? Că e mai puţin o amprentă a realităţii fenomenale și mai 
mult un spaţiu de desen animat?6 Teoria lui Bazin marginalizează 
filmul de animaţie. Pentru el, specificul cinematografului e dat de 
faptul că se trage din fotografie: nu e un creion sau o pensulă, ci un 
instrument de amprentare a lumii cu ajutorul luminii. dar firește 
că nu toate imaginile cinematografice sunt urme sau amprente ale 
unor realităţi. unele sunt construite mai degrabă după principiul 
creionului sau al pensulei. Pe vremea lui Bazin, filmul de animaţie 
putea fi privit ca un fenomen aparte și marginalizat ca atare, dar ce-ar 
fi zis despre numeroasele imagini create în zilele noastre cu ajutorul 
computerului, care funcţionează tot ca un creion sau ca o pensulă? 
Cu ce sunt ele mai puţin cinematografice? „realismul ontologic pe 
care Bazin pune atâta preţ e un candidat suspect la statutul de esenţă 
a cinema-ului” – scrie Bordwell. „filmul poate exista foarte bine și 
dacă-și pierde baza fotografică”. În plus, de ce e neapărat necesar ca 
el să aibă o esenţă? Și, chiar dacă are una, de ce ar fi neapărat necesar 
ca realizatorii de film s-o respecte – să facă mai degrabă aia decât 
ailaltă?7

Pe de altă parte, distincţia lui Bazin dintre un cinema care pune 
pe primul loc montajul și un cinema care pune pe primul loc 
înregistrarea și mizanscena – sau, cu alte cuvinte, dintre un cinema 
a cărui unitate narativă de bază e cadrul (care se combină cu cadrul 
dinainte și cu cadrul de după el ca să creeze evenimentul) și un cinema 
a cărui unitate narativă de bază e evenimentul însuși (în mod ideal 
filmat cap-coadă într-un singur cadru) – această distincţie rămâne 

valabilă. după cum scrie criticul Jonathan rosenbaum pe coperta 
unei noi ediţii americane a eseurilor lui Bazin, aceste eseuri „cartează 
rutele aglomerate pe care încă mai navigăm cu toţii [critici, istorici, 
cinefili]”.8 după cum scrie și Bordwell, revoluţia demarată de el în 
scopul reabilitării acelui cinema care pune pe primul loc „simpla” 
înregistrare (care bineînţeles că numai simplă nu e, ea presupunând 
un efort anterior de punere în scenă) – acea revoluţie rămâne 
neterminată și în zilele noastre: „majoritatea criticilor sunt capabili 
să laude virtuozitatea unei tăieturi de montaj, dar continuă să nu 
observe momente de cinema mult mai subtil și mai puternic, bazat pe 
mizanscenă; [u]nii teoreticieni vorbesc despre montajul «invizibil», 
dar cu adevărat imperceptibilă, atât pentru spectatorul de rând, cât și 
pentru expert, rămâne arta mizanscenei cinematografice”.9 

Și evident că unul dintre posibilele idealuri ale acestui cinema care 
pune pe primul loc înregistrarea și mizanscena rămâne realismul. 
după cum scrie și profesorul de filozofie gregory Currie, unul 
dintre contribuitorii la volumul „Post-Theory”, teza baziniană despre 
realismul perceptual al cadrului lung, combinat cu „adâncimea 
câmpului”, e o teză coerentă și sustenabilă. asta nu înseamnă 
(precizează Currie) că toţi cineaștii ar trebui să urmeze prescripţiile 
lui Bazin, ci doar că, urmându-le, ei pot într-adevăr „obţine pe peliculă 
o doză considerabilă de realism de tipul ăsta”. Currie subliniază că, 
spre deosebire de Bazin, el nu recomandă un anumit stil; el nu vrea 
decât să apere doctrina realismului perceptual de atacurile celor 
„care resping ideea că între lucrurile ale căror imagini le vedem pe 
ecran și imaginile respective există asemănări importante, preferând 
să insiste pe artificialitatea, pe convenţionalitatea cinema-ului, pe 
dependenţa lui de coduri”.

Un stil bazat pe cadre lungi, cu o bună adâncime 
a câmpului, este mai realist decât un stil bazat pe 

montaj, după cum şi despre stilurile cinematografice 
bazate pe montaj se poate spune că sunt mai realiste 

decât alte moduri de reprezentare

Conștient de lunga tradiţie a atacurilor de felul ăsta, Currie definește 
cu grijă noţiunea de realism: „un mijloc de reprezentare este realist 
atunci când – și în măsura în care –, pentru a-i recunoaște conţinutul 
reprezentaţional, ne folosim aceleași capacităţi pe care le-am folosi 
pentru a recunoaște obiectul pe care-l reprezintă (sau un obiect de 
tipul celui pe care-l reprezintă)”. Currie continuă cu un exemplu 
împrumutat de la noël Carroll: „o fotografie cu un cal, bine focalizată 
și făcută de la o distanţă nici prea mică, nici prea mare, e realistă în 
acest sens: îţi folosești capacitatea de a recunoaște vizual caii pentru a 
stabili că, într-adevăr, ai de-a face cu fotografia unui cal. generalizând, 
nu poţi recunoaște o fotografie, o imagine cinematografică sau orice 
alt fel de imagine cu un cal decât dacă poţi recunoaște un cal. din 
contră, o descriere lingvistică a unui cal nu poate fi realistă în sensul 
specificat mai sus, deoarece capacitatea de a recunoaște vizual caii 
nu-ţi mai este suficientă și nici necesară pentru a reuși să stabilești 
că ai de-a face cu descrierea unui cal; recunoașterea descrierii 
respective presupune o cunoaștere a convenţiilor limbii. [...] acest 
sens [sublinierea mea – a. g.] al noţiunii de «realism perceptual» 
trebuie avut în vedere atunci când spunem că cinematograful este 
un instrument realist și că adâncimea câmpului și cadrul lung pot 
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constitui, atunci când sunt combinate, un stil cinematografic deosebit 
de realist. Ca să ne dăm seama că pe ecran sunt reprezentaţi oameni, 
munţi, case și mașini, nu trebuie decât să ne exercităm capacităţile 
de a recunoaște acele obiecte; nu trebuie să învăţăm vreun set de 
convenţii care ar asocia obiectele respective cu reprezentările lor 
cinematografice. (Cu alte cuvinte, nu trebuie să învăţăm nimic 
comparabil cu vocabularul unei limbi.) În cazul obiectelor și al 
evenimentelor reprezentate pe ecran într-un singur cadru, înţelegem 
relaţiile spaţiale și temporale pe care filmul le reprezintă ca existând 
între acele obiecte și evenimente folosindu-ne capacităţile obișnuite 
de a evalua relaţii spaţiale și temporale între obiecte și evenimente. 

Judecăm relaţiile spaţiale dintre obiectele reprezentate în același 
cadru constatând, pur și simplu, că ele sunt dispuse așa și pe dincolo; 
judecăm proprietăţile temporale ale evenimentelor reprezentate 
într-un singur cadru și relaţiile temporale dintre ele constatând că 
evenimentului X i-au luat (aproximativ) atâtea minute sau secunde 
ca să se deruleze și că experienţa evenimentului Z a venit după 
experienţa evenimentului Y. exact așa judecăm proprietăţile spaţiale 
și temporale ale evenimentelor și ale obiectelor pe care le percepem 
în lumea reală. În sensul ăsta se poate spune că un stil bazat pe cadre 
lungi și pe adâncimea cîmpului extinde posibilităţile realismului 
perceptual al cinematografului. Pe de altă parte, atunci când avem 
montaj – deci treceri rapide de la o perspectivă spaţială (și uneori 
temporală) la alta –, proprietăţile și relaţiile spaţiale și temporale 
pe care le reprezintă filmul trebuie uneori (mai frecvent decît în 
cazul cadrului lung) judecate altfel: ele trebuie deduse din structura 
dramatică a întregului film. Vorbim, deci, despre grade de realism: 
un stil bazat pe cadre lungi, cu o bună adîncime a câmpului, este mai 
realist [sublinierea lui] decât un stil bazat pe montaj, după cum și 
despre stilurile cinematografice bazate pe montaj se poate spune că 
sunt mai realiste [sublinierea lui] decât alte moduri de reprezentare – 
mai realiste, în orice caz, decât descrierea lingvistică. orice afirmaţie 
de tip «cadrul lung e realist» trebuie luată ca fiind implicit relativă la 
clasa de stiluri artistice cu care acest stil se compară în mod natural, 
tot așa cum o afirmaţie de tip «elefanţii sunt mari» trebuie înţeleasă 
ca fiind relativă la clasa mamiferelor.”10 

realismul perceptual poate fi servit și de o cameră în continuă 
mișcare (ca și când ne-am uita la ce-a filmat un reporter invizibil 
prezent din întâmplare la evenimente), și de un cadru fix. Primul 
stil îl putem găsi, într-o formă timpurie, la Jean renoir, în episodul 
petrecerii din „regula jocului” – cel puţin așa cum îl vede andré 
Bazin: „Pe toată durata ultimei părţi [a filmului], camera se comportă 
ca un oaspete invizibil care cutreieră salonul și coridoarele, mânat 
de o anumită curiozitate. ea nu e mai mobilă decât ar fi un om (dacă 
ţinem cont de faptul că oamenii sunt destul de agitaţi în acest conac). 
La un moment dat, ea e chiar blocată într-un ungher, de unde e 
obligată să urmărească acţiunea dintr-o poziţie fixă, neputându-se 
mișca fără să-și reveleze prezenţa și fără să-i inhibe pe protagoniști. 
Calitatea extraordinară a acestei lungi secvenţe ţine și de tipul ăsta de 
personificare a camerei.”11  Camerele mai ușoare care apar după război 
permit în anii următori o explozie a reportajelor și a documentarelor 
de tip cinéma vérité și direct cinema, care obișnuiesc publicul cu 
filmările din mână, cu pierderile momentane de scharf, cu recadrările 
și transfocările grăbite. În anii ’60, regizori ca John Cassavetes 
importă aceste tehnici în filmul de ficţiune, pentru a rafina efectul de 
ca-și-când-am-privi-ce-a-filmat-un-operator-invizibil-prezent-din-

întâmplare-la-evenimente: pierderile de scharf, recadrările smucite, 
transfocările frenetice întăresc efectul de eveniment care s-a produs 
spontan (care n-a fost pus în scenă special pentru a fi filmat), efectul 
de operator-observator care încearcă să ţină pasul, să focalizeze pe ce 
e mai important fără a ști dinainte ce va fi important. Pe de altă parte, 
filmele lui Cassavetes conţin mult montaj – e ca și cum am vedea ce 
s-a asamblat din materialul filmat de o armată de operatori invizibili 
prezenţi din întâmplare la evenimente. În această privinţă, ele nu 
corespund concepţiei baziniene despre realism. Look-ul de reportaj 
va fi preluat și de Hollywood – în momentul de faţă e foarte la modă 
în filme de acţiune („The Hurt Locker”, filmele lui Paul greengrass) 
și în seriale de televiziune („nYPd Blue”, „er – spitalul de urgenţă”). 
În toate aceste filme, sub mărcile vérité-ului se regăsesc cele mai 
clasice principii ale decupajului analitic: conversaţiile sunt filmate 
în plan-contraplan, există unghiuri subiective ale personajelor etc.; 
naraţiunea când pretinde că nu e omniscientă (vezi aparatul de 
filmare care pasămite e luat prin surprindere de evenimente, care 
pasămite nu știe de unde o să sară subiectul și îl caută cu disperare 
– agitându-se, recadrând, transfocând), când dovedește că, de fapt, 
este omniscientă (de exemplu, naraţiunea din „The Hurt Locker” 
îi abandonează la un moment dat pe soldaţii americani de care s-a 
ocupat până atunci, pentru a se ocupa, pentru câteva secunde, de un 
insurgent irakian care-i spionează dintr-un apartament: de unde au 
știut cameramanii noștri invizibili că omul din acel apartament o să 
se dovedească a fi un insurgent, din moment ce, în restul timpului, 
mișcările lor frenetice de aparat vor să le indice tocmai incapacitatea 
de a anticipa evenimentele?) În aceste filme, personificarea 
aparatului de filmare ca reporter invizibil, care nu poate anticipa 
evenimentele, nu mai e un principiu respectat cu consecvenţă (așa 
cum voia Bazin), ci o sursă de efecte spectaculare de care cineaștii 
uită sau își aduc aminte în funcţie de nevoi. Pentru o tratare riguros 
baziniană a acestui principiu trebuie mers la un film ca „Moartea 
domnului Lăzărescu”, în care cadrele sunt lungi, în care iluminatul 
crud și filmările din mână nu maschează un clasic decupaj analitic și 
în care naraţiunea nu se trădează niciodată (decât prin însuși titlul ei) 
ca fiind omniscientă. 

Experienţa vizionării unui film realist prezintă 
într-adevăr asemănări importante cu experienţa 

obişnuită a perceperii lumii, „indiferent dacă 
lumea respectivă este sau nu este independentă de 

percepţia noastră asupra ei

e de înţeles ca, din raţiuni de realism perceptual, un regizor să 
recurgă la personificarea camerei ca reporter invizibil aflat în 
continuă mișcare. În ceea ce privește adoptarea, din aceleași raţiuni, 
a cadrului fix cu o bună „adâncime a câmpului”, unii consideră că e o 
idee fundamental greșită, deoarece, după cum scrie gregory Currie, 
„obiecte aflate la distanţe foarte diferite faţă de cameră ne apar la 
fel de clare”, pe când, în realitate, „niște obiecte aflate la distanţe 
comparabile faţă de ochi nu pot fi văzute clar în același timp”. 
ochiul „montează”. reporterul invizibil „montează” și el – își mută 
atenţia de pe un lucru pe altul. dar cadrul fix? anticipând obiecţiile 
împotriva lui, Bazin îl apărase în numele libertăţii privitorului de a-și 
face propriul montaj – libertate pe care în viaţă o are și pe care cadrul 
lung i-o lasă, pe când decupajul analitic i-o ia. Currie examinează 
și el obiecţiile, găsindu-le încă și mai puţin fondate: cadrul lung și 
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adâncimea câmpului, mai ales „folosite în conjuncţie cu ecranul lat”, 
ne permit „să ne concentrăm atenţia mai întâi pe un obiect, apoi, dacă 
vrem, să ne-o deplasăm pe altul, adică exact ceea ce facem în lumea 
reală”. 

Cum de regulă „nu suntem prea conștienţi de faptul că efectuăm 
aceste refocalizări, similitudinile dintre privitul unor asemenea cadre 
și perceperea lumii reale sunt mai frapante decât diferenţele”. Pe când 
filmele cu multe tăieturi și cu imagini fără cine știe ce „adâncime” 
ne limitează „capacitatea de a ne muta atenţia de pe un obiect pe 
altul dacă vrem” – evident, fără a o anula neapărat. Currie adaugă că, 
formulând conceptul de realism perceptual în acești termeni, putem 
evita obișnuitele atacuri pe considerente metafizice – discursul 
conform căruia realismul ăsta „postulează o lume cu o existenţă 
independentă de existenţa oricărui observator”, ceea ce pentru unii 
teoreticieni e suspect nu numai din punct de vedere filozofic, ci și din 
punct de vedere politic, mirosindu-le a conservatorism, a împăcare 
cu condiţiile prevalente. atunci când vorbește de realism perceptual, 
Currie nu spune că cinema-ul „prezintă obiecte și evenimente 
izomorfe cu acelea care ar exista într-o lume fără observatori”; el 
spune că experienţa vizionării unui film realist (realist conform 
idealurilor baziniene) prezintă într-adevăr asemănări importante 
cu experienţa obișnuită a perceperii lumii, „indiferent dacă (și în ce 
măsură) lumea respectivă este sau nu este independentă de percepţia 
noastră asupra ei”. Pe de altă parte – mai adaugă el într-o paranteză – 
ce anume e nerespectabil, din punct de vedere filozofic sau politic, în 
ideea că obiectele continuă să existe și atunci cînd nu ne concentrăm 
atenţia asupra lor?12 Vorba lui J. dudley andrew, chiar dacă ne servim 
de realitate ca de o „cutie cu unelte” (în fiecare moment ne servim 
numai cu ceea ce ne interesează sau cu ceea ce ni se impune), suntem 
conștienţi de faptul că realitatea e mai mare și mai multă de-atât. 
după cum spune și regizorul maghiar Béla Tarr, unul dintre maeștrii 
contemporani ai cadrului lung, în cinematograful mainstream totul e 
„informaţie, tăietură, iar o informaţie, iar o tăietură”: astfel urmărim 
fără probleme „logica poveștii”, dar pierdem „logica vieţii”13 – acea 
continuitate în care lumea oamenilor se întreţese inextricabil cu 
lumea obiectelor.  Cinematograful mainstream taie această ţesătură; 
continuitatea din el e mai mult a poveștii decît a lumii – din care nu 
se regăsesc, de la un cadru la altul, decât acele personaje și obiecte 
necesare poveștii. Pe când în cadrele foarte lungi ale lui Bela Tarr, 
continuitatea e, în egală măsură, a poveștii și a lumii: personajele și 
obiectele importante în poveste nu sunt despărţite de ţesătura aceea 
„mai mare și mai multă”. În cadrele acelea lungi, lumea obiectelor 
declară că, înainte de a fi o trusă de unelte din care se construiește o 
poveste, ea pur și simplu există; își afirmă prezenţa – solidă, densă, 
grea, impasibilă.  

după cum am văzut, concepţia lui Bazin despre „evoluţia limbajului 
cinematografic” a fost revizuită în multe puncte, iar accentele mai 
dogmatice ale doctrinei lui au fost amendate. În articolul său omagial 
din „sight and sound”, Peter Matthews citează una dintre cela mai 
imprudente afirmaţii ale lui – o profeţie conform căreia, până în anul 
2000, cinema-ul se va fi eliberat total de artificialităţile montajului și 
va fi început tranziţia finală de la stadiul de „artă a realului” la stadiul 
de „real devenit artă”. ei bine, în câte feluri s-a înșelat? Matthews le 
enumeră: statutul realului e mai incert ca niciodată, cinematograful 
mainstream e mai orientat ca oricând spre evazionism și, oricum, 
digitalizarea imaginii dezleagă cinema-ul de obligaţia morală de a 

fi realist  (admiţând că a existat vreodată o asemenea obligaţie, de 
ce ar fi ea valabilă pentru numeroasele filme care nu-și au originea 
în tehnologia fotografică)? Pe de altă parte, cineaști din toată lumea, 
angajaţi pe calea realismului, continuă să ajungă, indiferent dacă-l 
citesc sau nu pe Bazin, la principii apropiate de ale lui. Cineastul 
belgian Luc dardenne (care împreună cu fratele său, Jean-Pierre, a 
regizat câteva dintre cele mai lăudate filme europene ale ultimilor 20 
de ani) îl citează în jurnalul său.14 Cineastul român Cristi Puiu îi reia 
și el, într-un interviu, distincţia dintre regizorii care cred în realitate 
și regizorii care cred în imagine (adică în reprezentări care adaugă 
la lucrul reprezentat), plasându-se, desigur, în prima categorie.15 
Întrebat în 1989 dacă estetica lui a fost inspirată de Bazin, Hou Hsiao-
hsien răspunde că nu cunoaște scrierile acestuia16, dar, judecînd după 
filmul „Le voyage du ballon rouge”, pe care Hou l-a regizat mai târziu 
(2007) în franţa, e foarte probabil ca între timp să le fi cunoscut – 
după cum au căzut de acord câţiva comentatori, filmul lui trimite nu 
numai la clasicul mediumetraj „Le ballon rouge”, realizat în 1956 de 
albert Lamorisse, ci și la clasicul eseu „Montajul interzis”, în care, 
pornind de la filmele lui Lamorisse, Bazin pledează pentru realismul 
superior al cadrului lung și larg. el scrie acolo că valoarea filmului 
lui Lamorisse, care prezintă relaţia dintre un copil și un balon magic, 
provine în bună măsură din faptul că relaţia respectivă nu e construită 
decât în mică parte prin montaj. dacă Lamorisse ar fi construit-o din 
montaj, povestea n-ar mai fi fost una deosebit de cinematografică, 
între juxtapunerea unor imagini disparate cu un copil și un balon și 
alăturarea cuvintelor „copil” și „balon” într-o serie de enunţuri verbale 
neexistând prea mare diferenţă. importantă (pentru efectul magic al 
poveștii) e dovada înregistrată a faptului că balonul și copilul chiar 
au împărţit același spaţiu. evident că balonul n-a făcut și în realitate 
giumbușlucurile pe care-l vedem făcându-le pe ecran (sau, dacă le-a 
făcut, a fost „ajutat” de tehnicieni din afara cadrului), dar prezenţa lui 
în aceleași felii de spaţiu și timp în care a evoluat și copilul asigură 
cantitatea de real care transformă filmul dintr-o poveste imaginară 
doar întâmplător spusă prin cinema, în ceea ce Bazin numește 
„un documentar imaginar [sublinierea mea]”.17 ei bine, printre 
personajele din „Le voyage du ballon rouge” se numără o studentă 
la film care, cu o cameră digitală, realizează un exerciţiu bazat pe 
primul „Ballon rouge” (adică al lui Lamorisse), iar estetica lui Hou 
ar fi primit aprobarea lui Bazin: în blocuri concrete de timp și spaţiu, 
Hou sculptează interacţiuni dramatice caracterizate, după cum scrie 
david Bordwell, printr-o extraordinară „densitate a mundanului”18 
numai că, prin câteva remarci de-ale studentei despre intenţia ei de 
a șterge sau de a insera digital anumite detalii în filmul pe care-l face, 
Hou ne cere să reflectăm la maleabilitatea imaginii filmice: într-un 
film din zilele noastre, prezenţa copilului și a balonului în același 
cadru n-ar mai fi nicio dovadă cum că ei s-au aflat vreodată în același 
timp în același loc. de-aici intuiţiile unor critici cum că filmul lui Hou 
e în dialog nu numai cu filmul lui Lamorisse, ci și cu eseul lui Bazin, 
chestionându-i cu blândeţe principiile (cât de valabile mai sînt ele?) 
chiar în timp ce li se conformează. 

iată câteva dintre filmele premiate în ultimii 15 ani la festivalul 
de la Cannes: „gustul cireșei” (de abbas Kiarostami; Palme d’or, 
1997); „rosetta” (de Jean-Pierre și Luc dardenne; Palme d’or, 1999); 
„Copilul” (de Jean-Pierre și Luc dardenne; Palme d’or, 2005); 
„Moartea domnului Lăzărescu” (de Cristi Puiu; premiul secţiunii 
un Certain regard, 2005); „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” (de Cristian 
Mungiu; Palme d’or, 2007); „În clasă” (de Laurent Cantet; Palme 
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d’or, 2008); „gomorra” (de Matteo garrone; Marele Premiu, 2008). 
Toate aceste filme corespund, în diverse grade, idealului bazinian, așa 
cum reiese acesta din eseuri ca „evoluţia limbajului cinematografic”, 
„Montajul interzis” sau cele despre neorealiștii italieni. Și am ales să 
mă limitez la exemplele cele mai greu contestabile, dar același lucru 
se poate susţine și despre alte filme care au triumfat la Cannes sau 
la alte festivaluri în decursul ultimelor două decenii. de exemplu, 
același lucru se poate susţine și despre alte filme iraniene (în afară 
de „gustul cireșei” al lui Kiarostami) care s-au bucurat de succes 
internaţional, precum și despre ceea ce a. o. scott, criticul de la 
New York Times, numea, într-un articol din 2009, „neo-neorealismul 
american” al ultimilor ani (filme ca: „Wendy and Lucy”, de Kelly 
reichardt; „goodbye solo”, de ramin Bahrani; „Treeless Mountain”, 
de so Yong Kim; „Ballast”, de Lance Hammer; sau „sugar”, de ryan 
fleck și anna Boden).19 deci s-ar părea că principiile explorate pentru 
prima dată de neorealiștii italieni și teoretizate jubilator de Bazin încă 
mai sunt viabile, încă mai constituie un filon productiv. Și de ce n-ar 
fi așa? nu trebuie să fim neapărat de acord cu a. o. scott, atunci când 
sugerează că s-ar putea să n-avem de-a face cu o simplă estetică, ci 
mai mult cu un spirit care reapare din loc în loc (Taiwanul anilor ’80, 
iranul anilor ’90, românia anilor 2000 și ce-o să mai urmeze), atunci 
când vremurile o cer. david Bordwell respinge această descriere, 
socotind-o prea vaporoasă, și argumentează că, dimpotrivă, avem 
de-a face cu o tradiţie – cu un set de principii narative și stilistice care 
(asemenea principiilor cinematografului clasic) pot fi readaptate, 
revizuite și rafinate iar și iar.20 sigur, unii cineaști pot să redescopere 
aceste principii într-un mod pur intuitiv, fără a le cunoaște tradiţia; în 
cazul acestor cineaști, a. o. scott are dreptate să vorbească în primul 
rând despre un impuls realist – impulsul e cel care-i îndrumă spre 
anumite opţiuni. (după cum am văzut, Hou Hsiao-hsien n-a ajuns la 
cadrul lung și larg studiind istoria acestei opţiuni stilistice – și cu atât 
mai puţin citindu-l pe Bazin –, ci căutând, pe cont propriu, o soluţie 
la problema jocului actoricesc în scenele de dialog, încercând să-l facă 
mai natural.) alţi cineaști (fraţii dardenne, Cristi Puiu) cunosc foarte 
bine de la bun început tradiţia căreia i se alătură și pe care speră s-o 
îmbogăţească prin contribuţiile lor personale. asta nu înseamnă că 
se apucă de făcut filme cu scopul de a aplica sau de a testa teoriile lui 
Bazin. Puţini cineaști se apucă de făcut filme din asemenea motive. 
dar, tot așa cum istoria filmului universal le pune la dispoziţie o 
gamă largă de formule stilistice, pe care ei le pot revizui în funcţie 
de propriile scopuri, istoria teoriilor despre cinema le pune și ea la 
dispoziţie o gamă largă de idei, în care pot găsi fie stimulare pentru 
propriile explorări, fie confirmarea preferinţelor personale pentru o 
formulă sau alta.  

Pe de altă parte, clasificarea baziniană a opţiunilor narative și 
stilistice în opţiuni care ţin de „expresionism” și opţiuni care tind spre 
„realism”, clasificare făcută în anii ’40-’50, devenise deja inadecvată 
la sfîrșitul anilor ’60. istoria recentă a cinema-ului (după noul Val, 
după „L’avventura” lui antonioni) nu mai putea fi înţeleasă doar prin 
raportarea la cele două mari categorii, „realism” și „expresionism”. 
Concepţia lui Bazin despre realism nu mai putea acoperi diversitatea 
funcţiilor pe care noii autori le dădeau sau se pregăteau să le dea 
opţiunilor lui (narative și stilistice) favorite. sigur că Bazin chiar 
pentru asta luptase – pentru această înflorire fără precedent de 
stiluri individuale, căreia nu i-a prins decât începuturile, dar pe care 
o presimţea. La sfârșitul eseului „evoluţia limbajului cinematografic”, 
el scrie că abia după reabilitarea cadrului lung (multă vreme 

considerat teatral) și după inovaţiile neorealiștilor italieni în direcţia 
„dedramatizării”, devine posibilă o asemenea înflorire. În anii ’30, 
majoritatea poveștilor cinematografice din lume erau construite 
după aceleași legi clasice ale naraţiunii și dramaturgiei și erau puse 
în imagini după aceleași principii ale decupajului clasic. nu existau 
destule instrumente pentru ca, pe baza combinaţiilor între ele, prea 
mulţi cineaști să-și poată construi stiluri singulare, moduri unice de a 
povesti. abia după revoluţiile anilor ’40, la explicarea și promovarea 
cărora contribuise și Bazin cu atâta energie, cineaștii aveau la 
dispoziţie destule opţiuni ca să poată deveni, după cum spune 
criticul, egalii marilor romancieri, stăpâni ai unor stiluri profund 
personale. să ne amintim de elogiul adus lui Bazin de criticul richard 
Brody: „[el] a prins cinema-ul la o [mare] cotitură istorică și estetică și 
a contribuit cu îndrăzneală la împingerea lui către extremele cele mai 
radicale”. dar sigur că terminologia lui din anii ’40-’50 nu e destul de 
rafinată pentru a descrie precis aceste extreme.

Spaţiul din faţa ochilor noştri e unul în continuă 
transformare şi, pe toată durata secvenţei, 

spectatorul e incitat să formuleze şi să testeze 
ipoteze privitoare nu numai la evoluţia situaţiei 
dramatice, ci şi la transformările acestui spaţiu

să luăm, de pildă, cadrele foarte lungi ce reprezintă semnătura 
stilistică a regizorului maghiar Miklós Jancsó în filme ca „roșii și 
albii” (1967), „Confruntarea” (1969: o traducere literală a titlului 
original, „fényes szelek”, ar fi „Vânt sclipitor”) sau „Psalmul roșu” 
(1972). Cele 82 de minute ale filmului „Confruntarea” sunt conţinute 
în numai 31 de cadre – conform numărătorii lui david Bordwell, care 
în cartea sa, „narration in the fiction film”, analizează secundă cu 
secundă unul dintre cadrele acelea21. e vorba despre o secvenţă în 
care un reprezentant al forţelor de ordine din ungaria de imediat 
după al doilea război Mondial încearcă să parlamenteze cu niște 
studenţi comuniști care au ocupat un seminar teologic și sfârșește 
prin a li se alătura. Într-o succesiune de momente de confruntare 
între poliţiști și studenţi, alternate cu momente în care cele două 
grupuri încep să fraternizeze, Jancsó prezintă câteva personaje 
care vor juca roluri centrale în film și lansează câteva teme pe care 
le va dezvolta pe parcursul filmului. La lucrurile astea, care puteau 
fi făcute și prin tehnici clasice de mizanscenă și decupaj, se adaugă 
crearea unui suspans „pur spaţial”, după cum îl numește Bordwell: 
spaţiul din faţa ochilor noștri e unul în continuă transformare și, 
pe toată durata secvenţei, spectatorul e incitat să formuleze și să 
testeze ipoteze privitoare nu numai la evoluţia situaţiei dramatice, 
ci și la transformările acestui spaţiu. Până la un punct, principiul 
de bază pare a fi unul cunoscut: camera îl urmărește pe unul dintre 
actori (rareori se mișcă independent de aceștia), la un moment 
dat îl abandonează pentru a se lua după un alt actor intrat în raza 
ei de acţiune, îl abandonează și pe acela pentru a-l urma pe altul 
etc. Până aici, ar putea fi vorba despre vechiul principiu al camerei 
personificate ca observator sau reporter invizibil, principiu invocat 
de Bazin în legătură cu faimoasa petrecere din „regula jocului” al lui 
renoir și aplicat de-atunci, cu mai multă sau mai puţină rigoare, de 
mulţi regizori cu ambiţii de realiști. numai că, la Jancsó, camera n-are 
un comportament plauzibil de observator sau de reporter: atunci 
când, în cursul unui panoramic de la dreapta la stânga, ea întâlnește 
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un reprezentant al forţelor de ordine care se retrage, mergând cu 
spatele, tot de la dreapta la stânga, ţinându-și mâinile ridicate, ea nu 
se smucește imediat spre dreapta (cum ar face orice martor) ca să 
vadă cine-l ameninţă pe omul legii; Jancsó mai prelungește câteva 
secunde momentul de suspans (cine-i acolo?, ce armă are?), înainte de 
a-l lăsa pe celălalt personaj să intre și el în cadru. Tot așa, există multe 
momente în care camera urmărește de aproape, pentru o bucată de 
timp, personaje care nu par decât să meargă încoace și încolo, pentru 
ca la un moment dat să ia distanţă și să ne arate, în plan general, că 
personajele respective s-au așezat în formaţie de luptă (sau de dans). 
Toate astea dovedesc că pe Jancsó nu-l interesează nici să personifice 
camera, nici să ne dea senzaţia că ceea ce vedem s-ar fi întâmplat și 
în absenţa ei; dimpotrivă, ceea ce vedem ni se prezintă, ostentativ, 
ca o coregrafie creată special pentru cameră, o coregrafie în care 
mșcările ei colaborează cu mișcările actorilor pentru a crea efecte de 
suspans și de surpriză, fără alibi realist. Bordwell observă că și sunetul 
e manipulat astfel încât spectatorul să nu-și poată reprezenta, cu 
ajutorul lui, schimbările care au loc în afara cadrului, și să fie surprins 
de ele: „tropăitul unei trupe de studenţi se aude doar cu o secundă sau 
două înainte ca trupa să intre în cadru în pas de marș, când «realist» 
ar fi fost să se audă mult mai devreme”. imprevizibilitatea e sporită 
de numărul mare de personaje din fiecare secvenţă, de faptul că 
acestea rareori stau locului pentru multă vreme, de faptul că aparatul 
de filmare continuă să se miște și în momentele lor de repaos, de 
faptul că mișcările lui tind să fie circulare atunci când traiectoriile 
personajelor sunt liniare și liniare atunci când personajele se învârt 
în cercuri. Bordwell citează declaraţia lui Jancsó că el filmează în 
decoruri reale, dar că, „atunci când vezi filmul, înţelegi că nu te afli 
într-un spaţiu preexistent, ci într-unul abstract, complet reconstruit 
– un spaţiu care nu există decât pe ecran”.22 Confruntările care se 
desfășoară în acest spaţiu sunt mai puţin (spre deloc) niște ciocniri 
între caractere, între dorinţe individuale, între nervii lui X și nervii 
lui Y, și mai mult (mult mai mult) niște ciocniri între diverse poziţii 
ideologice (comunism, anarhism, umanism), sau între diverse 
tendinţe din interiorul aceleiași tabere. deci, pe de-o parte, filmele lui 
Jancsó se înscriu într-o tradiţie – caracterizată prin „dedramatizare”, 
opacitate psihologică, mult mers pe jos filmat în cadre lungi – ce-
și are originea în revoluţia neorealistă și-și găsește un prim apogeu 
în filmele realizate de antonioni la începutul anilor ’60 (Jancsó a 
și recunoscut în interviuri influenţa lui antonioni asupra lui23). Pe 
de altă parte, Jancsó revizuiește aceste principii dramaturgice și 
stilistice, reorientându-le într-o direcţie făţiș anti-realistă – „o sinteză 
de parabolă și pantomimă” (cum o numește Bordwell, preluând 
titlul unui eseu despre Jancsó, aparţinând filozofului politic maghiar 
ferenc feher), influenţată, într-o anumită măsură, de parabolele 
teatrale ale lui Bertolt Brecht și, mai de la distanţă, de cinematograful 
sovietic al anilor ’20.24 În efortul lor de a nu-și lăsa publicul să uite 
nicio clipă că filmul din faţa lor nu e o simplă înregistrare a unor 
evenimente reale, ci un discurs mobilizator, cineaștii sovietici se 
bazau în primul rând pe montaj. 

filmele lui Jancsó nu se vor a fi chemări la acţiune revoluţionară, 
ci chemări la meditaţie pe marginea rezultatelor acesteia, dar și ele 
se cer luate ca niște „ficţiuni exemplare” (Jancsó însuși le numește 
„modele” – reprezentări esenţializate ale unor situaţii istorice), ale 
căror evenimente nu au niciun fel de pretenţii de existenţă reală, 
separabilă de actul narării. În acest scop, Jancsó preia de la sovietici 
ideea de „personaj colectiv” și eroii care se prezintă nu ca niște 

indivizi, ci ca niște personificări ale forţelor supraindividuale care 
dictează mersul istoriei, dar, spre deosebire de sovietici, el nu recurge 
la montaj, ci la variante ale exact acelor tactici (dedramatizarea și 
cadrul lung) pe care Bazin le vedea ca fiind conducătoare spre realism. 
La Jancsó, ele duc spre „maximalism” (cuvântul lui Bordwell), spre 
„o coregrafie totală a actorilor, peisajului și camerei”. un apogeu e 
„Psalmul roșu”, pe care Bordwell îl descrie astfel: „Cadrul e mereu plin 
de oameni, majoritatea tineri și adesea goi. aceștia se mișcă repede, 
descriind traiectorii circulare și șerpuite, în timp ce niște călăreţi fac 
alte cercuri în jurul lor, trupe de muzicieni își fac loc prin mulţime 
și flamuri flutură. Culorile sunt folosite simbolic pentru a potenţa 
opoziţiile politice și ies în evidenţă în peisajul neutru. În tot acest 
timp, camera alunecă pe șine, se înalţă pe macara, transfocă, mută 
scharf-ul (claritatea) de pe un personaj sau grup de personaje pe altul, 
totul pentru a crea un spaţiu instabil și elastic, care când se umflă, 
când se contractă. (...) grupurile antagonice devin pure embleme ale 
unor forţe sociale, defilând în arena pustei ungare, creând alegorii 
ale unor idei neomarxiste despre istorie.” am ajuns foarte departe de 
idealul cinematografic al lui Bazin.
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o revistă, „Cahiers du cinéma”, este fondată în 1951. 
Principalii săi contributori (andré Bazin, Jacques doniol-
Valcroze, Joseph Marie Lo duca, eric rohmer) veneau din 
„revue du cinéma”, un jurnal de film care fusese publicat 
între 1921 – 1931, și mai târziu, 1946-1949. Bazin, doniol-
Valcroze și Lo duca au publicat primul număr în calitate de 
co-editori. Cu venirea, însă, în rândurile echipei a „tinerilor 
turci” (les jeunes Turcs - françois Truffaut, Jean-Luc godard, 
Claude Chabrol) în 1953, revista capătă caracterul ei distinct, 
devenind terenul cel mai important de polemică asupra 
teoriei autorului. Catalizatorul tonului agresiv inconfundabil 
al „Cahiers du Cinéma” este unanim considerat a fi fost 

articolul lui Truffaut, „une certaine tendance du cinéma 
français”, apărut în numărul din ianuarie 1954. Truffaut 
ataca regizori precum Claude autant-Lara („Le diable au 
corps”, 1947, bazat pe romanul lui raymond radiguet; 
„occupe-toi d’amélie!”, 1949, după piesa lui george feydeau) 
și Yves allégret („Les orgueilleux”, 1953, după „Typhus” 
de Jean-Paul sartre), stimaţi ca realizatori de filme de 
calitate, argumentând că singura lor contribuţie era aceea 
de a transcrie opere literare pe ecran fără nici cea mai mică 
urmă de implicare personală în creaţia filmului. remarcabil 
este că amândoi, la începutul carierelor lor, au făcut parte 
din echipa lui Jean renoir (autant-Lara a lucrat la „nana”, 
1926, după un roman de Émile Zola; iar allégret, la „Partie de 
campagne”, 1936, după o nuvelă de guy de Maupassant). „Les 
orgueilleux”, altfel un film notabil, este  scris de Jacques 
sigurd, care din 1945 contribuie și la periodicul „L’Écran 
français”,  unde una din principalele figuri este alexandre 
astruc. de ce este important astruc în dezvoltarea faimoasei 
teorii, vom vedea de îndată. de reţinut însă conexiunile 
dintre personaje, căci din această încrengătură se va naște 
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polemica. În mod bizar pentru francezi, ea va fi purtată pe 
tărâm american, dar este explicabil cultural și istoric, căci o 
asemenea politică (mai târziu avea să devină teorie) zgâlţâia 
din temelii mașinăria infernală de produs filme. 
dar ce voia totuși Truffaut în acel ianuarie 1954? ambiţia 
sa de artist mare, care caută inevitabil unicitatea, creaţia 
inefabilă și de necontestat în faţa timpului, îl făcea să-și 
îndrepte admiraţia spre regizori precum robert Bresson 
sau Jean Cocteau, adică acei adevăraţi creatori, a căror 
personalitate se vedea pe ecran. Pasiunea lui Truffaut este 
imediat împărtășită și de colegii săi de redacţie. doniol-
Valcroze: „de atunci înainte, se știa că eram pentru renoir, 
rossellini, Hitchcock, Cocteau, Bresson și împotriva lui X, 
Y sau Z. de atunci înainte se instalase o doctrină, cunoscută 
sub denumirea de politique des auteurs.”
Criticii de la „Cahiers...” credeau că amprenta personală a 
autorului nu poate fi detectată în subiectul filmului, ci mai 
degrabă în felul în care temele inerente sunt transportate 
pe ecran, referindu-se, mai pe scurt, la mise-en-scène. Pentru 
a sublinia acest punct de vedere, de cele mai multe ori își 
concentrau analiza pe aspectul vizual al filmului, mergând 
până la a ignora completamente orice alt detaliu care putea 
purta asemănări cu     celelalte arte. un exemplu caracteristic 
îl constituie articolul lui Hoveyda din 1959 despre un film de 
categorie B intitulat „Party girl” și regizat de nicholas ray. 
Hoveyda admite că scenariul și jocul actoricesc sunt în mare 
parte ratate, dar flerul vizual le compensează, garantând 
astfel singur condiţia de capodoperă. or, tocmai  asemenea 
articole i-au determinat pe criticii britanici și americani 
să se îmbarce într-o polemică acidă, detașându-se astfel 
două tabere: una, în frunte cu Pauline Kael, care denunţa 
idealismul francez sub forma de aberaţie teoretică, și cealaltă, 
reprezentată de andrew sarris, care construia dicţionare de 
cinema după modelul de la „Cahiers du Cinéma”. 

articolul lui françois Truffaut neagă valoarea unui cineast 
precum Claude autant-Lara, dar este neîndoielnic legat de 
acest personaj care, în 1920, își începea cariera în „L’homme 
du large” de Marcel L’Herbier, după o nuvelă de Honoré de 
Balzac. Până a intra în dialectica post-ianuarie 1954, e de 
remarcat faptul că, pentru prima dată în istoria cinema-ului, 
conexitatea premiselor teoriei se va prelungi în toate mediile 
cinematografice, reușind să strângă laolaltă toate personajele 
mari implicate la acea vreme în cinema. Cum altfel, când 
L’Herbier fusese președintele Cinematecii franceze până în 
1944, când a fost dat afară de Henri Langlois, care îl găsea 
autocratic. iată că datele se potrivesc. Henri Langlois, 
împreună cu georges franju și Jean Mitry, fondase muzeul  
în 1936, iar primii care stăteau la coadă nu erau alţii decât 
godard, rivette, Chabrol și resnais - pentru parizieni, les 

enfants de la cinémathèque. 
Ceva timp înainte, în 1948, criticul alexandre astruc publică 
un eseu în „L’Écran français” nr. 144, intitulat „naissance 
d’une nouvelle avant-garde: La caméra- stylo”. Plecând de 
la estetica lui orson Welles și de la cea a lui Jean renoir, 
și atrăgând atenţia asupra noilor tehnologii (pelicula de 16 
mm), astruc vede posibilitatea lărgirii utilităţii cinema-
ului, până la extincţia sa: „Vor fi câteva tipuri de cinema, 
precum câteva tipuri de literatură”. Temerea era că cinema-
ul va fi absorbit de spaţiul public – ceea ce Jürgen Habermas 
denumește Öffentlichkeit-, iar noul tip de estetică va fi 
marginalizat și considerat minor. dar utopia lui astruc a avut 
două efecte majore benefice: momentul „free Cinema” și „À 
bout de souffle” (1950-1959). Posiblitatea de a plonja în kitchen 
sink realism, și de a dezgoli infernul în note brechtiene se 
datorează lui astruc. Și încă ceva, remarcat de gore Vidal în 
„new York review of Books” din 1976: „Critica fundamentală 
preţuia un număr mic de regizori, predominant europeni, a 
căror operă denota o anume măreţie și seriozitate, întorcând 
spatele filmelor comerciale americane”, căci acei regizori 
erau consideraţi principalii creatori ai filmului, întorcând 
spatele anilor ‘30 sugrumaţi de studiouri.

noua politică schimba modul de raportare al criticului 
faţă de ecran. Începând cu „notes on the auteur Theory” 
și culminând cu „The american Cinema: directors and 
directions” (1929-1968), andrew sarris trece în revistă istoria 
cinemaului american prin prisma teoriei autorului. există 
deci câţiva cineaști care merită să fie analizaţi, iar restul 
sunt niște mecanici salariaţi. Pauline Kael, în eseul din 1963 
„Circles and squares”, critică viziunea aceasta, afirmând că a 
fi valoros nu înseamnă a fi încoronat de cine știe ce francezi: 
„Cum ar putea cineva să ghicească ce e artă și ce nu pe baza 
logicii acestor critici? „Înţelesul interior” al operei, despre 
care vorbesc, este, de fapt, înţelesul lor, al criticilor. e vorba 
de o mistică și, în același timp, de o greșeală” - george Cukor 
devine astfel egalul lui ingmar Bergman. 
Culmea este că ambii critici împărtășeau aceleași opţiuni 
politice și sociale, numai că sarris se dorea academic, pe când 
Kael s-a folosit de această polemică pentru a deveni criticul 
cel mai citit, lansându-se la „The new Yorker” cu un articol 
despre „Bonnie and Clyde” (arthur Penn, 1967). ironic este 
că filmul fusese înmânat prima dată lui Truffaut, iar apoi lui 
godard, în încercarea de a face un nou „À bout de souffle”. 
despre momentul sarris-Kael s-a scris mult, unele analize 
invocând și accidentele geopoliticii: dubios, după ce, imediat 
după eliberarea franţei, americanii își deversaseră peste ea 
tot cinemaul făcut în ultimii ani, venise rândul francezilor să-i 
înveţe pe americani cum să-i iubească pe Bogart și Cagney. 
sarris cita din John ruskin, devenind figura intelectualului 
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iubitor de renaștere, iar Kael îl ataca propunându-l pe arthur 
Penn, entertainment naţional cu caracter subversiv. da, Teoria 
autorului s-a născut în urma unei reacţii-selecţii, dar scopul 
era unul aristocratic: pe godard nu-l interesa entertainment-
ul, iar Truffaut a lăsat „Bonnie and Clyde” sugerând să fie 
făcut în binecunoscutul stil narativ linear. 

este ceva observabil, remarcabil. adică ceea ce se vede. 
Cum spune doniol-Valcroze, X, Y sau Z nu se văd. În același 
timp o mixtiune și o stare de tranziţie: de la a te inspira din, 
până la a inspira pe. dar asta ar putea să însemne o negare 
a originalităţii. nu tocmai, căci de la godard știm principiul 
contează unde ajungi. autor nu implică neapărat ce e la 
îndemână, adică inovaţie în imediat, în vizual. Ci acel vezi 
dincolo kierkegaardian traductibil prin „interiorul” lui sarris. 
ne putem lăsa păcăliţi de acest obscur interior. Cinema-ul (cu 
excepţia unui exemplu solitar din partea lui derek Jarman) 
rămâne fundamental un mediu de expresie vizuală. e aberant 
a crede că ar putea fi altfel. desigur, un autor se regăsește și 
la nivelul sintagmatic al lui roland Barthes. Îndată forfecat 
acesta (prin celebrul montaj liric), iese la suprafaţă. adică în 
binecunoscutul vizual. imediat și receptarea se modifică. să 
luăm spre exemplu nouvelle Vague. echipa de la „Cahiers...” 
nu putea să nu propună ceva peste teorie. o mișcare se 
înregistrează numai așa. Ce ar fi fost expresionismul fără 
robert Wiene? o aberaţie cromatic-geometrică pe hârtie. iar 
noul Val este o aberaţie pusă în practică. a nu se înţelege 
greșit. Ci din perspectivă optică. Ceea ce sare imediat în ochi 
este jump-cut-ul. odată cu 1960, moment irepetabil pentru 
istoria cinema-ului (căci „dogma ‘95” e doar o extremitate), 
s-a produs o revoluţie de perspectivă. „À bout de souffle” 
ar fi rămas un film banal dacă tratarea conţinutului nu ar 
fi fost pe măsura teoriei. Trebuie înţeles faptul că nu după 
1960 s-au născut autorii în cinema. o astfel de opinie este 
echivalentă cu anularea unor  cineaști precum Hitchcock, 
Lubitsch sau gance. de fapt, totul a fost un strigăt al celor ce 
aveau să devină cu toţii autori. dar în felul lor, plătind tribut 
mai marilor. 
Ce înseamnă mare? Poate să însemne să faci același lucru 
de fiecare dată (cazurile Hitchcock, Chaplin). nu înseamnă 
neapărat a regla de fiecare dată la fel ceasul cinematografic 
- cazul “rope” (1948) al domnului de mai sus, sau Tarkovski. 
Înseamnă obsesia pentru câteva teme (etică și religie, dar nu 
transcendenţă - la scorsese). Mai poate însemna structură 
proprie (aici s-ar putea crede că variantele sunt infinite, dar 
atunci s-ar cădea cu adevarat în aberaţii): secvenţa de început 
este de fapt punctul culminat al poveștii - tot la scorsese. 
Cum abundenţa de curente s-a consumat la începutul 
secolului trecut și în cinema, celor născuţi mai târziu le-a 

rămas calea de a-și găsi locul preluând din fiecare câte 
ceva. godard e câteodată postmodern, câteodată maoist, 
dar întotdeauna brechtian și dziga-vertovian. alain resnais 
îl adaptează pe alain robbe-grillet mișcând simbolurile 
și aruncând în aer sintagmaticul, altă dată îl pune pe Yves 
Montand într-o poveste de Jorge semprún și, pentru a nu 
fi Costa gavras, păstrează linia franţuzească. apropo, Costa 
gavras nu e autor. da, are o temă constantă, dar filmele nu 
au o respiraţie proprie. Căci de fapt aici stă marele interior. 
Știm că Jarmusch l-a citit pe allen ginsberg, că Loach simte 
ca orice irlandez înflăcarat, că pe Kurosawa l-a bântuit relaţia 
maestru-elev toată viaţa, însă încărcătura culturală transpare 
prin acești cineaști sub formă de influenţe, născând prin 
ele forme noi. astfel poezia  mișcării de aparat este marcă 
inconfundabilă numai  la Hitchcock, noaptea pierzaniei 
e numai în new orleans (Jarmusch),  verdele e numai de 
irlanda (Loach) sau  ploaia curge atunci când trebuie numai 
în Japonia (Kurosawa). sau adevăratul creștinism e numai 
în picturile lui andrei rubliov. La nivel micromolecular 
știm a descrie cum se întâmplă, dar de ce… Putem desface 
sintagmaticul, dar brusc va dispărea simbolicul. Cu cât ne 
vom concentra să descriem mai bine ce se întâmplă, cu atât 
ne vom îndepărta de origine/originalitate. Cu cât încerci 
să localizezi mișcarea într-un punct fix, cu atât mai repede 
cazi în aporiile lui Zeno și totul devine contradictoriu. 
Înseamnă că definiţia se potrivește. un autor nu se poate 
încadra/delimita, chiar dacă aparţine unui mediu (dino risi 
și commedia all’italiana). dacă vedem materialul artistic 
întins pe o dreaptă, paradigma secolului actual ne îmbie la o 
analiză sensibilă. Și e lesne de observat că din aceleași două 
puncte, putem întregi două altele, radical diferite: estetica 
realităţii din neorealism nu seamănă deloc cu cea de astăzi 
din filmele cineaștilor americani independenţi. sau mai 
abrupt: un maestru precum Kurosawa generează un anumit 
tip de iniţiere, cu sens de ridicare, pe când la Coppola e o 
coborâre. 
orice autor este înainte de toate un estet. de aceea, se mai 
întâmplă să o și dea în bară (de curând, Werner Herzog, sau 
Woody allen la începutul anilor 2000).  inevitabil e și un 
conceptualist: antonioni. dar se întâmplă uneori ca dincolo 
de lungimea cadrelor sau de preferinţa pentru o anumită 
culoare, să nu putem recunoaște un autor prea curând. Și 
astfel, ne întoarcem la ceea ce nu suporta Pauline Kael: la 
sidney Lumet sau William Wyler, spre exemplu, trebuie 
căutat motivul recurent în toată filmografia. 
dacă antonioni s-a născut în urma organizării conceptuale, 
marea majoritate a autorilor apar din considerente 
geografico-istorice. fellini povestește lucruri pe care susan 
sontag le-a observat în societatea americană mulţi ani mai 
târziu. Kieslowski transpunea ce trăia. Tot aici, trilogia lui 
abbas Kiarostami este un caz filosofic elocvent. Jean Luc-
nancy vorbește despre ficţiune documentară. evident că un 
poet nu putea să renunţe la ceea ce un documentarist ar fi 
dorit transformat în ficţiune. Și tot Jean Luc-nancy discută 
conceptul de evidenţă în filmele cineastului iranian. definiţia 
probabil cea mai apropiată de adevăr, deoparte de analiză, 
ar fi următoarea: un autor este evident. atât pentru că este 
recognoscibil, cât și pentru că iese în evidenţă. atâta timp cât 
nu rămâne numai un estet.

4. Ce este totuși 
un autor?
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nu e ușor de presupus că Howard Hawks e un artist. În primul 
rând, pentru că Howard Hawks e un regizor – adică rolul lui e 
să armonizeze contribuţiile creative ale altor oameni talentaţi, 
implicaţi în facerea unui film. dacă aţi văzut „The Big sleep” 
(„somnul de veci”, 1946) înainte să aflaţi că el l-a regizat, vi-l 
amintiţi, probabil, ca filmul în care Humphrey Bogart și Lauren 
Bacall reușesc să fie calmi și fascinanţi, oricât de complicată ar fi 
situaţia în care nimeresc; e greu de explicat că „The Big sleep” e 
un film excelent din meritul regizorului. 
În al doilea rând, pare improbabil că Hawks e un artist, pentru 
că Howard Hawks e un regizor de la Hollywood, adică filmele 
pe care el le asambla respectau șabloanele foarte rigide impuse 
de studiouri. Producătorii americani din anii `40 erau extrem 
de puţin sensibili la eventuala nevoie de liberă expresie a unui 
cineast. În al treilea rând – paradoxal -, filmele lui pot fi cu greu 
recunoscute drept opere de artă, pentru că atâţia spectatori le-
au urmărit cu plăcere și le-au apreciat cum se cuvine, fără să fie 
fini cunoscători. regizorul însuși se considera dator să distreze 
publicul, și-și critica anumiţi colegi de breaslă pentru că erau mai 
preocupaţi de ilustrat idei decât de regizat secvenţe. La vremea 

apariţiei lor, puţini critici ar fi contestat că filmele lui Hawks 
sunt bune – toate produsele hollywoodiene erau, în orice caz, 
profesionist făcute -, dar nu mulţi ar fi fost de acord că Hawks e 
altceva decât un meseriaș talentat.
Și totuși, în anii `50, tinerii critici de film grupaţi în jurul revistei 
„Cahiers du Cinéma” au îndrăznit să susţină că Howard Hawks 
e un autor – că filmele de gen pe care le făcea el sunt la fel de 
personale ca filmele de artă ale lui roberto rossellini. sigur că 
n-au fost de la început convingători – mai ales că pledoariile lor 
erau adesea foarte entuziaste și foarte puţin academice; de pildă, 
un articol elogios scris de Jacques rivette în 1953 începea în felul 
următor: „dovezile de pe ecran atestă geniul lui Howard Hawks: 
trebuie doar să vezi „Monkey Business” ca să știi că e un film 
strălucit. dar unii oameni refuză să recunoască asta; refuză să fie 
satisfăcuţi de dovezi. nu poate fi nici un alt motiv pentru care nu 
o recunosc.”1

numai că de la articolul lui Jacques rivette au trecut mai bine 
de cinci decenii și, între timp, reputaţia lui Hawks a tot crescut: 
criticii de la „Cahiers...” au avut timp să consolideze și să 
reformuleze apărarea lui; mai târziu, filmele lui au fost analizate 

de  irina trocan

Un artist la Hollywood
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de alţi critici – printre care britanicul robin Wood și americanul 
andrew sarris -, critici care au ajuns la aceeași concluzie: 
Howard Hawks este un autor. Cazul lui Hawks e cât se poate de 
important pentru critica auteuristă, tocmai pentru că nu e un 
exemplu evident. demonstrează cum, prin implicarea personală 
în filmele pe care le realizează – prin cântărirea fiecărei decizii 
pe care o presupune munca lui -, un regizor poate să-și imprime 
inconștient viziunea asupra lumii în aceste filme. 

În regia lui Howard Hawks
Pentru că valoarea artistică a filmelor lui Hawks e rezultatul 
unui proces, nu al unei intenţii, e important de urmărit cum 
se desfășoară acest proces. așadar, iată cum lucra Hawks: 
alegea scenariile care-i plăceau cel mai mult din ce i se punea 
la dispoziţie, apoi, eventual, le făcea modificări împreună cu 
scenariștii, și le filma. Pentru el, regia de film însemna în primul 
rând lucrul cu actorii, pe care îi îndruma moment cu moment. 
se asigura că din tonul și gesturile actorilor reies felul în care 
fiecare personaj se vede pe sine însuși și felul în care fiecare 
personaj îi vede pe ceilalţi. 
Bineînţeles că multe din aceste caracterizări erau interpretările 
personale pe care Hawks le dădea scenariilor - de multe ori, 
într-un scenariu hollywoodian, un personaj e doar un element 
de dramaturgie care precipită cursul evenimentelor spre 
deznodământ. nu veţi afla nimic despre personalitatea lui Philip 
Marlowe (Humphrey Bogart) din intriga filmului „The Big 
sleep” (de altfel, filmul e notoriu tocmai pentru că din intrigă 
nu se înţelege mare lucru); Marlowe – nesentimental, caustic și 
eficient - e un personaj de Bogart și un personaj de Hawks.
unui spectator atent nu-i rămâne decât să urmărească actorii, 
pentru că stilul vizual al lui Hawks e unul funcţional: filmează 
în cadre lungi, plasând camera aproximativ la nivelul ochilor 
unui privitor care stă în picioare; cadrele nu par niciodată 
statice, pentru că Hawks se asigură că dialogul e subordonat 
acţiunii. Pe tot parcursul carierei, Hawks a evitat flashback-urile 
și excentricităţile stilistice - în consecinţă, filmele lui nu și-au 
pierdut prospeţimea odată cu moda unui deceniu sau al altuia. 
austeritatea stilului i-a permis lui Hawks să se autodenumească 
un regizor-povestitor, și le-a permis altora să-l considere un clasic. 
doar că, datorită aversiunii lui Hawks faţă de sentimentalism 
și de explicaţii, filmele lui sunt destul de ambigue încât să fie 
admisibilă etichetarea lui ca un cineast modern: arată oameni 
acţionând, fără să asocieze faptele lor cu o cauză simplă precisă.
filmele lui Hawks, oricât ar fi de atent lucrate, par monotone în 
comparaţie cu produsele hollywoodiene standard; au în comun 
cu cinematografia europeană acea calitate de a conţine porţiuni 
în care „nu se-ntâmplă nimic”. autorul era destul de matur încât 
să știe că eroii lui nu sunt atât de labili încât să se transforme de 
la un plot point la altul, și să mai știe despre ei că, ocazional, se 
lasă absorbiţi de activităţi care n-au legătură directă cu intriga. 
secvenţa pescuitului din „To Have and Have not” („a avea și a 
nu avea”, 1944) nu e esenţială pentru intrigă – Harry Morgan 
(Bogart) are un vas de pescuit doar ca să transporte mai târziu 
cu el revoluţionari francezi. nici filmările din elicopter în 
„only angels Have Wings” („numai îngerii au aripi”, 1939), nici 
vânătoarea de rinoceri din „Hatari!” n-au legătură cu poveștile 

de dragoste; în schimb, e relevant pentru Hawks că protagoniștii 
lui sunt buni profesioniști și meseriile lor sunt periculoase - și nu 
putea lăsa astfel de lucruri să rămână doar niște idei abstracte 
pe care spectatorii le pot deduce dintr-un schimb de replici. 
Într-un fel foarte puţin hollywoodian, secvenţele de acţiune 
au un rol în economia filmului; transformările din final, cerute 
de convenţiile genurilor, par mai plauzibile dacă urmează unui 
proces îndelungat.

Recurențe
În filmele lui Howard Hawks, societatea, cu convenţiile ei, e doar 
un fundal înceţoșat. Între personajele lui Hawks nu se stabilește 
altă ierarhie decât cea rezultată din competenţe: într-un grup, 
personajul central e, de regulă, cel pe care îl admiră toţi, iar într-
un (potenţial) cuplu, contează mai puţin cine încearcă să seducă 
și cine opune rezistenţă – de obicei, ambii (potenţiali) parteneri 
sunt distrași de o problemă comună.
Criticul robin Wood analizează recurenţele tematice din filmele 
lui Hawks și felul în care autorul asimilează convenţiile genurilor 
și le pune în slujba propriei viziuni. „rio Bravo” (1959) nu e un 
western iconoclast, dar nici nu spune aceleași lucruri ca, de 
exemplu, western-urile lui John ford. În „rio Bravo”, contrastul 
între civilizaţie și natură nu e nicicând la fel de accentuat, iar 
conflictul principal nu e cel dintre răufăcător și comunitatea 
liniștită. Contează mult mai mult că șeriful John T. Chance (John 
Wayne) și-a propus să nu cedeze pretenţiilor răufăcătorului care 
vrea să-și vadă fratele eliberat din închisoare, și că stima de sine 
a șerifului ar avea de suferit dacă ar trebui să încalce legea. Ca 
în toate western-urile, pericolul planează asupra eroului - știm 
că urmează o confruntare -, dar tensiunea din „rio Bravo” e 
aproape insesizabilă; îl urmărim tot filmul pe șerif, care încearcă 
să se descurce singur, dar nu poate, și îi vedem pe alţii oferindu-
se să îl ajute, chiar dacă nu sunt tot timpul capabili: pe dude 
(dean Martin) îl împiedică alcoolismul pe care n-a reușit să și-l 
controleze, stumpy (Walter Brennan) e prea bătrân, Colorado 
(ricky nelson) e tânăr și îndărătnic, iar feathers (angie 
dickinson) ar fi trebuit să nu fie acolo de la bun început, sau cel 
puţin asta pretinde șeriful.
robin Wood identifică nevoia de stimă de sine și autodefinire în 
spatele acţiunilor fiecărui personaj – mai simplu spus, toţi vor 
să-i fie utili șerifului și nimeni nu vrea să-i asculte ordinele -, 
și consideră că dacă există un defect pe care Hawks îl taxează, 
e iresponsabilitatea. În condiţiile în care dude și Colorado sunt 
singurii doi ţintași competenţi din localitate, primul e iresponsabil 
pentru că bea, și al doilea pentru că „își vede de treaba lui”, în loc 
să-și păstreze energia pentru apărarea orașului. e interesant că 
amândoi își rezolvă problema prin forţe proprii, din considerente 
morale – nici unul nu e pus în situaţia să se trezească subit la 
realitate după ce primește o lecţie. Pe de altă parte, Hawks nu-
și condamnă personajele că nu fac ce se așteaptă alţii să facă, 
decât dacă aceste pretenţii sunt justificate; uneori, încăpăţânarea 
are foloasele ei: feathers nu vrea să plece din oraș și stumpy nu 
vrea să stea locului, din fericire – amândoi se dovedesc folositori 
în felul lor. dacă iresponsabilitatea e trăsătura pe care Hawks o 
apreciază cel mai puţin, inteligenţa pragmatică e calitatea lui 
preferată.
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Cum spuneam mai înainte, filmele lui Hawks nu adoptă ierarhiile 
convenţionale. Personajul lui dude are la bază o tipologie des 
întâlnită în western-uri – tovarășul slab de înger al eroului, care, 
prin contrast, îl face pe protagonist să pară de neînvins. numai 
că, așa cum observă robin Wood, între Chance și dude e greu 
de spus cine servește ca element de contrast. Problemele lui 
dude nu se subordonează problemelor lui Chance doar pentru 
că acesta din urmă e șeriful, sau pentru că e protagonistul. 
dimpotrivă, de multe ori Chance pare preocupat să-și ajute 
însoţitorul să stea departe de băutură sau să suporte efectele 
abstinenţei; solidaritatea dintre personajul lui Wayne și cel al 
lui Martin e scoasă în evidenţă printr-un gest mărunt specific 
pentru Howard Hawks: dude nu poate să-și ruleze ţigara pentru 
că îi tremură mâinile, iar Chance observă, așa că îi pregătește el 
una și i-o întinde în liniște. sprijinul pe care și-l acordă reciproc 
eroii lui Hawks e instinctiv, iar gratitudinea lor e întotdeauna 
voalată. 
„rio Bravo” conţine și un cuplu reprezentativ pentru filmografia 
regizorului său: relaţia dintre Chance și feathers nu diferă foarte 
mult de cea dintre geoff Carter (Cary grant) și Bonnie Lee 
(Jean arthur) din „only angels Have Wings” (1939), și e foarte 
apropiată de cea dintre Harry Morgan și slim (Lauren Bacall) 
din „To Have and Have not”. Personajul lui angie dickinson, 
ca toate protagonistele lui Hawks, are o personalitate tot atât 
de accentuată ca eroul, și se judecă pe sine tot în funcţie de 
meritele personale (și trebuie amintit că portretul feminin tipic 
pentru Hawks nu era tipic pentru cinemaul hollywoodian - de 
cele mai multe ori, protagonistele din western-uri, noir-uri și 
filme de acţiune erau prin preajmă doar ca să agite apele sau, 
din contră, să se mărite la sfârșitul filmului, când protagoniștii 
se maturizau îndeajuns; Hawks e printre puţinii realizatori 
care și-au dat seama că femeile sunt, și ele, oameni, înainte ca 
feministele să semnaleze nedreptatea). feathers, la fel ca dude, 
poate fi încadrată într-o tipologie – femeia cu reputaţie proastă 
-, dar, la fel ca dude, e un personaj de sine stătător. o irită că 
Chance și-a format o părere greșită despre ea și se chinuie să 
o corecteze, numai că Hawks nu o înfăţișează ca pe o victimă 
a opresiunii masculine - în toate secvenţele în care șeriful vine 
să-i ordone încă o dată să plece din oraș, el ajunge să fie cel 
intimidat. angie dickinson e mai agresivă decât Jean arthur și 
Lauren Bacall - poate și pentru că John Wayne e mai blajin decât 
Cary grant și Humphrey Bogart -, dar evoluţia cuplului e cam 
aceeași: protagonistul se dovedește a fi un tip mai sensibil decât 
părea după ce protagonista se dovedește a fi mai rezistentă decât 
o bănuise. 

Ambivalență
robin Wood sesizează că ultima secvenţă cu angie dickinson 
și John Wayne e redundantă: personajele lor și-au rezolvat 
divergenţele din scena precedentă și, conform tradiţiei 
hollywoodiene, deznodământul trebuia să lase să se întrevadă 
o legătură trainică; atâta doar că Hawks nu credea în relaţii 
durabile. deși sfârșitul din „rio Bravo” nu e o încălcare izbitoare 
a convenţiilor, nu e nici o copie servilă. relaţia filmelor lui 
Howard Hawks cu ideologia dominantă de la Hollywood este una 
ambiguă.

să luăm ca exemplu „scarface” (1932). e un film cu gangsteri 
care, așa cum cerea cenzura, ia măsuri să se dezvinovăţească 
de păcatul de a fi un film cu gangsteri: adoptă subtitlul „The 
shame of the nation”, începe cu o notă introductivă din 
care trebuie să se înţeleagă că realizatorii dezaprobă faptele 
gangsterilor și așteaptă ca guvernul să ia măsuri, conţine o 
secvenţă irelevantă pentru intrigă în care jurnaliștii discută în 
termeni abstracţi reprezentarea gangsterilor în presa vremii și 
imită, în mare, structura convenţională a filmelor cu gangsteri: 
după ascensiunea lui Tony Camonte (Paul Muni) urmează, 
inevitabil, declinul și moartea. Și totuși, „scarface” al lui Hawks 
e inevitabil subversiv tocmai pentru că seamănă cu celelalte 
filme ale lui Hawks: Tony Camonte se impune pentru că e abil 
(chiar dacă natura abilităţilor lui e condamnabilă) și se bucură 
copilărește că uneltirile lui dau roade. succesul său ar fi mult mai 
ușor de digerat dacă s-ar insinua, ca în alte filme cu gangsteri 
contemporane, că protagonistul e împins spre faptele mârșave de 
neglijenţa societăţii care-l marginalizează; numai că pe Hawks 
nu-l preocupă nici în acest caz mașinaţiile societăţii.
Și, așa cum nu îl interesează victimizarea, Hawks nu pune mare 
preţ nici pe patriotism: comparaţi „Casablanca” (regia Michael 
Curtiz, 1942) cu „To Have and Have not”. structura dramatică a 
primului film, la care a lucrat o armată de scenariști, e influenţată 
vizibil de ideologia dominantă în studiouri în timpul celui de-al 
doilea război Mondial; „Casablanca” e  evazionism hollywoodian 
tradiţional și se încheie cu mesajul inechivoc că nimic nu e mai 
nobil decât lupta pentru patrie (un mesaj liniștitor, dat fiind 
că americanii trebuiau oricum să lupte în război). Povestea de 
dragoste e un dispozitiv scenaristic folosit în acest scop: e de la 
sine înţeles că rick (Humphrey Bogart) și ilsa (ingrid Bergman) 
sunt meniţi să fie împreună (li se construiește în trecut o idilă 
încheiată brusc, să fie foarte clar ce simt unul pentru altul acum, 
că se regăsesc); e de la sine înţeles că, dacă rick era indiferent la 
necazurile altora până apare ilsa, nu va putea refuza să o ajute 
pe ea (de altfel, favoarea pe care i-o face nu are nici o bază în 
realitate: hârtiile de tranzit pe care rick le putea obţine și de 
care ilsa avea nevoie au fost născocite de scenariștii filmului); 
și, dincolo de toate astea, e de la sine înţeles că sacrificiul ilsei 
e necesar și nobil – după toate semnele, soţul are nevoie de 
sprijinul ei ca să lupte mai spornic pentru libertate. Premisele 
necesare pentru coerenţa filmului sunt ambalate ca adevăruri: 
„Casablanca” e un film facil care se pretinde a fi un film matur. 
„To Have and Have not” al lui Hawks tratează același subiect, 
dar tonul lui e mult mai puţin solemn: personajul lui Bogart nu 
e, ca în „Casablanca”, un tip romantic camuflat în cinic - e un 
cinic căruia îi stă în puteri să ajute cauza rezistenţei franceze 
și știe că ar mai fi și remunerat pentru asta; personajul lui Bacall 
e, întocmai ca ilsa, lipsită de sprijin pe un teritoriu străin, dar ea 
pare perfect capabilă să gândească singură. „To Have and Have 
not” e tot evazionism, dar măcar nu e o tragedie contrafăcută; 
în registrul lejer în care e spusă povestea, fuga de autorităţi a lui 
Harry și slim e o eschivă graţioasă.
s-ar putea spune cam aceleași lucruri despre diferenţele dintre 
„rio Bravo” și „High noon” (regia fred Zinnemann, 1952). La 
momentul apariţiei lui, nimeni n-ar fi numit „rio Bravo” o 
operă de artă, deși, la momentul apariţiei lui, „High noon” li s-a 
părut multora un film cu substanţă. În „High noon”, șeriful Will 
Kane – o întrupare a curajului în interpretarea lui gary Cooper 
- caută prin tot orașul sprijin pentru confruntarea iminentă cu 
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frank Miller, un răufăcător proaspăt eliberat din închisoare pe 
care Kane îl arestase, însă se pare că nimeni nu are curajul să-l 
ajute pe șerif. nu vă poate scăpa semnificaţia filmului, doar e 
evidenţiată în atâtea feluri: eliberarea lui frank Miller se petrece 
chiar în ziua în care șeriful, proaspăt căsătorit, aranjează să se 
retragă și să plece cu soţia din oraș (dar, în circumstanţele date, 
e nevoit să-și sacrifice planurile); personajele secundare vorbesc 
cu nonșalanţă despre moartea șerifului ca despre o probabilitate; 
fiecare dintre potenţialii susţinători ai lui Kane îi expune acestuia 
motivul egoist care-l determină să nu se implice; la sfârșit, după 
ce-l înfrânge pe frank Miller și, deci, salvează orășelul, șeriful 
pleacă, aruncându-și dezgustat insigna în colbul drumului. un 
spectator sceptic – cum a fost Howard Hawks - s-ar întreba de 
ce Will Kane apelează, rând pe rând, la toţi locuitorii orășelului, 
de parcă ar fi suficient să fie binevoitori ca să-i fie și folositori în 
luptă. Șeriful din „rio Bravo”, care e pus într-o situaţie similară, 
refuză să se întovărășească cu oricine nu e cel puţin la fel de bun 
precum cel mai competent dintre răufăcători.

Excepția
Criticii francezi care l-au declarat pe Hawks un autor pe vremea 
când, în statele unite, era considerat un meșteșugar merită 
apreciaţi că știau să distingă între un film cu o viziune și un film 

cu o morală. nu trebuie negate meritele de entertainer ale lui 
Howard Hawks, mai ales că filmografia lui cuprinde filme clasice 
din fiecare gen hollywoodian: film cu gangsteri -„scarface”-, 
comedie -„Bringing up Baby” (1938), „His girl friday” (1939), 
„Ball of fire” (1941) -, film de aventuri –„only angels Have 
Wings”-, film noir –„The Big sleep”-, film de război –„air force” 
(1943) -, film știinţifico-fantastic – „The Thing from another 
World” (1951) -, western – „red river” (1948), „rio Bravo”. 
Însă Hawks nu poate fi bănuit că făcea concesii pentru gustul 
publicului: vederile lui sunt exprimate consecvent în fiecare film, 
indiferent de gen și, deci, de așteptările spectatorilor; reduse la 
semnificaţie, „Bringing up Baby” și „The Big sleep” sunt la fel de 
sumbre, deși primul film e comedie și al doilea e noir.
Critica auteuristă are meritul de a-l fi descoperit pe Howard 
Hawks, dovedind că, scoasă din context și examinată în ansamblul 
ei, opera lui Hawks reflectă viziunile personale ale autorului. 
Hawks nu e doar un entertainer, e un artist, și filmografia lui e 
valoroasă ca operă de artă.
Însă metoda criticii auteuriste – analizarea operei unui regizor 
scoasă din context - e riscantă când trebuie să drămuiască 
valori, și entuziasmul cu care a fost primit „Monkey Business” 
(1952) îi demonstrează foarte limpede punctele vulnerabile. 
Într-adevăr, se poate susţine că „Monkey Business” e o comedie 
care oglindește vederile autorului ei – se poate susţine asta 
despre orice film de Hawks. se poate susţine că e inedit pentru 
că protagoniștii (interpretaţi de Cary grant și ginger rogers) 
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sunt singurul cuplu căsătorit din filmografia lui Hawks, un autor 
care nu preia doctrina hollywoodiană, conform căreia căsătoria 
e un final fericit. se poate susţine că Hawks e omul potrivit să 
vadă ce potenţial are premisa filmului – descoperirea unei licori 
a tinereţii care, odată băută, îl determină pe inventator (grant) 
să se poarte ca un adolescent iresponsabil. Și e perfect adevărat 
că, în mâinile lui Hawks, subiectul e tratat cu mai mult tact și 
mai multă căldură decât ar fi de așteptat de la un alt cineast 
hollywoodian: umorul pe care-l extrage Hawks din necazurile 
cuplului căsătorit nu devine niciodată grotesc. inventatorul bea 
din greșeală licoarea tinereţii și, la adăpost de seriozitatea lui 
obișnuită, face niște lucruri reprobabile; după ce își revine, caută 
un alt subiect pe care să testeze poţiunea și soţia (rogers), vrând 
să-l ajute - sau poate vrând să-și ia revanșa -, bea și ea din poţiune 
și se distrează purtându-se iresponsabil câteva ore. Cu toate 
astea, „Monkey Business” rămâne doar o operă minoră a unui 
regizor matur – o comedie care conţine situaţii destul de bune 
încât să-l distreze pe Hawks. „Monkey Business” nu e, așa cum 
scrie Jacques rivette, „o parabolă care înfăţișează stadiile fatale 
ale degradării unei minţi superioare”2 – e o farsă, și încă una 
lipsită de rafinament. dacă Hawks merită laude fiindcă nu face 
concesii pentru gustul publicului, merită stimat pentru „Bringing 
up Baby” mult mai mult decât pentru „Monkey Business”.
sigur că evaluarea la care l-au supus pe Howard Hawks criticii 
de la „Cahiers du Cinéma” e mai complicată decât poate părea 
– e adevărat că, în textele lor, i-au analizat opera desprinsă de 
context, dar nu se poate spune că le lipsea contextul; vorbim, 
totuși, despre rivette, Truffaut, godard și rohmer – spectatori 
educaţi cu cunoștinţe vaste în film hollywoodian.

tradiția
robin Wood scrie despre „rio Bravo” următoarele: „rio Bravo e 
cel mai tradiţional dintre filme. Tot spiritul lui Hawks e imediat 
în spatele lui, și toată tradiţia western-ului, și în spatele acestora 
e Hollywood-ul însuși. dacă mi s-ar cere să aleg un film care 
justifică existenţa Hollywood-ului, cred că ar fi „rio Bravo”. 
Hawks e în totalitate personal și distinctiv atunci când opera lui e 
cel mai hotărât tradiţională: cu cât sunt mai stabile fundaţiile, cu 
atât se simte mai liber să fie el însuși. Totul în „rio Bravo” poate fi 
atribuit tradiţiei western-ului, dar totul în el e Hawks esenţializat 
– fiecare personaj, fiecare situaţie, fiecare secvenţă e expresia lui, 
la fel de sigur cum fiecare detaliu dintr-un film de antonioni îl 
exprimă pe antonioni.”3

Hawks își merită, indiscutabil, locul în panteonul regizorilor 
hollywoodieni. Cu libertatea limitată pe care i-o lăsau convenţiile 
genurilor, făcea filme profund personale. „rio Bravo” e excelent 
tocmai datorită felului în care lucrează cu așteptările unui 
spectator de western, căruia i se pare firesc că protagonistul 
nu are alte priorităţi decât următoarea confruntare, că datoria 
personajelor secundare e să graviteze în jurul eroului, că nimic 
important nu s-a întâmplat în vieţile protagoniștilor înainte 
să înceapă filmul – sau dacă s-a întâmplat, va ieși la iveală pe 
parcursul filmului -, și așa mai departe. un spectator idiosincratic 
i-ar găsi filmului nenumărate defecte: cum se face că stumpy pare 
pus pentru prima oară în situaţia să vrea să-l ajute pe Chance și 
să nu poată? (doar se presupune că e bătrân de mai multă vreme); 

de ce irosesc toţi locuitorii orășelului atâta energie umilindu-l pe 
dude pentru dependenţa de alcool? ce o aduce acolo pe feathers 
și ce o face să nu vrea să plece de lângă șerif?
În cartea sa, „Hollywood Cinema”, criticul richard Maltby 
vorbește despre critica academică a filmului hollywoodian și 
despre cum, ca să-și legitimizeze obiectul de studiu, anumiţi 
critici au încercat să demonstreze profunzimea sensurilor acestor 
filme de consum. Într-un capitol, Maltby trece în revistă analize 
academice referitoare la „only angels Have Wings” apărute de-a 
lungul mai multor decenii, și examinează felul în care se contrazic 
și se suprapun concluziile lor. Pe Maltby îl interesează mai puţin 
să stabilească valoarea filmului lui Hawks –cum îi interesa pe 
criticii auteuriști - decât îl preocupă importanţa lui: „o mare parte 
din discomfortul experimentat în încercările critice de a găsi o 
abordare respectabilă a Hollywood-ului rezultă din ezitarea de a 
recunoaște că, deși industriile culturale au o importanţă centrală 
în viaţa cotidiană a tuturor societăţilor vestice și a multor altora, 
nu sunt importante datorită vreunei profunzimi inerente pe 
care o posedă. dimpotrivă, lipsa lor de profunzime e o condiţie 
a statutului lor ca divertisment. „only angels Have Wings” este 
despre atitudinea în faţa morţii, stoicismul eroic, imperialism, 
rasism, și dispreţul pentru feminitate, dar nu e în profunzime 
despre aceste lucruri. Le discută la un nivel superficial, 
sentimental -  nearticulat. este despre aparenţa acestor teme 
și despre atitudinile și presupunerile comune legate de ele, și 
este despre ele la propria-i suprafaţă. dar asta nu diminuează 
importanţa Hollywood-ului. Pentru că, dacă studiem o cultură, 
atunci sentimentele ei, locurile comune, tăcerile și ezitările 
ei sunt o parte vitală a acestui studiu. o critică pregătită să ia 
Hollywood-ul în serios poate să caute mai puţin să descopere 
sensuri profunde sau scopuri ascunse în textele sale, și să-și 
asume mai mult sarcina la fel de dificilă să articuleze tăcerile și 
echivocările, plenitudinile, excesele, și banalitatea suprafeţelor 
lor.”4 deși richard Maltby omite să sublinieze că Hawks e printre 
regizorii ale căror filme au o notă personală – nu sunt produse 
de serie ale industriei culturale -, evaluarea sa e relevantă: arta 
lui Hawks nu e numai limitată de șabloanele hollywoodiene, e și 
compatibilă cu ele. 
În „The american Cinema: directors and directions 1929-1968”, 
andrew sarris îl descrie așa: „un regizor al fragmentelor și al unui 
tot unitar, Hawks și-a imprimat viziunea neobișnuit de sumbră 
asupra vieţii în melodrame cu detectivi și gangsteri; filme de 
aventuri; western-uri; musical-uri; și comedii sofisticate – genul 
de lucruri pe care americanii le fac cel mai bine și le apreciază 
cel mai puţin. faptul că se poate discerne aceeași semnătură 
regizorală într-o diversitate de genuri fără precedent atestă 
măiestria lui. faptul că genurile pot fi în continuare apreciate 
pentru farmecul lor propriu atestă impulsul artistului să facă 
divertisment.”5 Howard Hawks este un artist important care, de 
bine sau de rău, aparţine unei culturi importante.

1 Jacques rivette, “The genius of Howard Hawks”, Cahiers du Cinéma, 

The 1950s: neo-realism, Hollywood, new Wave, coord. Jim Hillier, 

Harvard university Press, 1985, p. 126

2 idem

3 robin Wood, Howard Hawks, Bfi Publishing, 1983, p. 35-36

4 richard Maltby, Hollywood Cinema, Blackwell Publishing, 2003, p. 521

5 andrew sarris, The american Cinema: directors and directions 1929-

1968, da Capo Press, 1996, p. 56
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Fassbinder Forever
de olivia căciuleanu  

speculaţii psihanalitice
fassbinder s-a născut în data de 31 mai 1945 în Bad Worshofen, 
München, cu trei săptămâni după ce trupele americane au 
intrat în ţară, iar germania tocmai trecea prin marea divizare. 
fassbinder avea să se nască sub semnul zodiacal al gemenilor 
– semnul duplicităţii. oamenii care l-au cunoscut îl descriu în 
termeni complet contradictorii: sensibil, dar cinic, tandru, dar, 
în același timp, brutal, altruist și egocentric; în fine, era o fire cu 
desăvârșire dictatorială, dar totodată iubea enorm de mult lucrul 
în echipă. ,,Tema este identitatea unui individ și cum o dobândește. 
Și acest lucru este conectat la următorul fapt: pentru a fi complet, 
un individ trebuie să se dedubleze”. fassbinder a adresat aceste 
cuvinte lui dieter schidor, în data de 10 iunie 1982, cu câteva ore 
înainte să moară.  
este esenţial pentru o înţelegere completă a operei lui 
cinematografice să menţionez câteva date biografice, deoarece el 
și-a transpus, de fapt, întreaga viaţă în filme. ar fi naiv să se creadă 
tot ce a declarat regizorul despre copilăria sa, însă ceea ce este și 
mai tragic este că nu a prea avut o copilărie, în adevăratul sens 
al cuvântului. ,,Copil fiind, eram deja ceea ce acum se numește 
maniaco-depresiv”, declara regizorul câţiva ani mai târziu, și avea 
toate motivele să susţină această afirmaţie. În primii șase ani de 

viaţă a locuit cu ambii săi părinţi. Tatăl, Hellmuth fassbinder, era 
un medic de familie al cărui cabinet se afla într-un cartier rău-famat, 
un soi de epicentru al prostituţiei din München. Prostituatele 
veneau la el ca să-și facă controlul medical obligatoriu, iar rainer, 
care se obișnuise cu aceste femei în apartamentul părinţilor, le 
simpatiza - deși îi era strict interzis să vorbească cu ele. În afară de 
aceste femei, mai trăiau în apartamentul lor refugiaţi din germania 
de est, iar acest lucru l-a derutat probabil și mai mult, la o vârstă 
atât de fragedă. Întrebat într-un interviu dacă și-ar fi dorit vreodată 
să fi avut o altfel de copilărie, fassbinder declara: ,,Probabil în acea 
perioadă căutăm asta. dar astăzi n-aș putea spune că nu a fost bine 
că n-am avut așa ceva. faptul că nu am avut o familie normală m-a 
îmbogăţit.”
Părinţii săi au divorţat după cinci ani de căsnicie; apoi, un an 
mai târziu, mama sa s-a îmbolnăvit de tuberculoză și a trebuit 
să se interneze într-un sanatoriu, iar tatăl său s-a mutat în Köln, 
fassbinder rămânând singur pe lume, în special între vârsta de 
șapte și noua ani - o vârstă critică pentru orice copil. el a trebuit din 
acel moment să fie propria mamă, propriul tată, și și-a asumat mai 
târziu chiar și rolul de nou soţ al mamei sale. Jean-Paul sartre, care, 
de asemenea, a crescut fără tată, declara că el a crescut fără ,,super-
ego” (acest termen freudian desemnează a treia instanţă mentală, 
care nu este altceva decât totalitatea gândurilor impregnate 
subconștientului nostru de către părinţii, așa-numiţii ,,șapte ani de 
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acasă”), iar fassbinder a făcut aceeași declaraţie uluitoare, spunând 
că ,,sunt propriul meu tată”. de altfel, când Liselotte eder, mama sa, 
s-a recăsătorit, rainer a fost foarte ostil faţă de noul soţ, și a jurat că 
n-o să locuiască niciodată sub același acoperiș cu acel om. de aceea, 
a fost trimis la un internat de băieţi câteva luni mai târziu.  
,,Când soţul meu a murit în 1971, am fost devastată, complet expusă 
și neprotejată, și atunci mi-am dat brusc seama că așa a fost rainer 
întotdeauna, toată viaţă sa, în raport cu oricine. desigur, este 
imposibil să trăiești la mila unei asemenea expuneri totale. așa 
că a încercat să se protejeze izolându-se complet în sine, de tot și 
toate”, declară mama sa, care a văzut „libertatea” de care s-a bucurat 
rainer în copilărie ca fiind ceva complet negativ, ca rezultat al lipsei 
de afecţiune din partea oamenilor apropiaţi, lucru pentru care s-a 
simţit mulţi ani vinovată.  
Crescând în felul în care a crescut, rainer n-a putut niciodată să 
înveţe să se iubească și a început să considere că nici ceilalţi nu au 
niciun motiv pentru care să-l aprecieze. această nesiguranţă pornea 
cumva și de la aspectul său fizic: alţi băieţi de vârstă lui erau mai 
iubiţi, deci, în ochii lui, ceilalţi băieţi arătau cu siguranţă mai bine 
decât el. fiind un spirit analitic, și-a dat seama de mic că are nevoie 
de ajutor, și dacă în primii lui ani de viaţă nu se putea opri din plâns 
cu orele, odată cu maturizarea a început să se izoleze emoţional 
de orice altă fiinţă în afară de el însuși. soluţia lui mentală a fost 
să refuze ajutorul celorlalţi, înainte că aceștia să apuce să i-l ofere. 
Comportându-se ca un sălbatic, putea să se protejeze de suferinţa 
de a fi respins, iar pentru cei care nu-l cunoșteau de mic copil, 
fassbinder părea a fi un nebun: nu înţelegeau de ce se comportă în 
acest fel. 
La vârsta de 7 ani, fassbinder își alina singurătatea mergând zilnic 
la cinema la tot felul de filme, inclusiv la western-uri, pentru care 
a dezvoltat un soi de pasiune. rainer Werner fassbinder a fost un 
copil educat de cinema, la fel ca alţi autori din generaţia sa. de 
multe ori mergea chiar de două sau trei ori pe zi la filme, în ciuda 
rugăminţilor mamei sale, care prefera să-l știe că joacă fotbal pe 
afară, că face mișcare, în loc să stea în faţă ecranului de cinema 

și să se tripeze cu filme nepotrivite pentru vârstă lui. fassbinder 
credea că, dacă se testează singur și își pune viaţa sub atenta-i lupă, 
filmele vor avea un efect vindecător asupra psihicului său. Toate 
demersurile artistice pe care le-a iniţiat au fost o formă de terapie 
pentru el. Însă, spre deosebire de alţi artiști, din momentul în care 
a început lucrul, a continuat să lucreze ca un dement toată viaţă, 
având o forţă de muncă incredibilă - a ajuns sa lucreze efectiv până la 
epuizare. ,,nu există nimic care să nu fie bolnav. În această societate 
în care trăim, creativitatea trebuie să fie nevrotică. [...] Și, oricum, 
nu am cunoscut pe nimeni care să fie sănătos mental, niciodată.” 
din acest motiv, băiatul neajutorat care nu a primit atâta afecţiune 
pe cât ar fi meritat s-a transformat într-un regizor riguros, care i-a 
tiranizat pe aproape toţi colaboratorii săi. astfel, într-un corp uman, 
au coexistat două persoane - una foarte emoţională și introvertită, 
care cerea ajutorul și iubirea celor din jur, și cea de-a doua, mult mai 
independentă și mai lucidă, care o persecuta pe prima și o făcea să 
fie mai puternică. fassbinder era, de altfel, bisexual - orientare care 
i-a marcat, în mod irefutabil, toată opera.
Și freud considera că, pentru a reuși în viaţă, este nevoie să ne 
dedublăm - adică să ne acceptăm mai întâi așa cum suntem, 
pentru ca apoi să ne construim cea de-a două personalitate, care 
s-o echilibreze și s-o întregească pe prima. scopul acestei afirmaţii 
era să nu mai fie nevoie să căutăm altundeva ajutor, în afară de în 
noi înșine. Psihanalistul era de părere că ego-ul, adică „eul”, este 
prins într-un conflict etern între „superego” (responsabilitatea 
pentru lege și ordine) și „sine” (locul din mintea noastră în care stau 
adunate toate dorinţele și visele noastre). războiul dintre ce avem 
chef și ce avem voie să facem culmina, în opinia sa, în Complexul 
lui oedip; dorinţele incestuoase ale copilului se bat cap în cap cu 
legile de necontestat ale adulţilor. un băiat dezvoltă, astfel, fantezia 
secretă de a-și omorî tatăl, deoarece această ierarhie tată-fiu trebuie 
cucerită și învinsă; însă, sub ameninţarea castrării primordiale, este 
forţat treptat să renunţe la această dorinţă, ba chiar să se identifice 
tot mai mult cu figura paternă care, odată, l-a oprimat. fassbinder 
a locuit pentru o scurtă perioadă, după divorţul părinţilor, alături 
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de tatăl său în Köln, iar certurile erau la ordinea zilei. Tatăl său își 
suna cea de-a două soţie și îi spunea ,,notează ce îţi dictez acum, 
azi propriul meu fiu a vrut să mă ucidă!”. apoi, odată cu trecerea 
anilor, fassbinder a ajuns să-i semene tatălui său, fiind necruţător 
cu aproape toţi actorii pe care i-a consacrat, reușind să fie, cum 
el însuși spunea, ,,ceea ce a fost shakespeare în teatru, Marx în  
politică și freud  în psihologie” - în sensul că nimic nu a fost la fel în 
domeniul lor după ei.
dubla personalitate al lui fassbinder a prins cu adevărat glas numai 
prin limbajul său cinematografic. Încă de la primele sale filme, s-au 
dezvoltat două linii artistice paralele și contradictorii, care s-au 
influenţat constant una pe cealaltă și care, după trecerea anilor, 
au fuzionat. aceste două aspecte au fost, cum el însuși le-a numit, 
,,filmele-cinema” și ,,filmele burgheze”. acestea au avut ca sursă 
de inspiraţie filmele de la Hollywood ale anilor ‘50 și melodramele 
germane, inspirate din latura social-realistă a culturii populare 
bavareze. Ceea ce voia el să realizeze, era un cinema „atât de 
minunat, de accesibil și de general valabil ca  Hollywood-ul, dar în 
același timp, nu atât de fals”. 
Cariera lui fassbinder a început în momentul în care a fost respins 
la Berlin film akademie, unde a încercat să intre cu un scenariu 
intitulat ,,numai o felie de pâine” sau ,,dialog despre un film din 
auschwitz”. Însă această nereușită nu l-a oprit pe tânăr, și astfel 
a continuat cu filmarea primelor sale două scurtmetraje, ,,der 
stadtstreicher” (,,Vagabondul”) și ,,der kleine Chaos” (,,Micul 
haos”) în anul 1966. a mai încercat să intre cu aceste scurtmetraje 
încă o dată la academia de film de la Berlin, însă a fost respins iar. 
nimeni nu a crezut că are un viitor în a face filme, în afară de el 
însuși, bineînţeles.
,,der stadtstreicher”, primul său film, are că subiect un vagabond 
care găsește o armă și se plimbă prin München cu ea în mână, 
contemplând perspectiva sinuciderii. acest scurtmetraj este o 
replică la ,,Le signe du lion”, de eric rohmer, unul dintre filmele 

lui preferate din acea perioadă. de asemenea, ,,der kleine Chaos”, 
un al doilea scurtmetraj în care protagonistul este interpretat chiar 
de către fassbinder, este un omagiu adus filmului ,,Vivre să vie” de 
godard, lui raoul Walsh și lui françois Truffaut (la final, după ce cei 
trei protagonisti au jefuit o burgheză și vorbesc despre ce o să facă 
cu banii, r. W. fassbinder spune fericit ,,eu o să mă duc la cinema!”). 
scurtmetrajul a fost respins la festivalul de film de la oberhausen, 
iar toţi cei din jurul viitorului autor de cinema nu credeau că acesta 
va reuși vreodată să-și construiască o carieră de cineast.
Văzând că îi este refuzată intrarea directă în lumea filmului, 
fassbinder și-a incercat norocul în teatru. Întâi a făcut parte din 
trupa ,,action-Theater” din München. Însă spectacolele acesteia nu 
au avut foarte mult succes la critici, care au scris despre ele, după 
o reprezentaţie a ,,antigonei” lui sofocle, că ,,sunt anti-orice, și în 
final, <<anti-gone>>” Trupa s-a autodizolvat după cincisprezece 
luni de activitate, iar fassbinder și Peer raben (unul din cei mai 
apropiaţi colaboratori de-ai lui, cu care a continuat să lucreze 
o viaţă întreagă), au pus pe picioare o altă companie de teatru 
numită ,,antiteater”. Piesele pe care le puneau în scenă erau 
de două categorii: pe de-o parte, fassbinder a înfruntat operele 
clasice, distrugându-le mai mult decât adaptându-le - adică a luat 
câteva tipare comportamentale din teatrul universal și le-a găsit un 
nou loc într-o lume nouă - în propriul său univers contemporan, 
ajutându-se de experienţele și comentariile sale; pe de altă parte, a 
scris el însuși câteva piese, care nu aveau o intrigă reală, ci erau mai 
degrabă o serie schiţată de monologuri.

filmele-cinema
Primul său lungmetraj, intitulat ,,Liebe ist kälter als der Tod” 
(„iubirea e mai rece decât moartea”, 1969) a avut premiera mondială 
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la festivalul de film de la Berlin. avea să fie un an marcant pentru 
cinematografie: în selecţia festivalului figura și ,,Le gai savoir”, 
filmul cu care Jean-Luc godard avea să-și completeze demersul de a 
distruge defintiv limbajul tradiţional cinematografic. godard, după 
mai multe încercări de a se juca cu limbajul comercial de cinema, 
a găsit o concluzie maniei sale distructive: la finalul filmului apare 
un ecran negru si o mărturisire de-a autorului. godard recunoaște 
că nu acesta este filmul pe care a vrut sa-l facă și că, dacă cineva 
va avea un film de făcut, ar trebui să înceapă de unde el s-a oprit. 
fassbinder a pornit exact de la acea idee și a prezentat publicului 
prima sa încercare de a construi un nou limbaj cinematografic, 
bazat pe ruinele teoriei abandonate de godard. Cinematografia 
europeană suferea la acel moment o interiorizare acută. reducerea 
mijloacelor cinematografice a făcut astfel ca efectul filmului sa fie 
mult mai intens - cadrele largi, statice și goale, cu aceste personaje 
învăluite de o liniște de mormânt, încarcă filmul cu forţă poetică. 
Pauzele dintre evenimente au devenit astfel mai importante decât 
evenimentele în sine. Cea mai bună descriere a acestui film a făcut-o 
fassbinder însuși, când a declarat: ,,Ce îţi rămâne, după ce ai văzut 
acest film, nu este că șase oameni sunt omorâţi pe parcursul filmului, 
ci că au existat șase suflete care nu au știut cum să se descurce, care 
pur și simplu au fost respinse de societate pentru că erau așa cum 
erau, și cărora nu li s-a dat nicio șansă.” filmul a fost huiduit de 
întreaga sală în cadrul primei proiecţii de la Berlin.
Chiar și atunci când un individ întoarce spatele societăţii, el 
continuă să fie o victimă a standardelor impuse, și începe să-și 
dezvolte alternative ale propriei sale personalităţi. această idee - că 
protagoniștii săi sunt victime ale societăţii burgheze și că nu sunt de 
fapt născuţi rebeli, ci sunt oameni obișnuiţi care efectiv n-au reușit 
să se încadreze -, îl va bântui pe fassbinder o viaţă întreagă. Cu acest 
lungmetraj de debut va începe o serie de „filme-cinema”, printre 
care putem enumera ,,götter der Pest” (1970), ,,der amerikanische 
soldat” („soldatul american”, 1970), ,,Whity” (1971) și ,,rio das 
Mortes” (1971). „filmele-cinema” sunt mărturii ale convingerilor 
sale artistice, așa numitele ars poetica, și au fost interpretate la 

acea vreme, în mod eronat, ca fiind parodii ale filmelor americane 
cu gangsteri. utilizarea anumitor clișee de către fassbinder a fost 
particulară - el a amplificat clișeele, încercând să scoată seva de 
adevăr universal valabilă din ele - sinteză exersată și de godard. 
de altfel, această iubire pentru filmele de la Hollywood îi unește pe 
godard și pe fassbinder, deoarece este vorba despre recunoașterea 
dragostei faţă de filmele pe care le-au vizionat in copilarie.  
  

filmele burgheze
În cea de-a doua mare categorie a filmelor sale putem încadra 
,,filmele burgheze”, care, spre deosebire de ,,filmele-cinema”, 
poartă denumirea de ,,burgheze” datorită lumii pe care o prezintă 
și pe care o critică. ,,Katzelmacher” (filmat în anul 1969 - al doilea 
lungmetraj al său, un film absolut superb) este răspunsul ,,burghez” 
adus primului său film ,, Liebe ist kälter als der Tod”. stilul în care 
este filmat e mai static, și intriga avansează chiar mai lent decât în 
debutul său regizoral. ,,Katzelmacher” portretizează viaţa unui grup 
de tineri care locuiesc în aceeași scară de bloc și demonstrează că, 
într-o societate atât de închisă, personajele nu mai pot fi libere nici 
măcar în timpul lor liber. faptul că locuiesc în acelasi bloc și că au în 
comun același stil de viaţă îi face să cadă într-un cerc vicios, în care 
toată lumea urmărește pe toată lumea. Camera de-abia se mișcă pe 
tot parcursul filmului - ea rămâne statică, într-o încadratură largă, 
confruntând personajele frontal. aceste tablouri ale realităţii sunt 
întrerupte numai de plimbările protagoniștilor prin cartier, filmate 
cu ajutorul travling-urilor și acompaniate de o temă pentru pian 
compusă de schubert. Poezia realităţii amorţite a acestor personaje 
o să vă zdruncine definitiv lumea interioară. 
aș dori să mai menţionez un alt „film burghez”, și anume ,,Warum 
läuft Herr r. amok?”, care m-a uluit efectiv, și, din punct de vedere 
stilistic și tematic, este diferit de toate celelalte filme făcute de 
fassbinder, deoarece tratează claustrofobia de la distanţă - noi 
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intuim numai sentimentul de izolare emoţională prin care trece 
personajul, chiar dacă nu ne este arătat niciodată cu degetul acest 
lucru. filmul se aseamănă în multe privinţe cu un documentar: 
personajele poartă numele actorilor, și tot filmul este filmat „din 
mână”, pe peliculă de 16mm. dintre toate filmele pe care le-a făcut 
până în acest punct al carierei sale, acesta conţine, de departe, cel 
mai mult dialog, și, tocmai prin asta, regizorul accentuază faptul că 
se vorbește mult în viaţă, dar niciodată nu se spune nimic esenţial. 
Personajele vor să umple golul din viaţa lor cu un flux incredibil 
de cuvinte, dar asta nu-i face decât să se adâncească și mai mult în 
izolarea lor. filmul are un final șocant, pe care nu-l voi dezvălui în 
acest articol, deoarece ar fi o crimă să dau de gol deznodământul 
acestei povești. Pot spune însă că oricine va viziona această 
capodoperă cinematografică își va da seama că ceea ce fassbinder 
făcea în anul 1970, cineaștii români contemporani fac de abia acum, 
cu câteva decenii mai târziu. În același stil, sunt realizate filmele 
,,Händler der vier Jahreszeiten” („negustorul celor 4 anotimpuri”, 
1971), ,,Mutter Küsters’ fahrt zum Himmel” („Mama Kusters merge 
în rai”, 1975), ,,ich will doch nur, dass ihr mich liebt” („Tot ce vreau 
este să mă iubesști”, 1976)  ,,angst essen seele auf” („ali: frica 
mănâncă sufletul”, 1974).

filmele autobiografice
Mă opresc acum asupra primului film de fassbinder pe care l-am 
văzut, care se numește ,,die bitteren Tränen der Petra von Kant” 
(„Lacrimile amare ale Petrei von Kant”, 1972). sursa de inspiraţie 
a acestui film a fost propria sa dramă erotică. Petra von Kant 
(interpretată de Margit Carstensen, o actriţă extrem de îndrăgită 
de fassbinder) este designer vestimentar și trece printr-o criză 
existenţială. În timp ce se bucură de succes pe plan profesional, 
din punct de vedere sentimental este distrusă - tocmai a divorţat, 
căci se simţea persecutată de către soţul ei. Petra se îndrăgostește 
de Karin (Hanna schygulla – actriţa-fetiș a regizorului), însă 
începe s-o trateze pe Karin în aceeași manieră în care o trata pe 
ea fostul soţ. Karin o părăsește, după ce o folosește ca să-și înceapă 
cariera, spre disperarea Petrei. Tot filmul este de fapt o radiografie 
a sentimentelor unei femei mature. Ceea ce m-a impresionat enorm 
la acest film este faptul că acţiunea se petrece numai în interiorul 
celor patru  pereţi ai apartamentului Petrei – mi se pare un tur de 
forţă regizoral. alte filme în care sunt portretizate femei remarcabile 
sunt: ,,nora Helmer” (1974), adaptare a ,,Casei de păpuși” de Henrik 
ibsen, ,,Martha” (1974), povestea unei femei agresate de propriul 
ei soţ, ,,effi Briest” (1974), o transpunere superbă a romanului cu 
același nume de Theodor fontane, ,,angst vor der angst” (1975), 
povestea unei femei care suferă de depresie post-natală într-o 
societate care nu este pregătită să accepte așa ceva.  
din categoria de dimensiuni mari a filmelor despre homosexualitate, 
exponenţial este lungmetrajul ,,fox - faustrecht der freiheit” („fox 
și prietenii săi”, 1975). fassbinder a declarat în 1975 la festivalul 
de film de la Cannes că ,,este cu siguranţă primul film în care 
personajele sunt homosexuale, fără că homosexualitatea lor să 
fie prezentată că fiind o problemă. [...] aici homosexualitatea este 
arătată că fiind complet normală, iar problema din film este cu 
totul alta, este o poveste de dragoste în care o persoană exploatează 
dragostea celeilalte persoane, și aceasta este de fapt povestea pe 
care o spun mereu.” dacă acesta este cu adevărat primul film despre 

homosexualitate, în care această orientare nu este prezentată negativ 
este, desigur, chestionabil. regizorul joacă în rolul protagonistului, 
franz Biberkopf (care era numele ales de către el pentru alter-
ego-ul său) și este de fapt victima unui escroc sentimental, care-i 
fură până la final și banii, și inima, și viaţa; îl tot minte că vrea să-l 
formeze ca om, ca să ajungă o persoană „normală”: ,,Trebuie să 
înveţi, să înveţi și apoi să înveţi din nou. Trebuie să înveţi, să ai o 
cultură. este greu, desigur! dar o să reușim să facem o persoană că 
lumea din tine”, îi spune amantul său perfid, și cel mai dureros e 
faptul că până și persecutorul în filmul lui fassbinder are dreptate. 
din această serie de filme, mai trebuie văzut neapărat , „in einem 
Jahr mit 13 Monden” („Într-un an cu 13 luni”, 1978), film regizat 
de către fassbinder în luna iulie a anului 1978, an în care fostul lui 
prieten s-a sinucis din cauză că regizorul îl părăsise cu câteva luni 
înainte de nefericitul eveniment.

trilogia Brd
Și ajungem astfel la cea mai importantă perioadă din cariera 
lui fassbinder, și anume sfârșitul ei, care a început cu faimosul 
,,Berlin alexanderplatz”. Perioada lui de glorie a continuat cu 
trilogia Brd, din care fac parte filmele ,,die ehe der Maria Braun” 
(„Căsătoria Mariei Braun”, 1979) (de altfel, Maria era pseudonimul 
de homosexual pe care și-l alesese regizorul în viaţa de zi cu zi) - 
povestea unei femei care apucă să trăiască numai o singură zi din 
căsătoria cu soţul ei, deoarece el este chemat a doua zi pe front, și 
care trece practic singură prin tot cel de-al doilea război Mondial, 
pentru ca la final, când se reîntâlnește cu iubirea vieţii ei, să se 
termine totul foarte sec; ,,Lola” (1981) - povestea unei prostituate 
care vrea să fie admirată de un om care este foarte moral și bun 
la suflet, dar care, din păcate, după ce reușește să se căsătorească 
cu acesta, se întoarce la proxenetul ei (fassbinder se prostituase, la 
rândul lui, câţiva ani în tinereţe); și ,,die sehnsucht der Veronika 
Voss” („Veronika Voss”, 1982), povestea unei actriţe care este uitată 
de oamenii care nu de mult o adorau, și e împinsă într-un semi-
anonimat și într-o dependenţă îngrozitoare de morfină (regizorul a 
fost găsit mort după ce a combinat cocaină cu somnifere, și a făcut 
stop cardiac în timp ce lucra asupra noului său scenariu). achim 
Haag afirma că aceste trei eroine sunt ,,purtătoare ale unei nevoi 
abisale de dragoste și fericire, care rămâne nesatisfăcută într-o 
societate dominată de bărbaţi”. Când am văzut această trilogie, mi-
am dat seamă că, de fapt, cele trei femei reprezintă cele trei laturi 
ale personalităţii regizorului, iar sinceritatea pe care el o exercită în 
aceste filme este devastatoare - el efectiv s-a sacrificat pentru arta 
lui. de ce? Pentru că nu a găsit iubirea autentică în altă parte. 
În scurta sa viaţă, rainer Werner fassbinder a regizat 43 de filme, 
cele mai multe neegalate în frumuseţe sau profunzime. Cu toate că 
a trăit numai 37 de ani (l-a depășit cu 6 luni pe Wolfgang amadeus 
Mozart, cu care aș putea spune că a semănat din punct de vedere al 
talentului enorm), îl putem numi un adevărat autor de film, deoarece 
el a trăit ca să facă filme, și nu invers. fassbinder știa, probabil, că 
această muncă de titan o să-l distrugă la un moment dat; dar fiind un 
masochist înrăit, a continuat să-și urmeze propriul drum. imaginea 
de excentric, pe care și-a creat-o special pentru public, l-a ajutat 
să fie promovat mai asiduu decât alţi regizori. a simţit nevoia să-
și construiască propria legendă, iar în final a trebuit să-și sacrifice 
viaţa pentru ca aceasta să ajungă la desăvârșire.
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opera lui godard este, cel mai adesea, privită fragmentat, în perioade 
distincte, ghidate de tendinţe diferite, chiar contrarii. Între primul 
lungmetraj, „À bout de souffle”, realizat de regizor în 1959,  și  „Week 
end”, 1967, se consideră a fi perioada cinefilă a lui godard, influenţată 
de spiritul și de discuţiile din redacţia revistei „Cahiers du Cinéma”. 
În acești ani, căutările stilistice din filmele lui godard vizau exclusiv 
cinemaul. a urmat o perioadă vehementă, de implicare într-un 
cinema politic, ce a durat din 1968 până în 1974, timp în care cineastul 
a lucrat majoritar în cadrul grupului dziga Vertov, grup militant 
pentru ideile de stânga. Membrii grupului considerau lucrul colectiv 
ca pe o alternativă de rezistenţă în faţa conceptului burghez de autor 
și al sistemului exclusivist de distribuţie și promovare a filmelor. 
Prin conţinutul filmelor produse în această perioadă, godard a sfidat 
și s-a dezis de publicul pe care și-l crease anterior, un public cinefil 
nedispus să accepte ca ingeniozitatea formală să fie subordonată 
ideilor politice. după desprinderea de grupul dziga Vertov, cariera 
lui godard lua o altă turnură menită să contrarieze. regizorul declara 
că cinemaul în forma lui tradiţională - bazat pe naraţiunea fictivă - a 
murit, deschizând, însă, drumul unei culturi video, ale cărei modalităţi 
de producţie și difuzare faceau lucrările audio-vizuale disponibile 
pentru un public mai larg decât cel restrâns la orașele cu activitate 
culturală. Între 1974 și 1979, cineastul a creat pentru televiziune 
trei lungmetraje și două mini-serii („six fois deux - sur et sous la 
communication” și „france tour-detour - deux enfants”), care aveau ca 
scop principal investigarea felului în care imaginile au impact și sunt 
percepute de societate.  ultima perioadă distinsă în opera cineastului, 
durând din 1980, de la „sauve qui peut (la vie)”, până la cel mai recent 
film al său, realizat în 2010, „film socialisme”, este cea mai lungă și 
cea mai variată, reunind toate practicile și interesele anteriore ale 
cineastului. filmografia lui godard a cuprins în acest interval filme 
cu aplecare către spiritual, care reprezentau și o reîntoarcere la 
naraţiunea cu personaje fictive („sauve qui peut (la vie)”, „Passion”, 
1982, și „Je vous salue, Marie”, din 1985), reinterpretări ale unor filme 
de gen („Prénom Carmen”, 1983, și „ détective”, 1985), eseuri despre 
audio-vizual produse pentru televiziune, în care cineastul își aroga 
calitatea unui pseudo-istoric de cinema (cele opt episoade ale seriei 
„Histoire(s) du cinéma”, începută în 1988 și finalizată zece ani mai 
târziu, „deux fois cinquante ans de cinéma français”, 1995, ș.a) și filme 
ce reflectau asupra unor evenimente istorice („allemagne 90 neuf 
zéro”, „Je vous salue, sarajevo”).
Cineastul care în anii imediat următori evenimentelor din franţa 
din mai 1968 renunţa la privilegiile pe care celebritatea i le adusese, 
negându-și statutul de autor cu o viziune personală asupra lumii 
și o stilistică aparte, avea să-și construiască prin filmele realizate 
ulterior un sistem propriu în care opera sa să poată fi citită, prin 
autoreferenţialitate și reflecţii care se completează de la o operă la alta. 
Mai mult, indiferent de crezurile artistice diferite pe care cineastul 
le-a afirmat impetuos, în filmografia sa nu există adevărate rupturi 
la nivelul preocupărilor stilistice și de subiect, autorul dezvoltându-și 
chiar din prima perioadă instrumentele cu care avea să continue să 
lucreze. 

Între atitudinea meditativă și hotărârea de a acţiona 

filmele de la începutul carierei cineastului porneau de la convenţiile 
filmelor de gen, pentru a le reinterpreta și sfida, într-un stil spontan 
și jucăuș. „À bout de souffle” are o intrigă de film poliţist: Michel 
Poiccard (Jean-Paul Belmondo) fură o mașină și împușcă un poliţist 
ce-l urmărise și fusese martor al infracţiunii. Bărbatul se ascunde 

în apartamentul închiriat de iubita sa (Jean seberg), o tânără de 
origine americană venită pentru studii la Paris. Cei doi plănuiesc să 
fugă împreună în italia, însă femeia se decide, până la urmă, să-și 
denunţe iubitul. godard extrage filmul din convenţia genului poliţist, 
prin anumite practici folosite. În primul rând, autorul nu le conferă 
personajelor sale o dimensiune psihologică. Michel și Patricia – ca de 
altfel, toate personajele create de  godard - nu au un comportament 
logic sau previzibil, ceea ce face imposibilă implicarea emoţională 
a spectatorului în poveste, prin identificarea cu personajele. 
de asemenea, raţiunea spectatorului este ţinută în alertă prin 
modul în care este narat filmul: elipsele mari în timp între scene 
și neconcordanţele de spaţiu îl obligă pe spectator să recompună 
mental parcursul personajelor de la un moment prezentat, la altul. 
iar dacă filmul poliţist funcţionează prin tehnica suspansului, care 
conduce scenele printr-o accelerare gradată către un deznodământ 
spectaculos, godard rupe tensiunea în filmul său prin scene lungi 
de menaj, cu discuţii și dispute banale ale unui cuplu cât timp stă pe 
pat, sau când unul dintre ei se spală pe dinţi, însoţit. aceste scene de 
interior temperează și îndulcesc aspectul arid al filmului, din care 
lipsește, în mod intenţionat, caracterul spectaculos, sau misterios 
întâlnit în filmele poliţiste. felul în care godard filmează rutina din 
cuplurile pe care le înfăţișază în filmele sale capătă un aspect ritualic, 
sfânt; cu comportamente ce nu pot fi explicate psihologic, personajele 
lui godard reprezintă o sumă de gesturi și de atitudini. 
Între 1960 și 1968, godard va aborda mai multe genuri cinematografice: 
pe lângă filmul poliţist în „À bout de souffle” (1959) și „Le petit soldat” 
(1963), comedia muzicală în „une femme est une femme” (1961), 
filmul science-fiction în „alphaville, une étrange aventure de Lemmy 
Caution” (1965). Chiar în filme care nu iau în considerare un anumit 
gen cinematografic, godard introduce secvenţe ce fac referire la filme 
de gen, într-o citire comică. În „Pierrot le fou” (1965), fără ca altceva 
anterior s-o anunţe, și într-o notă discordantă faţă de restul filmului, 
personajele încep să danseze și să cânte. Marianne și ferdinand 
(Pierrot) se trezesc într-o dimineaţă și femeia începe să-și exprime 
dragostea, nu prin dialog, ci pe acorduri muzicale, acompaniată de o 
orchestră invizibilă (cântecul cu „Jamais je n’ai te dit que je t’aimerai 
toute ma vie”). fiind vorba despre un procedeu des întâlnit în filmul 
muzical, și datorită inocenţei și farmecului interpretării, bucata pare, 
pentru început, ușor de acceptat. Însă, printre gesturile tandre ale 
femeii și pregătirile pentru micul dejun, Marianne descoperă un 
intrus în apartament și îl ucide rapid, lovindu-l cu o sticlă în cap, 
cât timp ferdinand încă mai lenevește în pat. nimic din dispoziţia 
ei calmă și radioasă nu se modifică în urma incidentului. felul în 
care este prezentat episodul, unind într-un singur cadru-secvenţă 
întâmplările cotidiene, versurile de dragoste și violenţa gratuită, 
vin ca un comentariu ironic al autorului care își asumă o poziţie de 
discernământ superioară personajelor. Comicul este împins și mai 
departe, mortul fiind lăsat să zacă într-o poziţie penibilă, în mijlocul 
camerei, cu picioarele răscrăcănate. Pentru a atrage încă o dată atenţia 
asupra neverosimilului situaţiei, godard folosește o vopsea stridentă 
(dar a mai folosit, de asemenea, și ketchup în alte filme ale sale) pe 
post de sânge. 
Creând în interiorul acestor genuri cinematografice, godard 
demonstrează artificialitatea și chiar absurdul convenţiilor care, prin 
repetare, au ajuns general acceptate și privite ca firești. referitor la 
practica de lucru a lui godard, gilles deleuze scria că „acest statut 
reflexiv al genului are consecinţe importante: în loc ca genul să-și 
subordoneze imagini care îi aparţin prin natură, el constituie limita 
imaginilor care nu-i aparţin, dar care se găsesc pe ele însele în 
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interiorul acestora.” 
În primele sale filme, godard se folosește de conceptele aduse 
în teatru de Bertolt Brecht, în analiza și reformularea stilistică a 
cinemaului, debarasându-se însă de scopul politic și aplicativitatea 
socială de care autorul german își legase teoria. Procedee precum 
distanţarea spectatorului faţă de opera de artă, ruperea tensiunii 
dramatice, rezumarea prin intertitluri a acţiunii care urmează 
să se desfășoare, adresarea directă a actorilor către public, lipsa 
dimensiunii psihologice a personajelor și folosirea citatelor în replici, 
toate prezente la godard în această primă perioadă a carierei sale, 
erau preluate din teoria lui Brecht, dar aplicate cu un scop pur estetic 
cinemaului. Pentru Brecht, aceste principii erau gândite pentru a 
trezi conștiinţa spectatorilor, pentru a-i determina să acţioneze, 
ca, până la urmă, să producă o schimbare în felul în care societatea 
este orânduită. Plecând de la ideea lui Marx conform căreia felul 
în care indivizii unei societăţi percep realitatea, este determinat de 
apartenenţa la o clasă socială, de condiţia materială și de relaţiile 
sociale ale fiecăruia în parte, arta lui Brecht preia un rol didactic, de 
îndrumare a indivizilor (și se referea în speţă la proletari), la activarea 
conștiinţei rolului pe care fiecare dintre ei îl ocupa în contextul social 
și politic.
În „The films of Jean-Luc godard and Their use of Brechtian 
dramatic Theory”, Julia Lewis Lesage semnala faptul că cineastul ar 
fi putut folosi principiile brechtiene în primele sale filme, fără să fi 
studiat lucrările autorului german, ideile acestuia puteau să fi ajuns 
la conștiiţa lui godard prin intermediul lucrărilor altor scriitori sau 
regizori. ea mai scria că în acea perioadă, la începutul anilor ‘60 
„Brecht plutea în atmosferă în franţa. de fapt, criticii au descris 
fenomenul ca pe o ‹‹revoluţie›› brechtiană în această ţară.” 
Cu toate că filmele realizate de cineast până în 1968 folosesc 
principiile brechtiene, însă nu abordează politicul conform viziunii 
teoreticianului, ele nu sunt lipsite de o dimensiune politică și socială, 
exprimată uneori doar la nivelul alegerilor de viaţă ale personajelor. 
Protagoniștii lui godard sunt, adesea, niște outsideri, cu idealuri 
romantice. discursul despre libertate se întâlnește la Pierrot (le fou), 
a cărui dorinţă este să trăiască departe de societate, pe o plajă pustie 
cu Marianne, și să se ocupe de lecturile și scrierile sale. La fel, Michel 
Poiccard, din „À bout de souffle”, alege să sfideze legea și, ca mai 
toate personajele lui godard care îndrăznesc să se răscoale, sfârșește 
tragic. Chiar și personajul science-fiction-ului „alphaville”, Lemmy 
Caution, tânjește după o lume umanizată. Printre toţi acești idealiști 
ai filmelor cineastului francez, nana din „Vivre sa vie: film en douze 
tableux” (1962) este singurul personaj feminin cu o concepţie clar 
formulată asupra vieţii, înzestrată cu puterea de a acţiona conform 
ideilor sale. ea alege să se prostitueze, însă gestul său corespunde 
crezului pe care și l-a format, despre libertatea care se manifestă 
în capacitatea individului de a-și clădi singur soarta prin opţiuniile 
sale (și aici, monologul despre responsabilitate - „Moi, je crois qu’on 
est toujours responsable de ce qu’on fait… et libre… Je lève la main, 
je suis responsable. Je tourne la tête à droite, je suis responsable. Je 
suis malheureuse, je suis responsable etc.” - funcţionează tot după 
modelul brechtian, al ideilor care trebuie să creeze emoţia). 
godard face și în aceste filme referiri la situaţii politice de actulitate; 
menţionează, spre exemplu, războiul din Vietnam în „Pierrot le fou”, 
dar doar într-o secvenţă ce nu are legătură cu restul filmului și cu 
subiectul acestuia. În „Le petit soldat”, însă, subiectul pornește chiar 
de la situaţia politică: un agent secret, ce luptă în favoarea intereselor 
franceze în războiul din algeria, realizează că s-a blazat, convingerile 
sale nemaifiind aceleași de la momentul în care a ales să se implice 

în luptă. filmul nu se oprește să analizeze evenimentele politice, 
ci urmărește exclusiv parcursul emoţional al protagonistului. Într-
un interviu pe care godard l-a acordat pentru „Cahiers du Cinéma” 
în 1962, moment la care cineastul realizase primele sale patru 
lungmetraje, regizorul declara despre acest film: „În ‹‹Le petit soldat›› 
m-a interesat să arăt poziţionarea [...] Tipul este bizar, confuz, dar 
nu este fals. el crede că soluţia lui este justă; eu nu spun că ar fi sau 
nu justă, spun doar că este posibilă”. La sfârșitul lui 1968, cineastul 
revenea cu noi consideraţii asupra filmului, condamnându-l pentru 
„ambiguitatea” sa faţă de problemele politice tratate, situaţie în care 
plasa și filmul „La chinoise” (1967). acesta din urmă nu mai convenea 
ideilor autorului, cu atât mai mult cu cât filmul interoga aplicativitatea 
ideilor socialiste, însă în stilul detașat, comic și inventiv al filmelor 
de la începutul carierei sale. dintre filmele acestei prime perioade 
de activitate a regizorului, „2 ou 3 choses que je sais d ‘elle”(1967), 
anterior lui  „La chinoise”, se apropie cel mai tare de modelul filmelor 
create mai apoi, împreună cu grupul dziga Vertov. La momentul 
realizării acestui film, godard își asuma explicit influenţele scrierilor 
lui Brecht, pe care îl amintea chiar, printr-o replică dată spre rostire 
personajului: „da, a vorbi ca și cum ai cita adevărul. Bătrânul tată 
Brecht spunea asta”. Înainte, însă, de a o arăta pe protagonistă, sunt 
prezentate imagini ale unei periferii pariziene, o zonă de blocuri 
înalte, care, aflăm din comentariul din off, constituie mediul în care 
femeia trăiește. după ce statutul său social și condiţia ei materială au 
fost stabilite, în imagine apare personajul, aflat pe un balcon al unuia 
dintre blocuri. „2 ou 3 choses que je sais d‘elle” era o analiză și o critică 
a sistemului capitalist, al cărui principiu de bază, sugerau autorii, este 
prostituţia (termen folosit în sensul propriu în cazul personajului 
prezentat, și figurat, ca analogie la lipsa de moralitate a acestei forme 
de guvernare). 

Perioada militantă 

decizia lui godard de a se implica într-o artă angajată politic, ce 
adoptă principiile lui Marx, se leagă de evenimentele din mai ‘68. 
filmele realizate de godard și grupul dziga Vertov între anii 1968 
și 1972, se folosesc tot de principiile brechtiene, cărora le este redată 
însă întrebuinţarea pe care teoreticianul german le-o conferise, de 
activare a conștiinţei politice a spectatorului și de îndemn la acţiune 
pentru schimbarea societăţii. Ca și operele lui Brecht, filmele grupului 
dziga Vertov pornesc de la întrebările „Cui servesc ele?” și „Împotriva 
cui?”. godard nu mai proiecta aceste filme pentru publicul său de 
până atunci, format din burghezi cu o educaţie cinefilă și cu un gust 
pentru estetic. Însă, după ideea lui Marx conform căreia existenţa 
socială a individului determină percepţia acestuia asupra realităţii, 
singurul public posibil pentru filmele acestea, care ar rezona cu 
ideile vehiculate și care ar putea acţiona în consecinţă, este tot unul 
burghez, cu o formare și o educaţie similară autorilor, interesat, ca și 
aceștia, să se implice alături de muncitori în lupta de clasă împotriva 
burgheziei. filmele grupului au fost finanţate de diferite televiziuni 
(„Vladimir și rosa” era produs în 1970, pentru televiziunea naţională 
germană, „Pravda”, tot din 1970, și „Lotte in italia”, din 1971, de cea 
italiană, iar „British sounds”, din 1970, era comisionat de televiziunea 
britanică). Cu excepţia lui „British sounds”, care a fost precedat pe 
post de o discuţie cu autorii lui, aceste filme nu au fost difuzate, fiind 
considerate neinteligibile. despre felul în care publicul a recepţionat 
aceste filme, Julia Lewis Lesage observa că „au fost primite de public 
într-un mod similar pieselor lui Brecht: dreapta le-a considerat 
mediocre, pentru că erau comuniste – sau poate pentru că erau 
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manipulative și lipsite de fineţe estetică, stânga a apreciat aserţiunile 
umaniste, iar realist-socialiștii au condamnat formalismul”.  
Principalul public al filmelor acestea a fost constituit, prin urmare, 
de grupurile de militanţi și de studenţi, godard organizând, alături de 
Jean-Pierre gorin - principalul său colaborator din cadrul grupului 
– un turneu de prezentare și dezbatere a filmelor în universităţile 
americane. 
godard afirma des în această perioadă nevoia de a face filme politic, 
nu filme politice, ceea ce reprezenta și diferenţa dintre ceea ce 
el numea „filmele la tabla de scris” și „filmele internaţionala”. În 
prima categorie, cea promovată de godard, filmul se construia ca o 
demonstraţie, prin „montajul înaintea filmării”, ceea ce presupunea 
ca cineastul să cunoască dinaintea filmării imaginile și structura 
viitorului film. În opoziţie, „filmele de tip internaţionala” se bazau 
pe montarea unor imagini suprinse haotic și sentimental, în timpul 
evenimentelor politice, incapabile deci să susţină un discurs politic. 
filmele grupului dziga Vertov recompuneau raţionamente prin 
raporturile între sunetele și imaginile folosite, conceptele politice 
constituind aici modelul de organizare a materialului audio-vizual. 
structurat după principiul lui Mao Zedong de „critică-autocritică-
transformare”, „Lotte in italia” prezintă pașii pe care o tânără 
militantă de provenienţă burgheză trebuie să-i parcurgă din 
momentul în care și-a asumat lupta de clasă. greșelile pe care tânăra 
le face în felul în care abordează situaţia sunt semnalate spectatorului 
de un narator din off. fata trebuie însă să străbată tot drumul, de la 
greșeală, conștientizarea greșelii, autocritica și apoi transformarea. 
aceleași acţiuni ale ei sunt reluate de mai multe ori în film, cu 
anumite modificări la fiecare repoziţionare a protagonistei faţă 
de situaţie. ea încearcă să lucreze într-o fabrică de textile pentru a 
înţelege problemele cu care se confruntă clasa muncitoare. fiind însă 
lipsită de griji în ceea ce privește situaţia sa financiară și fără teama 
că patronul ar putea s-o concedieze, întrucât muncește benevol, fata 
nu este motivată și nu reușește să-și îndeplinească norma zilnică de 
muncă. Va realiza că percepţia ei este dictată de mediul burghez din 
care face parte și că atitudinea ei se află în contradicţie cu scopul pe 
care și l-a propus. La începutul filmului, fata este incapabilă să vadă 
felul în care existenţa ei este legată de raportul său faţă de producţie, 
așa cum ne anunţă comentatorul din off. neputinţa ei de a înţelege 
modul în care funcţionează societatea și poziţia ei concretă faţă de 
aceasta, constituie goluri în conștiinţa personajului, marcate de autori 
prin imagini complet negre, ce delimitează acţiunile cotidiene ale 
tinerei.   
„Lotte in italia” reprezintă cel mai concis programul grupului dziga 
Vertov. era nevoie ca spectatorul să se raporteze raţional la filmele 
acestea, pentru că doar o conștientizare a rolului său în societate ar 
fi putut determina o schimbare în realitatea socială nedreaptă faţă de 
o mare parte din indivizi, avântul sentimental creat de majoritatea 
filmelor politice realizate fiind insuficient în acest scop. godard 
afirma că acest tip de film trebuie conceput de persoane care cunosc 
cinema, dar și politică, în egală măsură. Într-un cinema revoluţionar, 
efectul sentimental și iluzia de realitate create în filmele „imperialiste” 
trebuiau combătute prin sunete și imagini proaspete, folosite 
disonant, pentru a  evidenţia artificiul operei de artă, stimulându-se 
astfel o judecată susţinută asupra ideilor conţinute.   

Reinventarea cinemaului

repoziţionările radicale ale regizorului francez faţă de cinema 
constituiau modalităţi prin care godard își reabilita credinţa în arta 

pe care o practica. Viziunea apocaliptică a unui cinema epuizat, pe 
care godard o lansa în anii ’70, avansa posibilitatea existenţei unor 
parcursuri încă neexplorate de această artă. interesul său pentru 
tehnologia video corespundea unor idei mai vechi ale sale - într-un 
interviu din 1962, cineastul afirma: „Când eram critic de film, mă 
consideram deja cineast. astăzi încă mă consider critic și, într-un fel, 
și sunt, chiar mai mult decât eram atunci. În loc să scriu o cronică, 
fac un film, cu riscul de a introduce aici latura critică. Mă consider un 
eseist: fac eseuri sub forma unor romane și romane sub formă de eseu, 
numai că le filmez.” În „istoriile” sale despre cinema, autorul colează 
un număr mare de imagini din filme, pe care le comentează prin citate 
extrase din scrieri filosofice sau beletristice, sau cărora le atribuie un 
sens nou prin bucăţile muzicale folosite și intertitlurile tematice. 
raţionamentele pe care le compune în aceste filme prin elementele 
vizuale și sonore care se întrepătrund, se completează, sau se 
contrazic, diferă de raţionamentele prezentate în filmele politice din 
perioada militantă prin lipsa lor de didacticism. Cu toate că cineastul 
apelează din nou la repetiţii pentru accentuarea ideilor, el este 
conștient de caracterul eseistic al ideilor prezentate. demersul seriei 
„Histoire(s) de cinéma” se opune încercărilor de cuprindere a datelor 
și evenimentelor într-o istorie cât se poate de obiectivă, de unde și 
forma de plural pe care autorul o adaugă între paranteze titlului. În 
reflecţiile lui godard despre cinema, filmele apar impregnate - și chiar 
vinovate - de dramele secolului al XX-lea. Tonul sumbru al seriei este, 
însă, domolit de exuberanţa stilistică a asociaţiilor surprinzătoare de 
idei pe care godard le execută cu spontaneitatea unui happening. 
Julia Lewis Lesage scria, în 1976, că „intenţia lui godard în filmele de 
dinainte de 1968 era să creeze o operă care să înlocuiască dicţionarul 
enciclopedic; dicţionarul etimologic, un dicţionar al analogiilor 
și un dicţionar fotografic (care nu există) dicţionarul formelor 
filmice, narative, al dispozitivelor stilistice verbale și un dicţionar 
al întregii istorii a cinemaului”, după modelul lui Ponge, care dorea 
să întocmească un dicţionar al cuvintelor și stilurilor, care să fie o 
‹‹desfătare a spiritului uman››. eseurile sale cinematografice de după 
1980 pun chiar în fapt intenţia pe care autoarea o remarca în filmele 
de început ale cineastului. Chiar și din cele mai absconse dintre filmele 
acestea, în care alăturarea ideilor și evoluţia lor este greu de urmărit, 
transpare melancolic pasiunea autorului pentru soarta omenirii și cea 
pentru cinema. 

note: 
1. gilles deleuze, Cinéma 2, L’image-temps, Éditions de Minuit, Paris, 
1985, p. 240
2. Julia Lewis Lesage, The films of Jean-Luc godard and Their use of 
Brechtian dramatic Theory, indiana     university, 1976, p. 199
3. Jean Collet, Michel delahaye, Jean-andré fieschi, andré s. 
Labarthe, Bertrand Tavernier, interviu cu godard, Cahiers du Cinéma, 
nr. 138, décembrie 1962
4. Jean-Luc godard, Jaques Bontemps, Jean-Louis Comolli, Michel 
delahaye, Jean narboni, struggle on Two fronts: a concersation with 
Jean-Luc godard, film Quarterly, vol.21, nr.2, p.21
5. ibid.2, p.165
6. Marcel Martin, interviu cu godard, Cinéma 70, nr151, decembrie 
1970
7. ibid.3, p.215
8. ibid.2, p.85
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Badkonake sefid (Balonul Alb)
Iran 1995

Mica protagonistă a filmului „Badkonake sefid” („Balonul alb”, 1995) 
se confruntă cu o problemă foarte serioasă: își dorește un peștișor 
auriu de la târg - însă mama sa, ocupată până peste cap cu pregătirile 
pentru serbarea anului nou, refuză să-i dea bani pentru achiziţia 
peștelui. iată deci premisa poveștii, ancorată ferm în universul 
grav al copilăriei trăite. În cele din urmă, fetiţa reușește, cu ajutorul 
fratelui său mai mare, să facă rost de bani de la mama. Pe drumul 
spre magazin, va trece însă prin mai multe peripeţii și va pierde și 
recupera succesiv bancnota. În ciuda aparentei sale lipse de miză, 
firul narativ al filmului poartă în filigran mai multe teme interesante:

1. Incapacitatea adulţilor de a rezolva problema
Cu excepţia femeii cumsecade, care o ajută pe fetiţă să-și localizeze 
bancnota pierdută, toţi adulţii apar, prin prisma problemelor copiilor 
(peștișorul, bancnota), ca fiind cu totul inepţi – sau, în cel mai bun 
caz, total dezinteresaţi. drept consecinţă, copiii sunt constrânși să 
găsească propriile soluţii – ei rezolvă problemele, ei depășesc, unul 
după altul, obstacolele apărute, ei duc acţiunea înainte. Mama nu vrea 
să-i dea fetiţei bani pentru cumpărarea peștișorului – așa că frăţiorul 
intervine, convingând-o. Croitorul este prea absorbit de ciondăneala 
sa cu un client pentru a acorda atenţie fetiţei – dar și atunci când 
încearcă, într-un final, să scoată bancnota din canalul de scurgere 
renunţă repede, postulând imposibilitatea săvârșirii operaţiunii. 
La sfârșit, proprietarul magazinului din dreptul canalului pare a 
interveni providenţial – însă „gloria” de adult salvator îi este răpită 
atunci când ingeniozitatea copiilor dă roade și bancnota este extrasă 
cu ajutorul unui băţ și al unei gume de mestecat – fără niciun ajutor 
din partea adulţilor!

2. Condiţia inferioară a femeii în societatea islamică
inechitatea socială dintre bărbaţi și femei în iran este una dintre 
temele predilecte ale lui Jafar Panahi. În acest prim lungmetraj al 
său, problema inegalităţii dintre sexe este mai greu sesizabilă, ea 

fiind abordată mai puţin evident decât în filmele ulterioare. dacă 
în „dayereh” („Cercul”, 2000) sau în „offside” (2006), ea constituie 
tema centrală, aici discriminarea femeii face parte din urzeala 
fundalului socio-cultural al poveștii. În familia fetiţei, mama 
muncește din greu pentru a pregăti gospodăria pentru anul nou; 
în tot acest timp, tatăl este în curs de a-și face toaleta – el nu apare 
deloc, este o non-prezenţă. se manifestă doar urlând din beci să i se 
cumpere șampon. atunci când îmblânzitorii de șerpi încearcă să-i ia 
fetiţei banii, păcălind-o și speriind-o, niciunul din zecile de bărbaţi 
adunaţi să caște gura nu intervine în apărarea fetiţei. spectatorul se 
poate întreba: oare lucrurile ar fi stat la fel dacă în cauză s-ar fi aflat 
un băieţel? sau poate nici îmblânzitorii de șerpi nu ar fi îndrăznit să 
se lege de un băiat? apoi, acestor circumstanţe ce tind deja a-i pune 
pe bărbaţi într-o lumină negativă, li se adaugă faptul că singurul 
adult ce arată compasiune și oferă sprijin fetiţei aflate la ananghie 
(după ce își pierduse banii) este o femeie cumsecade; atitudinea 
acesteia este contrapusă relativei indiferenţe a vânzătorului de pești 
decorativi și totalei nepăsări iniţiale a croitorului. aceeași doamnă 
binevoitoare o atenţionează pe fetiţă să nu mai privească niciodată 
la spectacole stradale asemănătoare celui oferit de îmblânzitorii de 
șerpi: asemenea locuri nu sunt potrivite nici pentru o femeie, cu 
atât mai puţin pentru o fetiţă (se înţelege implicit că genul acesta de 
manifestări este rezervat bărbaţilor). de altfel, însăși mama fetei îi 
interzisese, mai înainte, fiicei ei să privească la îmblânzitorii de șerpi.

3. Bunul samaritean este uitat
Tânărul vânzător de baloane afgan îi ajută, în mod dezinteresat, 
pe fetiţă și pe frăţiorul ei – el contribuie atât cu prăjina salvatoare, 
cât și cu esenţialele bucăţele de chewing gum. dar din clipa în care 
banii sunt recuperaţi, tânărul afgan dispare brusc și total din spectrul 
preocupărilor celorlalţi doi. ei pleacă fericiţi cu banii, fără a privi 
înapoi, fără nicio mulţumire la adresa „samariteanului”. apoi, la 
întoarcere, când trec din nou prin faţa gurii de scurgere, purtând 
victorioși în mâini vasul cu peștișorul achiziţionat, cei doi fraţi 
îl ignoră pe cel care îi ajutase; ca și când, brusc, el ar fi încetat să 
existe pentru ei. să fie vorba aici doar despre cruzimea inconștientă 

În data de 20 decembrie 2010, Jafar Panahi a fost condamnat la 6 ani de închisoare şi a primit interdicţia de a regiza filme, a scrie scenarii, a 
acorda interviuri sau a părăsi Iranul până în anul 2030. Cineastul iranian a fost acuzat de „propagandă împotriva regimului” deoarece a realizat 

filme care nu convin puterii de la Teheran şi şi-a declarat public susţinerea pentru mişcarea verde de opoziţie. Dedicăm, în cele ce urmează, câte 
un articol fiecăruia dintre cele 5 lungmetraje realizate de Jafar Panahi până acum, deoarece, înainte de a fi fost nefericitul subiect mediatic al 

unor petiţii şi apeluri publice care încearcă să îi readucă libertatea, Panahi a fost unul din marii cineaşti ai lumii.

de vladimir creţulescu, Gabriela filippi, tudor Jurgiu, andrei rus, irina trocan

Jafar Panahi 
- un autor pedepsit
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a copilului? sau poate că același model psihologic al indiferenţei 
funciare întâlnit la adulţi se perpetuează, iată, și la copii? În 
definitiv, poate că nepăsarea și lipsa de empatie faţă de celălalt sunt 
contagioase. În final, băiatul afgan rămâne singur lângă grilajul gurii 
de scurgere, cu unicul său balon alb. iată adevărata victimă, anunţată 
în titlul filmului. omenia. spiritul umanitar. Balonul alb. 
(Vladimir Creţulescu)

Oglinda (Ayneh)
Iran 1997

Problema unui artist care vrea să vorbească despre realităţile sociale 
din ţara lui, când autorităţile nu vor ca aceste aspecte să fie discutate, 
e că nu poate să spună tot. Și-atunci, alegerea unui protagonist-copil, 
cu o înţelegere limitată, e un truc eficient: un astfel de personaj-
narator ne va conduce printr-o poveste din care pricepem mai multe 
decât pricepe el, și, dacă unele lucruri nu se clarifică nici până la 
sfârșit, ne resemnăm ușor: am urmărit un personaj care nu știa unde 
să caute. În primele două lungmetraje ale sale („Badkonake sefid”/
„Balonul alb” și „ayneh”/„oglinda”), Jafar Panahi folosește un narator 
naiv; e relevant că al treilea lungmetraj al său („dayereh”/ „Cercul”) a 
fost interzis de cenzura iraniană.
„oglinda” începe în momentul în care protagonista de vreo șapte-
opt ani, Mina, iese din clădirea școlii și vede că mama ei n-a venit 
să o conducă acasă. Primul cadru al filmului e o panoramare lungă 
și atent coregrafiată de jur împrejurul unei intersecţii aglomerate și 
e în același timp o mostră excelentă de virtuozitate cinematografică 
și o bucată de film de ficţiune care are toată autenticitatea unui 
documentar. e destul să vedeţi și să auziţi traficul din Teheran ca să 
vă convingeţi cât de greu îi va fi Minei să ajungă acasă. urmărind-o 
pe protagonistă, aflăm câteva obiceiuri și legi ale iranienilor (la un 
moment dat, Mina urcă pe scările din faţă ale unui autobuz și e dată 
afară – trebuie să intre pe celelalte scări, în secţiunea femeilor), sau 
auzim câteva fragmente de discuţii din autobuz, sau vedem cum 
Mina devine tot mai îngrijorată că nu va ajunge acasă. de regulă, 
actriţa e filmată în planuri medii: nu numai că nu putem ști precis ce 
se întâmplă în jurul ei, dar de multe ori nici nu putem vedea în cadru 
de unde vin zgomotele și vocile pe care le auzim.
numai că, dacă alegerea naratorului-copil e un truc eficient, e și un 
truc frecvent folosit și, până la urmă, unul limitat. să spunem doar 
că emoţiile unui personaj-copil pot să rămână mai intense pentru 
personaj, decât sunt pentru spectator. dar nu e cazul filmului lui 
Panahi.  Tocmai când mă întrebam cât mi se poate cere să empatizez 
cu o fetiţă cu o mână în ghips purtată de-a lungul unui drum, filmul 
a luat o întorsătură neașteptată: presupusa Mina se uită spre cameră, 
își scoate ghipsul și anunţă că nu vrea să mai joace – filmul pe care 
îl urmăream, admirându-i autenticitatea, se dovedește a fi ficţiune.
din a doua parte a filmului lipsesc panoramările atent coregrafiate 
și planurile medii cu actriţa, iar sunetul e mai puţin fluid: după ce-și 
abandonează rolul, fetiţa pleacă înspre casă și echipa de filmare o 
urmărește pe ascuns, înregistrând-o de la distanţă. Între drumul din 
filmul-în-film și drumul din film există doar atâtea similitudini încât 
să iasă la iveală diferenţele: în „realitate”, fetiţa e mai îndrăzneaţă 
și cere indicaţii trecătorilor, neștiind încotro să meargă – dar asta 
nu înseamnă că îi e ușor să se descurce, într-un oraș atât de mare și 
aglomerat; e cu un an mai mare decât personajul ei și se revoltă că 
trebuie să interpreteze o fetiţă mică și plângăcioasă, dar realizatorii 
filmului îi percep revolta ca pe o copilărie și își propun să o înlocuiască 

cu o actriţă talentată. Când fetiţa se reîntâlnește cu o bătrână pe care 
am văzut-o mai devreme în autobuz, aflăm că bătrâna a fost angajată 
să facă figuraţie – nu a fost filmată, pur și simplu, pentru că s-a 
nimerit să fie acolo-, dar ce îi povestea atunci pasagerei care stătea 
lângă ea pare să fie valabil și în „realitate”. În mod paradoxal pentru 
un film care imită viaţa, e greu să mai distingem ce e autentic și ce e 
inventat. ambele jumătăţi din „oglinda” prezintă un drum spre casă 
– unul fictiv și unul adevărat, dar ambele arătate în timp real-, așa 
că avem iluzia că urmărim o acţiune continuă, dar și această iluzie 
e spulberată: un taximetrist îi spune fetiţei că a văzut-o când filmau 
o scenă reușită, în urmă cu vreo două săptămâni. Trebuie spus că a 
doua jumătate a filmului nu e, nici ea, opacă: fetiţa e mai departe de 
cameră, și uneori microfonul nu-i captează vocea, dar firul acţiunii e 
destul de ușor de urmărit – cam cum ar fi într-un film de ficţiune. dar 
probabil că, până la sfârșitul filmului, oricum nu mai credeţi că vi se 
prezintă o felie de viaţă. (irina Trocan)

Dayereh  (Cercul)
Iran – Italia - Elveția 2000

În cazul unui regizor atât de interesat de autentic precum Jafar 
Panahi, care declara într-un interviu că se ferește să filmeze în 
apartamente fiindcă cenzura iraniană nu permite reprezentarea 
fără văl pe cap a femeilor - ceea ce nu ar corespunde realităţii 
casnice din acea ţară-, pornirea lui spre metaforă pare paradoxală. 
În viziunea sa, personajele din „dayereh” („Cercul”) sunt ipostaze 
ale aceleiași femei. astfel, fetiţa abia născută pe care nu o vedem în 
debutul filmului, dar despre a cărei posibilă soartă în cadrul societăţii 
iraniene aflăm suficiente date prin intermediul grijilor exprimate de 
bunica ei, ar putea fi una și aceeași persoană cu nargess, tânăra care, 
abia ieșită din închisoare, încearcă să se întoarcă în localitatea natală, 
întâmpinând greutăţi în cumpărarea biletelor de autobuz din cauza 
lipsei actelor de identitate. apoi, Pari, cea care preia prim-planul de 
la nargess, o fostă colegă de închisoare a lui nargess, ar fi o ipostază 
a acesteia din urmă ș.a.m.d. 
adevărul este că Panahi are grijă ca între cele 4 femei care se succedă 
în poziţia de protagonistă să poate fi intuite legături mai oculte decât 
cele imediat aparente, circumstanţiale. Pari, evadată din închisoare 
de curând, caută o fostă colegă de celulă, devenită asistentă medicală, 
pentru a-i cere să o ajute să avorteze. neobţinând sprijinul acesteia 
și reîntoarsă pe stradă, asistă la o scenă care îi continuă, până la un 
punct, propria dorinţă, o femeie încercând să se lepede de fiica ei 
preșcolară. Preluând ștafeta de la Pari, noua protagonistă intră 
în mașina unui necunoscut care oprise în dreptul ei. acesta se 
dovedește a fi, însă, un complice al poliţiei iraniene, intenţia lui fiind 
de a o da pe femeie pe mâna legii, sub acuzaţia de prostituţie. ultima 
protagonistă a filmului este chiar o prostituată, aflată în așteptarea 
mașinii de poliţie în care ar fi urmat să fie transportată spre secţie și 
femeia care își abandonase cu puţin timp înainte copila, dacă nu ar 
fi fugit într-un moment de neatenţie a șoferului. această din urmă 
protagonistă este, de altfel, și cea care va închide parţial „cercul”, 
ajungând într-o celulă de închisoare din care nargess fusese eliberată 
la începutul filmului.
faptul că „dayereh” este un film incitant se datorează, din punctul 
meu de vedere, nu acestor intenţii meta-cinematografice ale lui 
Panahi, ci faptului că teorema lui nu este completă. realizatorul 
apelează la o schemă dramaturgică și formală ușor de identificat, însă 
nu o urmează ad litteram, nu îi sufocă înţelesurile. este evident că 
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fiecare dintre protagoniste reprezintă o ipostază a statutului social al 
femeii iraniene, însă, în același timp, au propria lor identitate. diferă 
între ele femeile lui Panahi, atât la nivel fizic, cât și temperamental. 
sunt spontane, iar parcursul le este presărat de momente lipsite de 
greutate simbolică, ele interacţionând cu personaje pasagere și lipsite 
de o miză dramaturgică definită clar - soldaţii intraţi întâmplător în 
magazinul din care nargess vrea să cumpere un cadou fratelui ei și 
cu ajutorul cărora vânzătorul probează măsurile cămășii, paznicul 
care o roagă pe Pari să sune în locul lui la un număr de telefon la 
care urmează să răspundă o femeie, pasagerii din microbuzul poliţiei 
care încep să cânte, în timp ce ultima protagonistă a filmului privește 
îngândurată pe fereastră. aceste personaje au rolul de a ambiguiza 
semantica scenariului și de a spulbera senzaţia spectatorului că a 
înţeles despre ce e vorba în film, obligându-l astfel să rămână uimit 
înaintea traiectoriei protagonistelor.  
din punct de vedere formal, Panahi apelează la o schemă comparabilă 
cu cea dramaturgică, refuzând să închidă complet „cercul”. Centrează 
obiectivul asupra femeilor prezentate în film, fără a-și impune însă 
restricţii, nerefuzându-și deci libertatea de a le pierde temporar 
din vedere pentru a-și îndrepta atenţia asupra altor personaje sau 
situaţii. Cea mai expresivă imagine recurentă a filmului o constituie 
alegerea aceluiași cadru pentru debutul și finalul filmului – un 
ghișeu dreptunghiular din spatele căruia un personaj se adresează 
unora invizibile pentru spectator. spaţiile sunt diferite – în debut e 
vorba despre o maternitate, iar în final despre o celulă de închisoare-, 
dar numele rostit este al aceleiași femei: solmaz gholami. dacă în 
debutul filmului aflăm că solmaz este nepoţica nou-născută a femeii 
care se adresează asistentei dinapoia ghișeului, în final nimeni nu își 
revendică acest nume. Mai mult decât atât, ultima mișcare de aparat a 
filmului este o panoramare de peste 180 de grade în interiorul celulei, 
începută de pe trupul prostituatei și finalizată pe dreptunghiul 
ghișeului. Poate fi recunoscută nargess printre celelalte prizoniere, 
însă două dintre protagoniste (Pari și mama care și-a abandonat 
copila) lipsesc. Mișcarea circulară incompletă a aparatului de filmat 
în cadrul acestui ultim plan-secvenţă al lui „dayereh” conţine întreaga 
complexitate filosofică a viziunii cinematografice a iranianului Jafar 
Panahi: un sistem, indiferent de natura lui, trebuie să prezinte fisuri 
pentru a permite vieţii să se manifeste. (andrei rus)

Talaye sorkh (Aur roșu aprins)
Iran 2003 

filmul începe abrupt, în mijlocul unui jaf într-un magazin de bijuterii. 
un bărbat cu un pistol în mână este blocat înăuntru de către gratiile 
căzute după declanșarea alarmei. Îl împușcă pe cel care refuză să-i 
dea cheile seifului și apoi își pune pistolul la tâmplă. filmul sare 
după aceea înapoi în timp cu câteva săptâmâni. Hussein, jefuitorul, 
găsește o poșetă împreună cu ali, fratele femeii cu care urmează 
să se căsătorească și singurul lui prieten. intrigaţi de suma imensă 
trecută pe chitanţa unui colier, ei încearcă să viziteze magazinul de 
unde provine chitanţa, însă nu sunt lăsaţi să intre de către managerul 
magazinului, care le vorbește prin ușa de sticlă. simţindu-se foarte 
jignit, Hussein se întoarce la magazin îmbrăcat la costum și însoţit 
de ali și de sora lui. Își dau seama că nu își permit nimic și sunt din 
nou poftiţi afară, însă mai subtil. Între timp, Hussein face livrări de 
pizza. La un moment dat, ajunge la o adresă unde poliţia arestează 
tineri pentru că beau alcool, dansează și socializează cu sexul opus 
la o petrecere. aproape de final, Hussein ajunge în casa unui tânăr 

bogat, care se plânge că îi e greu să se adapteze vieţii în iran după mai 
mulţi ani petrecuţi în statele unite ale americii.  
Începutul filmului prezintă într-o manieră obiectivă un jaf. atitudinea 
obiectivă este sugerată și de aparatul de filmat, care privește doar 
înainte, fără să prezinte acţiunile personajelor care ies de multe 
ori din cadru. filmul începe astfel deoarece aceasta era singura 
modalitate în care putea fi prezentată dubla perspectivă asupra 
unui eveniment pe care credem că îl înţelegem, la fel cum credem 
că înţelegem o știre oarecare despre un jaf. realizatorul nu vrea să îl 
dezvinovăţească pe infractor, ci doar să ne ofere o posibilă înţelegere 
a evenimentului.  
Pe tot parcursul filmului, Hussein este ca un vas care se umple 
încet cu tot ce aude și vede. aproape toate personajele cu care 
interacţionează sunt foarte locvace. el tace și îi ascultă pe cei care 
vorbesc și iar vorbesc. În apartamentul tânărului bogat, Hussein 
ascultă lamentările acestuia, în timp ce se plimbă prin casa 
luxoasă. Trecând din cameră în cameră, vocea continuă să se audă 
urmărindu-l. Încet, este estompată de un jazz lingușitor și de sunetul 
unei mici fântâni arteziene. Protagonistul încearcă să scape de toate 
astea și sare îmbrăcat în piscină. una dintre ultimele imagini ale 
filmului este cea a orașului noaptea, pe al cărui fundal sonor se aude 
râgâitul nepăsător al lui Hussein. surprinsă de o complicată mișcare 
de aparat, scena unei arestări nocturne văzute de la o fereastră devine 
icoana unei imagini probabil des întâlnite în iran.  
Chipul lui Hossain emadedin, actorul amator care îl jocă pe Hussein, 
nu trădează nicio emoţie. doar două sunt momentele în care Hussein 
are crize scurte care îl fac să-și dea ochii peste cap, dar din care își 
revine imediat. În rest, efectul celor văzute este cu greu observabil 
în mimica lui. Vizionarea și asimilarea filmului cere astfel un 
efort de empatizare din partea spectatorului care se ajută mult de 
contextul în care se află personajul. Cei care vor simţi și înţelege 
cu adevărat emoţia situaţiei vor vedea și efectele pe faţa impasibilă 
a protagonistului. Jafar Panahi nu încearcă să stoarcă emoţia din 
privitor cu orice preţ și își asigură astfel comunicarea doar cu cei care 
îl pot înţelege. nu lasă o cale de mijloc. această manieră de a conduce 
actorii are ceva curat și puternic în ea. Tot filmul conţine un tip de 
pudoare sau de discreţie. de aceea, împușcătura fatală este auzită din 
afara cadrului.
refuzând să prezinte înregistrarea audio a uciderii unui cuplu de 
către un urs, Werner Herzog spunea că există o demnitate în moartea 
unui om, pe care el simte nevoia să o respecte. Și despre deminitate 
și respect reciproc este filmul lui Panahi. imaginea sângeroasă a 
cadavrelor ar fi denaturat prin șocul produs, perspectiva și provocarea 
reală cu care suntem puși faţă în faţă – aceea că personajul s-ar putea 
să nu fie un bolnav psihic și că în urma unui minim efort am putea 
chiar spune că îl înţelegem, deși nu ne-am putea identifica cu el. nu, 
asta nu!        
suita micilor evenimente la care el este martor sau participant 
nu prezintă nimic excepţional. Pentru cei mai mulţi dintre noi 
jignirile care ne rănesc zi de zi sunt lipsite de dramatismul unei 
înjurături. subtilitatea atitudinilor prin care ni se arată dispreţ 
aproape ne determină să le trecem cu vederea. Lipsa de spectacol 
creează aparenţa că acest șir de momente care îl impresionează pe 
protagonist au început demult și noi le vedem doar pe cele dinaintea 
izbucnirii sale – toate micile detalii care macină încet demnitatea și 
respectul de sine al unui om: încercarea unui vechi prieten de a trece 
peste stânjeneala întâlnirii și dispreţul mascat cu ajutorul unui bacșiș 
mai mare, discuţia prin ușa de sticlă - nasc lent în Hussein dorinţa de 
a face ceva, de a reacţiona într-un mod. nereușind sa găsească o cale 
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de a schimba ceva, el alege forţa.    
deși specific iranului prin detaliile oferite, filmul lui Panahi vorbește 
despre o problemă întâlnită și în alte societăţi: imposibilitatea unei 
comunicări reale în afara unor convenţii sociale tot mai rigide. 
(Tudor Jurgiu)

Offside
Iran 2006

Timp de câţiva ani, imediat după revoluţia islamică din 1979, a fost 
interzis ca în filmele iraniene să fie arătate prim-planuri de femei. o 
altă regulă, păstrată până azi, este constituită de faptul că actriţele 
nu se pot descoperi de voaluri atunci când se filmează scene de 
familie; din moment ce singurii bărbaţi care, în societate, le pot 
vedea capetele dezvelite sunt rude foarte apropiate, faţă de spectator 
aceasta ar reprezenta o indecenţă. Poveștile de dragoste sau cele care 
descriau relaţiile familiale ajungeau aproape imposibil de realizat, 
din cauza neverosimilităţii: era un artificiu prea evident ca femeia 
din film să poarte voalul și în scenele din casă, de faţă cu soţul și 
copiii ei. era astfel suprimată orice nunţă de intimitate, de diferenţă 
între raporturile cu necunoscuţii, persoanele întâlnite pe stradă și 
apropiaţii. din acest motiv, cineaștii s-au văzut nevoiţi să înlăture 
personajele-femei din centrul poveștilor lor.  
În „offside”, regizorul Jafar Panahi alege să prezinte personaje 
feminine și le restituie acestora aspectul uman prin pasiunile și 
trăirile lor. din această cauză, convenţia impusă de el, cea realistă, 
are o justificare puternică. La un meci de fotbal important din Cupa 
Mondială, disputat între echipa iranului și cea a Bahrainului, în 
Teheran, mai multe tinere se deghizează în băieţi pentru a putea 
pătrunde pe stadion, fiindu-le interzis accesul aici. Șase dintre ele 
sunt prinse de poliţie și reţinute într-un ţarc improvizat în spatele 
tribunelor. ele pot auzi doar manifestările publicului, cu ajutorul 
căruia încearcă să reconstituie mișcările de pe teren. Povestea 
este împinsă de două necunoscute puţin spectaculoase: va câștiga 
iranul meciul? și ce se va întâmpla cu fetele la încheierea partidei, 
vor fi lăsate să plece la casele lor sau vor fi duse la secţia de poliţie? 
importantă în filmul lui Panahi este analiza fiecărui moment, după 
un model asemănător documentarului observaţional, în scenele în 
care fetele prind curaj în a-i înfrunta pe soldaţi, se tem, se bucură 
sau se enervează pentru acţiunile din teren. atmosfera este migălos 
constituită, completând într-un mod armonios reacţiile spontane 

ale personajelor. Întreaga acţiune a filmului este cuprinsă în câteva 
ore, pe durata meciului și puţin înainte și după terminarea lui. după-
amiaza însorită se transformă încet, acompaniată de aclamaţiile ce 
vin în permanenţă dinspre stadion, în noapte.  
filmul este conceput într-o notă tandră. Mai mult decât o 
condamnare a regimului politic din iran, ce le privează pe femei 
de anumite drepturi și plăceri inocente, „offside” chestionează 
pertinenţa acestor legi, fără a împinge concluzii evidente sau a indica 
vinovaţi. apare, bineînţeles, absurd faptul că tinerele sunt nevoite să 
se îmbrace în haine largi, să-și ascundă pletele sub steagurile iranului 
sau șepcuţe caraghioase și să adopte un mers băieţesc pentru a putea 
vedea partida de fotbal, dar regizorul alege să privească cu umor 
ingeniozitatea personajelor lui. fiecare dintre fete a găsit, după 
pricepere, câte o costumaţie care să-i ascundă feminitatea și, de 
asemenea, fiecare dintre ele este foarte diferită de celelalte, ca aspect 
fizic și mod de reacţie. Ceea ce le unește este pasiunea comună 
pentru fotbal și de aici se naște un sentiment frumos de solidaritate, 
de prietenie între niște persoane care abia s-au cunoscut. Însă nici 
personajele masculine nu sunt tratate în filmul lui Jafar Panahi cu 
mai puţină îngăduinţă. Într-o scenă de la începutul lui „offside”, 
una dintre fete stă temătoare în scaunul microbuzului cu microbiști, 
care se îndreaptă spre stadion. un tânăr îi intuiește identitatea și o 
deconspiră faţă de un alt băiat. acesta îl îndeamnă să se prefacă că 
nu a observat și constată faptul că, după înfăţișarea speriată a fetei, 
ea s-ar afla la prima încercare de a pătrunde pe stadion, indicând 
apoi două „profesioniste” care agită cu îndrăzneală steagul iranului 
de la fereastra unui alt microbuz. nici soldaţii însărcinaţi cu 
supravegherea tinerelor nu sunt mai puţin umani; unul dintre ei își 
exprimă dorinţa de a fi acasă, în provincie, să-și ajute mama, în loc 
sa stea să le păzească pe fete. Pare că toată lumea ar fi de acord să le 
lăse pe fete să privească prin poarta stadionului meciul, dacă nu s-ar 
teme de superiorii lor. atunci când fetele îi întreabă cu reproș de ce 
nu sunt lăsate în tribune, ei dau răspunsul oficial, cum că pe stadion 
bărbaţii înjură și nu s-ar cădea ca femeile să audă asemenea lucruri, 
însă nici ei nu par convinși de răspunsul lor. În ciuda contradicţiilor 
și a nedreptăţilor din societatea iraniană, semnalate și în „offside”, 
filmul lui Jafar Panahi vorbește despre patrotism, sentimentul ce 
leagă aproape inexplicabil indivizii de aceeași naţionalitate în cazul 
unor evenimente precum meciurile de fotbal, exprimând încă o dată 
preocuparea și dragostea cineastului pentru poporul său. 
(gabriela filippi)
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Într-un interviu acordat în ianuarie 2009 revistei britanice 
„empire”, david fincher spune că filmul are mai multe în comun 
cu moda decât cu arta (referindu-se la modă prin sintagma shoes and 
coats). filmul pare, din vorbele lui, un produs ce are în spate enorme 
și apăsătoare sume de bani, iar spectatorul - un devorator mereu 
în așteptare de noi delicii la vânzare. În opinia sa, și „fight Club” 
/ „fight Club – sala de lupte” (1999) vinde ceva – o alternativă la 
o societate bolnavă evoluată din generaţia Baby Boomers. deși se 
exprimă în termenii unei tranzacţii ca la carte, tonul lui autoritar 
pare să ţintească altundeva. undeva pe parcursul tranzacţiei, 
fincher pare să fi găsit modalitatea de a-și pune semnătura. fără a 
se situa  pe scaunul demiurgului, dar fără a permite ca altcineva să 
ia deciziile în locul lui.
s-ar putea ca tocmai abordarea sa pragmatică să îi îngreuneze 
aprecierea: e fincher un autor sau doar un abil creator de produs 
comercial? după cum spunea naratorul din „Match Point” (r. Woody 
allen, 2005), mingea are tot atâtea șanse să cadă într-o parte a 
fileului, câte are să cadă în cealaltă. se pune întrebarea în ce fel 
teoria auteuristă a criticilor de la „Cahiers du Cinéma”, de acum 
aproape 60 de ani, mai are validitate în contextul hollywoodian 
de astăzi, în cazul unui regizor format de cerinţele comerciale ale 
generaţiei MTV. Întrebarea asupra teoriei auteuriste în contextul 
actual nu este menită să o invalideze, ci să caute factorii care îl fac 
pe un regizor de astăzi autor; un regizor care, până la lungmetraj, 
a realizat videoclipuri pentru george Michael, The rolling stones, 
nine inch nails și Madonna – care i-a cerut ca „Vogue” să fie ca 
„Metropolis” (1927) al lui fritz Lang. Până la „Cahiers du Cinéma”, 
nici Howard Hawks nu era considerat decât un meșteșugar. sigur, 
Jacques rivette i-a adus un adevărat elogiu într-un articol din 
1953, dar filmografia lui Hawks era mult mai întinsă la momentul 
respectiv decât e filmografia lui fincher acum, în plină desfășurare. 
după spusele lui andré Bazin, pentru a identifica un autor, un anumit 
factor personal recognoscibil ar trebui să vibreze și să evolueze de 

la film la film. un anumit Fincher touch plutește în filmele lui, deși 
nimeni nu ar fi în stare să îl definească. e, prezumtiv, o tușă legată 
de atmosferă și de imagine, despre care fincher le spunea mereu 
operatorilor de la primele filme că „se poate și mai întunecată de 
atât” – dark, dar cu accente puternic estetizate. În același timp, el 
nu își verbalizează viziunea, ci amintește când și când în interviuri, 
amuzat, laolaltă cu grija financiară pentru dublele de peliculă ratate, 
despre anumite fixaţii de la filmări, dar nu le trece în registrul 
de obsesii personale. Mai curând își atrage epitetul de metodic. 
obsesia lui pare să ţină mai mult de o perfectă coordonare, pe care o 
compară cu baletul. actorii cu care a lucrat la „se7en” (1995), „fight 
Club” și „Zodiac” (2007) vorbesc despre obsesia lui ca fiecare piesă 
de pe platou să fie la locul ei. Pentru „fight Club”, a colaborat chiar 
cu Chuck Palahniuk, căruia a vrut să îi respecte într-atât de mult 
viziunea din romanul omonim, încât l-a chemat să aprecieze și să 
intervină în modul în care a reconstruit universul romanului. asta în 
condiţiile în care Palahniuk era mult mai dispus decât el ca romanul 
să fie supus schimbărilor. dar dacă cele de mai sus nu sunt de ajuns 
pentru un portret de perfecţionist, mai rămâne de zis, pentru 
început, că „fight Club” chiar s-a lăsat cu coaste rupte, iar interpreţii 
din „Zodiac” au ajuns la fel de secătuiţi și de confuzi ca personajele 
lor. Cu alte cuvinte, i-a trecut prin catharsisul zecilor de duble. 
demersul de a stabili statutul lui fincher e la fel de ușor ca mersul 
prin nisip mișcător. Până acum, deși filmele lui se intersectează fie 
ca subiect (ucigașul în serie), fie ca amplitudine sau nonlinearitate 
narativă, factorul de referinţă oscilează. Și are toate șansele să se 
schimbe. Văzând, să zicem, doar „se7en” și „The social network”/ 
„reţeaua de socializare” (2010), nu se pot găsi destule elemente 
comune care să indice un timbru personal. În reţeaua filmelor sale, 
fincher pare interesat de anumite teme în mod repetat, pe care 
însă le abordează foarte diferit. ucigașul în serie e subiectul pentru 
„se7en” și pentru „Zodiac”. „fight Club” și „The social network” 
ar putea avea în comun geneza unei mișcări care ia o amploare 
nebănuită de creatorii ei. există chiar o comparaţie între tandemul 
Tyler-Tyler și cuplul Zuckerberg-Parker, Parker fiind negativul lui 
Zuckerberg. Tema manipulării din umbră (invisible manipulation, 
cum o numește criticul de film roger ebert) apare în „se7en”, „The 
game” (1997) și „Zodiac”. Motivele sau referirile religioase apar atât 
în „alien3” (1992), cât și în „se7en” și chiar în „The game”, unde jocul 
are un motto din Biblie, un verset al lui ioan („Whereas once i was 
blind, now i can see” – în traducerea românească oficială: „un lucru 

de Georgiana madin

David Fincher, 
în contextul teoriei auteur-iste

Portret în liPsa modelului 
DaviD Fincher: autor sau nu? 

dosar | autor de cinema
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știu: că eram orb, și acum văd”). Labirinturile narative, cu excepţia 
lui „alien3” și a lui „Panic room” / „Camera de refugiu” (2002), 
caracterizează toate filmele lui. nu în ultimul rând, cu „Zodiac” și 
„The social network”, fincher își dovedește ambiţia de a trata lungi, 
complicate și chiar trenante procese de investigaţie sau judiciare. 
Ca stil vizual, de la „Zodiac” încoace, fincher se folosește mai mult 
de metode clasice și renunţă treptat la dinamismul zoomurilor 
accelerate, care i se imprimase ca un tatuaj. Poate că acel Fincher 
touch a existat doar până la „Zodiac”, primit de unii ca o ruptură 
în cariera lui, de alţii ca o maturizare prin renunţarea la parada de 
inovaţii vizuale. singurul care nu își găsește un loc pe harta fincher 
e „The Curious Case of Benjamin Button” / „strania poveste a lui 
Benjamin Button” (2008). din punct de vedere tehnic, el are o 
legătură cu „The social network” prin folosirea imaginilor generate 
pe calculator (tehnică numită Cgi) – gemenii Winklevoss sunt 
jucaţi de același actor, al cărui chip e decupat și plasat pe un alt corp, 
la fel cum chipul lui Brad Pitt a fost plasat în „The Curious Case of 
Benjamin Button”, pe rând, pe corpuri de diferite înălţimi. 
situându-ne însă în afara temelor sau a procedeelor tehnice, putem 
să găsim o trăsătură unitară a lui fincher în felul în care se apropie de 
personaje; mai clar, în felul în care nu se apropie de ele suficient de 
tare încât să stârnească emoţie. senzaţiile pe care le trezesc filmele 
lui fincher sunt exterioare relaţionării și empatiei cu personajele, 
provenind mai mult din relaţiile dintre ele, din ansamblu și din 
atmosferă. altfel spus, deși se plasează suficient de aproape de ele, 
fincher mai mult le examinează, ţinându-și mereu spectatorul într-
un punct de vedere obiectiv, destul pentru a-și permite ironii și un 
ton cinic. se folosește adesea de unghiuri frontale sau lucrează atent 
la compoziţia picturală a relaţiilor dintre personaje în interiorul 
cadrelor. iar aici putem aminti cel puţin trei compoziţii rămase 
iconice – detectivul Mills în prim-plan și detectivul somerset în 
planul al doilea într-un cadru final din „se7en”, cadru care dă iluzia 
că privirile lor se confruntă, ca și când Mills ar fi nevoit să adere 
acum la filozofia de viaţă a lui somerset; cadrele din „fight Club” 

care sugerează că Tyler este alter-egoul naratorului, plasându-
se în spatele lui în timp ce acesta monologhează către spectator 
(ca în camera de proiecţie); după același tipar este construită și 
relaţia Zuckerberg-eduardo în „The social network”, eduardo 
plasându-se uneori în planul al doilea, cu aceeași poziţie a corpului 
ca Zuckerberg, dar de dimensiuni mai mici, pentru a arăta că este 
într-o poziţie de subordonare.

dar să începem cu debutul, unul destul de dur pentru fincher. 
după succesele înregistrate de ridley scott și de James Cameron 
cu primele două filme din serie, „alien3” a fost un eșec. fincher 
spune că, dintre toţi oamenii care urăsc acest film, el îl urăște cel 
mai tare.  fincher amendează faptul că studiourile fox nu l-au 
lăsat să aibă deplină libertate de exprimare. Totuși, cu „alien3”, 
își expune preferinţa pentru o viziune întunecată și cinică asupra 
umanităţii, și, ce e mai important, filmul e recognoscibil ca fiind 
al lui fincher, distanţându-se de celelalte prin dinamism. de aici 
datează tendinţa spre un stil vizual sumbru, tensionant, din „se7en”, 
„The game”, „fight Club” și mai puţin „Panic room”. „alien3” are 
tonurile cele mai închise din tetralogia „alien”, în care se strecoară 
ușoare fante de lumină, la fel ca lanternele din „se7en”. În „alien3”, 
fincher cochetează cu simbolurile religioase – într-un cadru de 
început, apare o cruce înclinată într-o parte, făcută din resturi 
de echipament, cu luna și soarele supradimensionate în spatele 
ei. Celebru rămâne momentul incinerării lui Hicks și newt, când 
discursul religios despre o nouă viaţă („o nouă floare”) se aude 

„Alien3” (1992)
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în mod ironic și cinic peste ieșirea extraterestrului din toracele 
câinelui. același tip de ironie se va auzi și în „se7en”, printr-un vers 
al celor de la nine inch nails din montajul de început– „You get me 
closer to god” („Tu mă apropii mai tare de dumnezeu”). fincher 
se joacă aici și cu ideea de sectă cu principii rigide și nocive pentru 
nonmembrii ei, așa cum e ripley (sigourney Weaver). deși privită 
fără solemnitate, o sectă devine și mișcarea Mayhem în „fight Club”. 
În fond, ce au ripley și Marla singer în comun e potenţialul de a 
distruge echilibrul psihic al bărbaţilor. Voi cita o frază-clișeu a lui 
Tyler durden – „suntem o generaţie de bărbaţi crescuţi de femei. 
Mă întreb dacă încă o femeie e ceea ce ne trebuie”. În „alien3”, 
avem prima mostră de stil à la fincher, în întoarcerile spiralate ale 
creaturii prin tunelurile navei, văzute din unghiul ei subiectiv. de 
altfel, este chiar primul care inserează unghiul ei subiectiv, iar asta 
produce un efect comic straniu. fincher parcă își invită spectatorii 
să înţeleagă de ce viaţa altei specii are atât de puţină semnificaţie 
pentru o mașină de implantat ovule.

La apariţia lui „Zodiac”, impresia generală greșită a fost aceea 
a unui nou film cu un ucigaș în serie marca fincher – șocant și 
paralizant cum este „se7en” și mult mai exhibiţionist decât este de 
fapt. interesant e că, pentru fincher, nici unul, nici celălalt nu sunt 
proceduri de investigaţie. fincher spune că „se7en” e o meditaţie 
asupra răului imanent, în timp ce „Zodiac” e povestea oamenilor 
care s-au dedicat unui criminal. odată cu „se7en”, fincher deschide 

drumul unei serii de filme între care se pot găsi ușor elemente 
comune. În pofida variantei propuse de studiouri, fincher a ţinut ca 
din cele 13 variante de scenariu scrise de andrew Kevin Walker să o 
păstreze pe prima, în care este tăiat capul soţiei lui Mills. „se7en” are 
un stil vizual înrudit cu cel din „alien3” și iniţiază tema manipulării 
din umbră care va apărea și în „The game” sau „Zodiac”. Manipularea 
e îndreptată atât spre personaje, cât și spre spectator. Șmecheria e 
că ambii află destul de târziu cum acţionează manipulatorul, ceea 
ce creează un sentiment irepresibil de neputinţă. efectul de șoc 
al filmului, în urma căruia mulţi spectatori au rămas cu impresia 
că au văzut mai mult decât este arătat, este explicat de intenţia lui 
fincher: „get people to fear it, get them to see it in their heads”  
(în traducere aproximativă - „fă ca oamenii să se teamă, fă ca ei 
să își imagineze”). „se7en” începe cu un montaj care seamănă cu 
un film experimental, cu detalii ale mâinilor criminalului care 
coase niște pagini de jurnal. Tema este formulată sarcastic de versul 
„You get me closer to god”. Ca o legătură cu filmul noir, povestea 
din „se7en” e filtrată prin vocea naratorului, detectivul somerset 
(Morgan freeman), care urmează să fie curând pensionat. somerset 
investighează împreună cu Mills (Brad Pitt) cazul unui criminal 
care își alege victimele pe baza celor șapte păcate capitale. avându-i 
ca operatori pe iranianul darius Khondji („delicatessen”, „La cité 
des enfants perdus”) și pe Jeff Cronenweth, fincher reia tonurile 
închise din „alien3” și le introduce chiar și acolo unde lumina 
soarelui ar putea însenina atmosfera. În plină zi, în locuinţele 
întunecate din care adună probe, detectivii folosesc lanterne în loc 
să atingă vreun întrerupător. Lumina care intră prin ferestre pare 
diminuată de o ploaie continuă. fincher își explică opţiunile prin 
faptul că spectatorului trebuie să i se transmită senzaţia organică 
a naraţiunii, așa cum e percepută de personaje. ultima secvenţă 
cu ucigașul (Kevin spacey) îngenuncheat pe câmp, sub un soare 
puternic, încolţit de somerset și de Mills, în afară de tensiunea care 
decurge din naraţiune, are aceeași încărcătură vizuală negativă 

„se7en” (1995)
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precum secvenţele sumbre de interior. ucigașul martir e purtătorul 
unui mesaj cinic, care contrazice prezenţa divinităţii invocate. 
senzaţia unei lumi în descompunere dă unitatea de ton a filmului.  
„se7en” îmbracă umanitatea într-o aură de putreziciune estetică, 
de neliniște, disperare și neputinţă, toate obsesiv puse la punct. 
Și totuși rămâne o dilemă dacă abordarea estetică e o momeală 
comercială sau o unealtă stilistică a sarcasmului. Căutarea unui 
mesaj moral pare de prisos, mai ales fiindcă fincher e conștient de 
complexitatea sensurilor pe care le transmit filmele lui. oricare ar 
fi explicaţia esteticii, ea pare să îndeplinească intenţia lui fincher 
– filmul e un mod de a face oamenii să tresară. fără a ști dacă au 
tresărit de groază sau de uimire la haina pe care o îmbracă groaza și 
fără ca fincher să emită pseudofilozofii.

odată cu „The game”, ambiţiile lui fincher prind contur. dă dovadă 
de perfecţionism, dar nu e lipsit de substanţă. fincher se apucă să 
lucreze la un proiect cu gândul de a-i realiza la maximum potenţialul. 
nu poate fi acuzat că vrea doar să impresioneze. Lucrând cu bugete 
mari, e o povară pe care o duce, dar care îi dă șansa să își manifeste 
personalitatea într-un produs. În același timp, acordă subiectului o 
răbdare aproape știinţifică și nu e dispus să reducă din acţiune de 
dragul profitului. are încrederea că nu va risca prea mult spunând 
puţin mai mult. Cum spune mai târziu despre „Zodiac”, el vrea să 
spună povestea cu orice preţ. scenariul de la „The game”, scris de 

John Brancato și Michael ferris, e un exemplu elocvent de labirint 
narativ în care se pierd deopotrivă cei de pe ecran și cei din faţa 
lui. aici, jocul începe de fapt înainte ca protagonistul nicholas 
Van orton (Michael douglas) să accepte participarea. este vorba 
despre mașinaţiile unei organizaţii, nu de un puzzle absurd copt de 
mintea unui ucigaș în serie. atmosfera tensionată, incertitudinea 
multiplicată odată cu mutările jocului și imanenţa răului sunt date 
de scenariu. Povestea nu este ornamentată de fincher decât prin 
tendinţa dark (tonuri întunecate și cenușii) a imaginii. aparent, 
fincher își racordează folosirea mijloacelor vizuale la ritmul și la 
senzaţiile date de scenariu. În „The game”, la fel ca în „Panic room”, 
fincher dă dovadă mai mult de corectitudine inginerească. „Panic 
room” a fost considerat de fincher mai mult o provocare tehnică, în 
care inginerul de sunet avea un rol crucial. dar asta nu poate fi decât 
în favoarea lui fincher. dacă regizorul se lasă conștient la o parte, 
dar inconștient transpare o urmă din personalitatea lui, atunci are 
mai multe șanse la o voce auctorială. Și mai rămâne meritul de a-l 
fi trecut și pe Michael douglas, actorul priceput să joace impozanţi 
oameni de afaceri, prin chinurile zecilor de duble. dacă la filmările 
pentru „se7en”, fincher nici nu a sperat la întâlnirea cu Morgan 
freeman, aici capătă curaj.

despre „fight Club” aproape că nu se mai poate spune nimic nou. 
fincher crede  că e un cult prea mare în jurul lui pentru a fi un 

„the Game” (1997)

„Fight Club” (1999)

Fi
gh

t c
lu

b 
19

99



72                                                                 februarie 2011 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

film-cult. deși la început a înregistrat pierderi, fincher era convins 
de răsplata substanţială pe care avea să o facă cu timpul. Privit 
de unii ca o metaforă a ascensiunii nazismului – deși ar putea să 
caracterizeze degenerarea oricărei mișcări cu principii rigide și 
caracter sacru - „fight Club” e atât de dinamic, de inventiv, de violent 
și de imprevizibil în sarcasmul lui, încât pare greu de comentat. Și 
în ce privește ecranizarea după Palahniuk, fincher a fost metodic 
și înarmat cu răbdarea de a metamorfoza stările actorilor în stările 
personajelor lor, până la modificări fizice progresive. edward 
norton era cu adevărat din ce în ce mai firav de la o zi de filmare, 
la alta, în timp ce Brad Pitt, doppelgängerul lui, devenea tot mai 
arătos și mai puternic. Ca să nu mai amintim de coastele rupte ale 
cascadorilor, un efect fincher asupra realităţii datorat numărului 
mare de duble. Procesul de identificare cu personajele a ajuns până 
acolo unde membrii echipei au învăţat să facă săpun. de vocea din 
off care însoţește aproape fiecare secvenţă, pe tonul plat, sarcastic și 
liniștitor al lui edward norton, este responsabil tot fincher. atunci 
când Jim uhls a venit la el cu adaptarea romanului, dar căruia îi 
lipsea monologul interior al naratorului, fincher i-a reproșat că se 
pierde tot spiritul poveștii și l-a îndemnat să îl scrie. Într-un fel, voice-
over-ul rostit de edward norton amintește de apetenţa mai veche 
a lui fincher pentru ironie, în special de momentul din „alien3” cu 
„noua viaţă” și cu extraterestrul ieșind din toracele câinelui. fincher 
și-a dorit să găsească un mod de a face scenele de sex dintre Helena 
Bonham Carter și Brad Pitt să pară monumentale, comparându-și 
viziunea cu sexul dintre o sculptură de pe muntele rushmore și 
statuia Libertăţii, și se pare că a reușit. „fight Club” e notabil pentru 
felul în care fincher stăpânește naraţiunea nonlineară (prezentă și 
în „The social network”) și salturile între flashbackuri. de asemenea, 
sintetizează efectele vizuale inovative pentru care fincher e 
consacrat, în special zoomurile accelerate, de care face uz și într-o 
secvenţă din „Panic room” (prin mânerul ibricului de cafea) – de la 
sinapsele din creierul naratorului la pistolul ţinut de Tyler în gura 
lui, de la mobilierul ikea perfect aranjat la sursa exploziei. „fight 
Club” a fost și șansa operatorului Jeff Cronenweth de a străluci 
din nou, după „se7en”, și e considerat filmul cu cea mai puternică 
amprentă fincher, întunecat în cele mai tainice aspecte, comparabil 
cu o sărbătoare a sportului extrem. Însă tocmai cine și-a făcut atât de 
mult de cap avea să se tempereze odată cu „Zodiac”.

„Zodiac” e o traducere vizuală a răbdării nemăsurate, a implicării și 
a lucidităţii de care dă dovadă fincher. Poate că cel mai personal film 
al lui și primul în care reclădește realitatea păstrându-i integritatea, 
așa cum face și în „The social network”. În aproape trei ore de film, 
fincher reconstruiește atmosfera și personajele din jurul unui ziar 
din san francisco de la începutul anilor ’70, bombardat cu scrisori 
codificate ale unui ucigaș în serie cu pseudonimul Zodiac. Ce l-a 
inspirat pe fincher a fost faptul că Zodiac (bănuit a fi arthur Leigh 
allen) era interesat mai mult de atenţia presei, de contactul cu 
oamenii, așa cum arată secvenţa în care presupusul ucigaș intră în 
direct pe canalul TV și se plânge de singurătate. Pe când fincher 

era elev, o patrulă a însoţit într-o zi autobuzul în care se afla către 
casă, fiindcă Zodiac declarase că are de gând să ucidă toţi copiii 
dintr-un autobuz de școală. Citind adaptarea lui James Vanderbilt 
după cărţile lui robert graysmith, fincher a hotărât că nu vrea să 
facă încă un film despre un ucigaș în serie, ci despre oamenii care 
s-au chinuit să îi dea de urmă vreme de decenii: reporterul Paul 
avery (robert downey Jr.), desenatorul robert graysmith (Jake 
gyllenhaal) și poliţistul dave Toschi (Mark rufallo). așa că, timp de 
un an și jumătate, fincher a investigat cazul Zodiac, a studiat mii de 
pagini de rapoarte de poliţie, a vorbit cu victimele rămase în viaţă și 
cu cei care l-au cunoscut pe suspectul nr. 1. raportul dintre realitate 
și ficţiune a fost cel mai greu de echilibrat, iar fincher a reconstituit 
meticulos incidentele numai pe baza mărturiilor supravieţuitorilor. 
unde nu au existat supravieţuitori, crimele au fost excluse din 
scenariu. secvenţa cea mai faimoasă, de pe malul Lacului Berryessa, 
păstrează tonul șocant de direct al lui fincher din „se7en” și „fight 
Club” – e atât de atent construită, încât pare să revitalizeze întreg 
contextul. are același efect ca „se7en” – evocă în memorie mult mai 
mult decât ceea se arată de fapt. odată cu „Zodiac”, fincher și-a 
împărţit și publicul, și filmografia. „Zodiac” lansează o nouă etapă și 
anticipează filmul „The social network” și poate chiar inclasificabilul 
„The Curious Case of Benjamin Button”, datorită felului în care redă 
contextul social și istoric. Cu el, fincher își ia în sfârșit libertatea 
de a spune povestea fără a se îngrijora de menţinerea unui stil. 
urmele vechiului fincher rezidă în construirea la viteză accelerată 
a clădirii Transamerica Pyramid și în câteva suprapuneri peste 
imagine ale scrisorilor lui Zodiac. filmul lui fincher reușește să 
redea schimbarea de perspective și trecerea timpului fără a slăbi 
suspansul. În parte pentru că Zodiac nu se lasă descoperit, fiindcă 
există trei suspecţi și insuficiente probe, dar și fiindcă fincher redă 
faptele cu acurateţe. faptul că, de la jumătatea filmului, personajul 
graysmith devine protagonist este cu atât mai captivant, fiindcă el 
nu pare speriat de telefoanele anonime și de notorietatea căpătată 
în presă ca ultim investigator al cazului. o secvenţă memorabilă din 
„Zodiac” amintește de atmosfera întunecată și apăsătoare a primelor 
filme: aflat în casa unuia dintre suspecţi, în pivniţă, graysmith (și 
odată cu el, spectatorul) pune cap la cap indiciile și se lasă convins 
că l-a găsit pe criminal. doar că e singur, încolţit și nu știe ce să facă 
mai departe. dar scapă, la fel cum scapă și criminalul.
fără a mai comenta artificialitatea sentimentală a lui „Benjamin 
Button” și fără a mai trece în revistă triumful „The social network”, 
mă opresc cu lanterna pe „Zodiac”. nu fiindcă fincher nu e de 
apreciat în efortul de la „Benjamin Button” – dar asta deschide un 
capitol despre un alt fincher, fascinat de ideea unei iubiri al cărui 
timp e destinat doar o dată în viaţă, un alt fincher neexplorat de 
el însuși. am ales să mă opresc la „Zodiac” fiindcă aici plasez, atât 
subiectiv, cât și obiectiv, centrul de greutate al carierei lui de până 
acum. stabilește o legătură, o punte cu vechiul fincher și fără el 
nu ar fi existat „The social network”. aici se găsesc sub o formă 
rafinată ironia, manipularea din umbră – pentru cei care vor să o 
vadă -, împletirea firelor narative și, aproape insesizabil, acea veche 
senzaţie de descompunere ascunsă sub seninătate. Prin felul în care 
tratează evenimentele în „Zodiac”, fincher pare să vorbească pentru 
întreaga lui filmografie – situat pe margine, vorbind în șoaptă, dar 
întotdeauna cel care hotărăște, punctând uneori cu jocuri vizuale. 
Jacques rivette spunea că un autor vorbește la persoana întâi. Mi 
s-a părut că ar fi pertinent să completez: fincher are tot atâtea 
probe să fie găsit autor câte avea arthur Leigh allen să fie considerat 
ucigașul. 

„Zodiac” (2007)
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categorie grea
România 2010
regie Olivia căciuleanu

 „Categorie grea” este filmul câștigător al Premiului de regie  Cristian 
Nemescu din cadrul CineMaiubit, fiind semnat (atât regizoral cât 
și scenaristic) de olivia Căciuleanu. Cele 12 minute ilustrează un 
moment de criză din existenţa a doi oameni căsătoriţi de-o viaţă: ea  
(Maria Teslaru), și el (alexandru georgescu) -  un soţ devorator de 
fotbal, de citit ziare și de un sictir aproape involuntar. În timpul cinei, 
o femeie din trecutul lui sună insistent, și atunci când îi răspunde 
soţia lui, aceasta rămâne în receptor, fără să vorbească. acţiunea 
filmului se derulează de fiecare dată anticipativ, fiind destul de bine 
cântărită și dispusă în economia scurtmetrajului. sunetul laitmotiv 
al filmului este redat prin soneria obsesivă a telefonului fix. La fel 
de „întipărit”, la fel de visceral pare să rămână și sunetul respiraţiei 
„prezenţei” feminine, care completează triunghiul conjugal (pe care 
aproape îl auzim și noi, chiar dacă nu apare decât în replica Mariei 
– „te aud în telefon cum respiri”). Povestea este simplă, însă foarte 
bine gradată prin detaliile care cresc în intensitate conflictul: meciul 
de fotbal care „dublează” precum un supratext întreaga poveste, 
schimbul de gesturi dintre cei doi, care se acutizează treptat. astfel 
se declanșează conflictul. filmul oliviei  Căciuleanu este corect din 
punct de vedere dramaturgic: pleacă de la o situaţie clasică, pe care, 
treptat, o transformă într-un exerciţiu cinematografic proaspăt. 
(ioana Mischie)

fotografia
România 2010
regie Victor Dragomir

scurtmetrajul scris și regizat de Victor dragomir este câștigătorul 
Premiului Criticii și al Premiului de sunet Andrei (Otto) Toncu din 
cadrul CineMaiubit. Înainte de a fi un film, „fotografia” pare mai 
degrabă un portret al relaţiilor dintre oameni (cu precădere al 
relaţiei tată-fiu), o oglindire, o reliefare a lipsei comunicabilităţii 

între două generaţii, când antigonice, când complementare. Punând 
pe un plan secund aderarea la un registru scenaristic „epic”, narativ, 
bazat cu precădere pe conflict și pe o etapizare riguroasă a acestuia, 
„fotografia” îmi pare mai degrabă un film studenţesc conceput 
într-o manieră poetică (prin suprinderea expresivităţii personajelor, 
prin inventarierea unor reacţii care trădează adevăratele gânduri). 
unul dintre atuurile „poetice” ale filmului este imaginea impecabilă 
semnată de Marius apopei. relaţia tată-fiu este bine valorificată 
în film, chiar dacă totul se „învârte” în jurul unui pretext aparent 
mărunt: o fotografie. În drum spre o întâlnire de afaceri, Claudiu 
(Șerban Pavlu), însoţit de un prieten (răzvan oprea), își vizitează 
tatăl care locuiește la ţară (Victor rebengiuc), pentru a-i face 
fotografia mult promisă. Cele mai frumoase momente din film 
rămân acele „probe” cu Victor rebengiuc în faţa „aparatului de 
fotografiat”. Luminiţa gheorghiu reușește, de asemenea, să creeze 
un rol secundar care dă culoare spaţiului rural pitoresc, interpretând 
rolul „vecinei de peste drum” care achită datoriile de la bufetul din 
sat și care face cumpărăturile săptămânale pentru tatăl lui Claudiu. 
„fotografia” te face să retrăiești o lume românească pitorească, 
naturală, care ne leagă pe toţi în definitiv. scurtmetrajul, deși este 
realizat dintr-o perspectivă profund realistă, cultivă momente de 
comic situaţional foarte reușite. dincolo de construcţia diegetică, 
fotografia, din punct de vedere conotativ, rămâne un „palimpsest”, 
o ramă în interiorul căreia oamenii își scriu și își rescriu periodic 
poveștile de viaţă. (ioana Mischie)

extrasezon
România 2010
regie Raya al Souliman

un student la regie este, în majoritatea cazurilor, nu foarte departe 
de vârsta adolescenţei. Și totuși, majoritatea filmelor cu și despre 
această categorie de vârstă sunt fie caricaturale, fie nenaturale. fostul 
adolescent se plasează la o distanţă care îi permite superioritate, sau 
prezintă lucrurile mai degrabă cum și-ar fi dorit să fie, decât cum au 
fost/sunt de fapt. rareori apar filme precum „extrasezon”, în care 
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lucrurile sunt arătate pur și simplu așa cum sunt. 
două fete vor să se ducă de capul lor la mare. nu e încă vară, dar ele 
și-au propus să meargă împreună și, cel mai important, acum. Pur și 
simplu simt nevoia să plece. La început le vedem într-o cameră de 
hotel și ne-am putea închipui că sunt deja la mare, însă ele se află 
acolo, de fapt, pentru a mai face rost de niște bani pentru excursia 
lor.
a spune că acesta este un film sincer despre adolescenţă nu înseamnă 
a afirma că orice puștoaică de liceu ar presta servicii sexuale pentru 
a avea bani să meargă la mare. Însă această poveste surprinde 
foarte bine acel spirit de răzvrătire adolescentină care intervine 
atunci când se ciocnesc inocenţa copilărească și dorinţa de a fi 
matur și independent. din acest punct de vedere,  „extrasezon” este 
aproape real, mai degrabă decât realist. Cu excepţia mecanismului 
destul de facil (și artificial) prin care una din cele două fete ajunge 
să fie nevoită să se ascundă în dulap (pentru a asista la ceea ce 
urmează),  totul decurge destul de firesc și natural; iar firescul are 
multe în comun cu penibilul, mai ales când vine vorba de sex între 
doi adolescenţi. discuţiile celor doi înainte și după sunt construite 
prin replici aparent banale, dar efectul lor este al unui dialog foarte 
natural, având în vedere cine sunt protagoniștii. scena de sex în sine 
e aproape comică, însă impresia nu e căutată, ci vine dintr-o serie de 
stângăcii pe care le observăm în detalii și gesturi. 
Calităţile filmului rayei al souliman derivă din simplitate. dialoguri, 
imagine, joc actoricesc, toate simulează cu succes realitatea în 
„extrasezon”, ca și cum regizoarea ar fi surprins pur și simplu ceva 
care se petrecea în faţa ei sau ar fi realizat o reconstituire exactă. 
intrarea uneia dintre fete în dulap este un moment care necesita 
mai multă construcţie (pentru a-l face mai firesc) pentru că pe el se 
bazează concepţia regizorală a filmului. era necesar ca aparatul să-
și asume o privire observatoare, chiar voyeur-istă, astfel spectatorul 
rămânând cu senzaţia că fata intră în dulap numai pentru că 
regizorul și/sau scenaristul are ceva de demonstrat cu asta. firește 
că are, dar dacă ne-a „păcălit” atât de bine în rest, exista o cale mai 
bună să ne convingă și de data asta. (Mirona nicola)

it’s me Helmut
Germania 2010
regie nicolas Steiner

În ziua în care Helmut împlinește 57 de ani, soţia lui îi sărbătorește 
cea de-a 60-a aniversare. acesta e primul semn că universul său stă să 
se prăbușească. scurtmetrajul regizorului elveţian nicolas steiner se 
remarcă prin maniera în care acesta alege să spună povestea. filmul 
este un cadru secvenţă de 11 minute, în care povestea evoluează prin 
modificările scenografice pe care le suferă spaţiul și prin mișcările 
personajelor în cadru. 
Prin eliminarea montajului, regizorul alege să îi elimine și funcţia. 
astfel, naraţiunea urmează un parcurs cronologic la fel de haotic ca 
cel al gândirii. obsesiile și temerile lui Helmut prind viaţă în faţa sa 
și, brusc, realitatea începe să își modifice forma. steiner introduce 
elementul surpriză cu fiecare schimbare de decor: obiectele se 
dovedesc a fi altceva - ele ascund personaje, fantasme din trecutul 
lui Helmut. nu pot fi ignorate asemănările de stil cu filmografia 
lui roy andersson: recunoaștem cadrul static, lipsa de dinamism a 
personajelor, lentoarea cu care ele înaintează în viaţă, vocea unui 
narator omniscient (în acest caz, Helmut e chiar stăpânul propriului 
destin) etc. Cromatica e una proprie aici: steiner merge pe o 
scenografie mai complexă, colorată intens.

Întreaga evoluţie a spaţiului nu e doar o joacă regizorală, un 
experiment cinematografic al unui regizor la început de carieră: 
ea își găsește motivaţia în poveste, scenografia formând un duo cu 
personajul, ajutându-l pe acesta să se confeseze publicului. Helmut 
e un bărbat chinuit, cu traumele unui trecut care nu doar că nu îl 
părăsește, dar îl și obsedează (mai ales moartea accidentală a fiului 
său).  
„it’s Me Helmut” e o comedie neagră. e povestea unui om care 
suferă și a cărui realitate e grav deformată. doar că povestea nu 
e privită prin lentila tragicului: e parte a acelor „istorisiri” care își 
conţin dramele în comedii și comediile în drame.  (andreea Borţun)

strung love
România 2010
regie Victor Dragomir

La fel ca anul trecut, a existat un film care a dominat clar seara 
premiilor CineMaiubit, adjudecându-și o parte importantă a 
acestora. este vorba despre „strung Love”, în regia lui Victor 
dragomir, film care aplică o reţetă similară lui „outrageously disco” 
(r. nae Constantin Tănase) din ediţia trecută. subiectul filmului 
ţintește un public cât mai larg, fiind o poveste de dragoste tratată în 
cheie comică. nu doar din punct de vedere al scenariului, dar și prin 
atmosfera creată de scenografie și lumini, „strung Love” trimite la 
„amintiri din epoca de aur” (r. Cristian Mungiu, Constantin Popescu 
Jr., răzvan Mărculescu, ioana uricaru, Hanno Höfer, 2009). 
acţiunea se petrece în perioada comunistă, într-un liceu, sau mai bine 
zis o școală profesională unde Viorel (Bogdan Marhodin) studiază 
lăcătușerie, iar ileana (olivia niţă) croitorie. structura scenariului 
e simplă: el o place pe ea, dar va trebui să îl învingă într-un concurs 
(de făcut nituri) pe rivalul său (alexandru Potocean) pentru a câștiga 
inima fetei. Potenţialul umoristic al poveștii vine în mare măsură din 
perioada temporală în care este plasată. 
În același „spirit” cu scenariul, stilul regizoral al lui Victor dragomir 
nu este inovator, însă el se distinge în mod cert de ceea ce ne-am 
obișnuit să vedem în filmele studenţești. felul în care cadrează și 
decupează este mai aproape de decupajul clasic hollywoodian decât 
de minimalismul specific resurselor limitate. Victor dragomir 
merge pe aceeași linie ca nae Constantin Tănase, cu acest proiect 
gândit în detaliu la nivelul scenografiei, al costumelor, conturându-
se într-un film „de public”. e o cărare mai puţin umblată de studenţii 
la regie, și cu atât mai puţin o cale aleasă de aceștia după absolvire. 
este însă nevoie de asemenea filme pentru a dezvolta o industrie 
cinematografică, capabilă să atragă  publicul în săli.
din punct de vedere al mesajului, „strung Love” nu se remarcă în 
contextul celorlalte filme din competiţie. diferenţa se face la nivel 
vizual, Victor dragomir păstrând echipa și standardul impus cu un 
an în urmă cu „Close encounters of the Third reich”. 
Comparând „strung Love” cu un alt film, al aceluiași regizor, 
„fotografia”, punctele comune sunt greu de găsit. subiectul, regia, 
imaginea sunt la poluri opuse. deși povestea din „fotografia” are 
potenţial, nu este vorba de unul „comercial” ca în cazul lui „strung 
Love”. fără numele de pe generic n-am fi putut recunoaște același 
regizor în ambele filme. Însă, în timp ce „fotografia” se străduiește 
parcă să fie realist, celălalt stil îi vine mult mai bine lui Victor 
dragomir. Într-o școală de film dintr-o ţară cu o veritabilă industrie 
cinematografică „strung Love” ar fi poate ceva destul de comun, 
însă în competiţia CineMaiubit, acest film aduce cu siguranţă ceva 
inedit. (Mirona nicola)
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Les Aventures extraordinaires d’Adéle Blanc-Sec 
(Aventurile Extraordinare ale Adelei Blanc-Sec)
Franța 2010
regie Luc Besson
cu Louise Bourgoin, Mathieu amalric, Gilles Lellouche

„Les aventures extraordinaires d’adéle Blanc-sec” („aventurile 
extraordinare ale adelei Blanc-sec”) e alternativa de blockbuster a 
regizorului francez Luc Besson la „indiana Jones” îl întâlnește pe 
Jean-Pierre Jeunet (explicaţia mea la expresia americană „Indiana 
Jones” meets JPJ), doar că poveștii lui îi lipsește acel je ne sais qoui. 
extraordinarele aventuri ale adelei Blanc-sec (Louise Bourgoin) 
rămân dezlânate, deloc pe măsura eroinei lor, care are într-adevăr o 
personalitate șarmantă.
Povestea este o adaptare a seriei de benzi desenate „adéle Blanc-
sec”: o eroină cinică a anilor 1910, scriitoare de romane, care începe 
să investigheze misterioasele legături dintre crimele din Paris și 
ocultism. Besson își alege episodul în care adéle călătorește în egipt 
cu scopul precis de a găsi un înţelept extrem de vital ei (exceptând 
un detaliul: e mumificat), pentru care se luptă vitejește cu un 
Mathieu almaric de nerecunoscut, sub masca hidosului dieuleveult, 
într-o secvenţă de acţiune chiar imaginativă. reapariţia lui în 
final vestește, probabil, că personajul va constitui conflictul celei 
de-a doua părţi a filmului (Besson ar fi spus că filmul este primul 
dintr-o serie de ecranizări ale benzilor desenate de Jaques Tardi). 
se întoarce triumfătoare acasă și găsește un Paris în plin haos, 
cu un pterodactyl (o pasăre preistorică uriașă și carnivoră) care 
survolează cerul ameninţătoare și provoacă probleme savantului 
espérandieu. Înarmată cu replici isteţe și cu un caracter hotărât, 
tânăra restabilește ordinea și obţine informaţia mult dorită de la 
înţeleptul egiptean mumificat. 
dacă personajul e o variantă feminină și, evident, mai fantastică a 
lui indiana Jones, universul construit de Luc Besson, de la personaje 
caricaturizate la culorile Parisului, are ceva din lumea de basm a 
lui Jean-Pierre Jeunet. Vocea paternă, ușor ironică, a naratorului, 
precum și tipul de interpretare actoricească exagerat, amintește 
de „amélie” în mai multe momente ale filmului; ceea ce nu m-ar 
deranja, în principiu, dar adéle nu este o domnișoară romantică 
și drăguţică, ci se presupune că e o duduie de acţiune ale cărei 
întâmplări sunt complet opuse basmului. nu sunt prea convinsă că 
lumile celor două tinere – fiecare șarmantă în felul ei – ar putea să 
semene. (andra Petrescu)

Boy Meets Girl 
Franţa 1984
regie și scenariu Leos carax
cu Denis Lavant, Mireille Perrier 

Leos Carax avea doar 24 de ani când a regizat „Boy Meets girl”. el mai 
realizase câteva scurtmetraje înainte și scrisese cronici de film pentru 
diverse reviste, însă talentul și puterea de care a dat dovadă în primul 
său lungmetraj sigur a umplut de invidie mulţi regizori buni, dar de 
trei ori mai în vârstă decât  el.
filmul spune povestea lui alex (interpretat de denis Lavant, care va 
mai interpreta un rol similar, sub același nume, în următoarele două 
filme ale regizorului), un tânăr care tocmai a fost părăsit de iubită 
pentru prietenul lui cel mai bun. alex este aproape de a-și ucide 
prietenul în prima scenă din film, dar se oprește la timp. se plimbă 
prin oraș, nefiind în stare să mai stea închis între cei patru pereţi în 
care și-a trăit iubirea pentru florence (fosta iubită), unde își amintește 
constant de ea prin sunetele vecinilor care se ceartă sau fac dragoste 
și își imaginează cum arată ea în braţele prietenului său. ajunge să 
fure viniluri pentru ea, pe care le lasă la ușa noului ei iubit, însă evită 
mereu să se întâlnească faţă în faţă cu cei doi. alex se luptă să treacă 
peste dezamăgirea emoţională la care a fost supus și se decide să-și 
ocupe timpul cu altceva. Plimbându-se pe străzile orașului, asistă la 
o convorbire prin interfon a unui cuplu. se decide să-l urmeze pe 
Bernard (băiatul din cuplul spionat) până în barul unde acesta din 
urmă s-a oprit să bea ceva. Lui Bernard îi cade o invitaţie din buzunar, 
pe care alex o ridică și o păstrează. el se va duce la petrecere, unde 
se va da drept un prieten de-al lui Bernard și unde o va cunoaște pe 
Mireille, iubita celui care l-a „invitat”. 
În principiu, titlul dezvăluie plotul filmului - alex, cu inima proapăt 
călcată în picioare, cunoaște pe cineva nou. Însă, modul în care 
această primă întâlnire ajunge să aibă loc, dezvăluie meticulozitatea 
și sensibilitatea unui artist care nu se sfiește să arate unei lumi întregi 
cum e să ai 24 de ani și să fii părăsit de cineva de care ești cu adevărat 
îndrăgostit. filmul nu cuprinde nicio secvenţă explicită, personajele 
comportându-se conform unui trecut bine gândit, dar niciodată 
arătat. Carax dă naștere unor oameni pe care nu îi interesează să arate 
„de ce” sau „cum” au ajuns în punctul respectiv. ei încearcă doar, ca 
orice alt om, să supravieţuiască.
filmul lui Carax aduce aminte de filmele noului Val francez. La fel 
precum în urmă cu mai bine de 20 de ani (la data apariţiei lui „Boy 
Meets girl”), alb-negrul este îmbinat cu energia încadraturilor și 
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a modurilor de filmare; însă, în loc să pară o simplă retrospectivă 
a marilor titluri din trecut, Carax se folosește de imaginar și de 
întuneric și de momente lungi de liniște sau de aparente aberaţii ale 
personajelor pentru a sublinia alienarea societăţii, mai matură și mai 
puţin naivă decât cea a părinţilor lui.
simplitatea scenografiei, precum și intensitatea negrului îmbracă 
personajele în mister și le transformă din oameni simpli, în caractere 
deosebit de puternice și profunde. deși toate sunt puse în situaţia de a 
asculta, fără să pară niciodată cu adevărat emoţionate de problemele 
celorlalţi, fiecare profită de timpul care îi este acordat pentru a-și 
povesti eșecurile. Tocmai această lipsă de interes faţă de cei din jur 
nu-i lasă să fie fericiţi. sunt tineri, imaturi și au impresia că numai 
ei suferă, că nimeni nu trece prin ce sunt obligaţi ei să treacă. alex 
și Mireille se folosesc unul de celălalt pentru a-și alina dezamăgirile, 
însă ei nu se văd niciodată unul pe altul cu adevărat. Chiar și în final, 
după ce petrecerea s-a terminat, după ce toată lumea a plecat și ei au 
rămas singuri, cei doi continuă să vorbească despre foștii lor iubiţi, 
în loc să încerce să se cunoască și să înceapă ceva nou. singurul care 
pare să ia iniţiativa este alex, însă și el o părăsește repede pe Mireille, 
lăsând-o singură în tren în timp ce el, căutând o toaletă, rămâne să se 
joace într-un bar. Cei doi se regăsesc la final în apartamentul ei și este 
prima oară când spectatorul îi simte cu adevărat apropiaţi. Mireille 
îl privește dărâmată pe alex și îl roagă, pe un ton foarte încet: „alex, 
ajută-mă să scap.”
despre „Boy Meets girls” s-a spus că ar face parte din cinemaul 
aparenţelor (alături de „subway” (r. Luc Besson, 1985) și „diva” (r. Jean-
Jacques Beineix, 1981) pentru atenţia deosebită acordată sunetului, 
vizualului și stilului, înaintea limbajului. Însă coloana muzicală 
a filmului este cea care îl scoate cu adevărat în evidenţă (alex este 
înconjurat de Bowie și gainsbourg) și abate atenţia spectatorilor de la 
plotul „prea” simplu.
Carax își trăiește cu mândrie vârsta și o împărtășește fără șiretlicuri 
spectatorilor săi, punându-i faţă în faţă cu adevărul ridicol al 
problemelor tipice tinereţii. Mai mult decât atât, își folosește propriile 
experienţe, subliniindu-și alegerea prin meseria pe care i-o impune 
personajului său principal: un regizor independent de film, un artist 
care vrea să devină mare (la fel ca și creatorul său). 
filmul este foarte ușor de urmărit. Înţelegi imediat despre cine și, mai 
ales, încotro se îndreaptă povestea. elementul surpriză nu constă în 
răsturnări impresionante de situaţiei, ci în felul în care este redat pe 

ecran ceva atât de des întâlnit și de simplu. Tocmai această simplitate 
a mesajului îl transformă pe necunoscutul alexandre oscar dupont în 
renumitul Leos Carax, un regizor imprevizibil, care va continua să să-
și povestească iubirile fără să dea nici un moment dovadă de falsitate. 
(sarra Tsorakidis)

Notre jour viendra (Va veni și ziua noastră)
Franța 2010
regie Romain Gavras
cu Vincent caseel, Olivier Barthelemy

„notre jour viendra”, debutul în lungmetraj al lui romain gavras 
(fiul cunoscutului regizor Costa-gavras), realizator a numeroase 
videoclipuri pentru melodiile unor formaţii precum M.i.a. sau simian 
sound system, păstrează o anumită zonă tematică a celorlalte lucrări 
ale sale, și anume oamenii situaţi la marginea societăţii, oamenii 
discriminaţi etc.
filmul e legat direct de unul dintre ultimele videoclipuri ale lui gavras, 
realizat pentru melodia „Born free” de M.i.a. acesta propune o lume 
unde oficialităţile reprezentate ca soldaţi americani vânează oameni 
roșcaţi natural și apoi se distrează exterminându-i. astfel, filmul 
poate fi privit ca un răspuns, fiindcă vedem un răspuns al roșcaţilor la 
discriminările operate împotriva lor.
Personajele principale sunt reprezentate de remy, un adolescent 
roșcat care are probleme cu familia, cu prietenii, cu iubita și Patrick, 
un psihiatru plictisit (și el roșcat, deși spre cărunt). 
aparent întâmplător, aceștia se aliază și încep să lupte cu problemele 
lor. La început, totul pare un „fight Club” francez, Patrick fiind 
echivalentul unui Tiller durden care îl atrage, prin personalitatea sa 
și puterea pe care o exercită asupra celorlalţi oameni, pe sărmanul 
remy, blocat în societate și convenţii.
Totuși, în niciun moment relaţia dintre cei doi nu e explicată prin 
altceva decât culoarea părului acestora. Toate acţiunile lor împreună 
nu au decât motivaţii imediate (de tipul „mi-e foame, deci mănânc”, 
sau „suntem aici amândoi, suntem roșcaţi, deci suntem împreună” 
etc.). ei nu apar ca având un trecut care să le justifice propriu-zis 
acţiunile. Viaţa lor de până în acel moment poate produce altceva 
decât adâncirea fricii și rușinii și eventual, după caz, a violenţei 
extreme. Lucrurile nu funcţionează pe un principiu cauză-efect, ele 
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pur și simplu se întâmplă.
din cauza lipsei acestui timp care să poată motiva ceva, viitorul lor 
nu există, astfel încât cei doi plutesc parcă (dar nu numai ei, ci și 
celelalte personaje, prezentate tot ca ciudaţi sau „speciali”) într-un 
prezent continuu, asupra căruia nu au putere sau, cel puţin, de la care 
așteaptă să se întâmple ceva care să schimbe lucrurile. În absenţa 
unui eveniment întâmplător, ei nu reacţionează la viaţa lor. o duc în 
continuare și nu schimbă nimic, nu fac nimic de la sine. astfel, dacă la 
început Patrick e un mentor care îl ajută pe remy să câștige încredere, 
să fie acceptat de alţii, nerespectând conduitele sociale normale, 
acesta devine atât victimă, cât și complice la acţiunile violente ale 
partenerului său mai tânăr.
Curajul acţiunilor lui remy e dobândit prin reacţii agresive și, mai 
apoi, violente, vizavi de ceilalţi ciudaţi: arabi, evrei, handicapaţi, 
homosexuali, femei etc. dacă prin vorbe (transmise prin tehnologie 
modernă, comunicare la distanţă, numai prin cuvinte) remy e păcălit 
și nu reușește să-și găsească un  echilibru, prin tăcere (cauzată de 
Patrick, care îl prezintă unui grup drept rus) reușește să fie acceptat. 
dacă e respins prin non-acţiune, prin violenţă reușește să se impună.
Călătoria celor doi pare la un moment dat a fi căutarea și asumarea 
unei identităţi și a unui ideal (reprezentat de o ţară a celor roșcaţi, 
irlanda, așa cum e prezentată de un afiș turistic), însă aceasta se 
transformă într-un drum haotic, care forţează limitele violenţei 
random și mai apoi se îndreaptă către negare și auto-distrugere. 
Patrick pare a fi cel care conduce totul și el devine exemplul clar a 
ceea ce poate fi desprins pe tot parcursul filmului: felul facil în care 
pot fi manipulaţi (deși cuvântul descrie un proces prea complex) cei 
defavorizaţi. 
Lumea prezentată pare o luptă între diferite categorii de oameni 
defavorizaţi. dar tocmai fiindcă toate persoajele apar astfel, se poate 
pune problema: de către cine sunt ei defavorizaţi? Ziua noastră va 
veni: sugestia titlului este că ziua de azi aparţine altcuiva. Cui aparţine, 
însă, atâta vreme cât toţi cei pe care îi vedem pot fi categorisiţi ca 
fiind „speciali”?
felul vag de a fi al filmului poate fi privit ca un mod de a lăsa mai 
multe sensuri să umple forma aceleași povești, voit ciopârţită de 
sens, dar chiar și așa, putem găsi foarte multe momente bune și chiar 
amuzante, cum ar fi: secvenţa jacuzzi-ului, a accidentului la nuntă, a 
plecării cu balonul etc. 
La nivel vizual, „notre jour viendra” poate fascina cu imagini bine 

alese, frumoase în sine, asemănătoare cu cele din videoclipurile lui 
gavras. formaţia sa se poate vedea și prin faptul că o mare parte 
a filmului e plină de muzică (în cadru sau din afara sa: clasică – 
rachmaninov - sau modernă - sebastien), de unde rezultă și un 
anume dramatism, dar și o poezie a poveștii.
dacă toate acestea sunt suficiente pentru crearea unei opere artistice 
(și nu a unui videoclip artistizat foarte lung), atunci „notre jour 
viendra” riscă să devină un film cult, prin crearea unei lumi în care 
timpul nu are valoare, în care violenţa și poezia coexistă, în care 
sensurile obișnuite ale diferitelor lucruri se pierd și se pot înlocui 
reciproc. (Tudor Buican)

Le Pére des mes enfants (Tatăl copiilor mei)
Franța-Germania 2009
regie Mia Hansen-Løve
cu Louis-Do de Lencquesaing, chiara caselli

Personajul lui grégoire (Louis-do de Lencquesaing) din „Le Pére des 
mes enfants” („Tatăl copiilor mei”) este inspirat de Humbert Balsan, 
producătorul care s-a sinucis în 2005, când compania sa de producţie 
era în pragul falimentului; a lucrat cu cineaști precum Claire denis 
sau Lars von Trier, având doar câteva producţii comerciale printre 
titlurile lui.
sensibilitatea filmului se datorează delicateţei și decenţei prin 
care Mia Hansen-Løve alege să nareze povestea lui grégoire, un 
producător aflat într-un moment descendent al carierei sale, și a 
familiei lui. ea împarte filmul în două părţi ce se opun prin natura 
sentimentelor exprimate, deși ambele se alcătuiesc într-un ritm 
molcom a cărui blândeţe se află în momente ordinare (fără a fi însă 
banale sau plicticoase) din viaţa familiei. episoadele casnice liniștite 
și telefonele prevestitoare ale eșecului financiar se succed firesc și 
senin, iar actul sinuciderii (delimitarea filmului în două) nu rupe 
naraţiunea; căutarea unui alt „erou” din partea a doua a filmului e 
naturală, la fel cum familia încearcă să-și găsească o nouă rutină, un 
alt sens.
Mia Hansen-Løve nu psihanalizează personajele, nu le investighează. 
abordarea ei simplistă funcţionează ca o relatare distantă și neimplicată 
a unei întâmplări, ceea ce face ca filmul să fie o melodramă lipsită 
de sentimentalisme și de manipulare. nu caută spectaculozitatea 
tragediei, nu etalează momente grave moralizatoare; însă filmul 

Boy Meets Girl  1984
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farmecă prin abilitatea realizatoarei de a crea și a reda un spaţiu al 
intimităţii familiale viu și emoţionant. În prima jumătate a filmului, 
armonia provine din echilibrul secvenţelor prin care îl caracterizează 
pe tatăl familiei, printr-un contrast între liniștea și mulţumirea casnică 
și sentimentul copleșitor al eșecului profesional. Cele două aspecte 
ale lui grégoire se suprapun subtil și conferă personajului carismatic, 
și acţiunilor lui, umanitatea și autenticitatea, de care e nevoie pentru 
a-l înţelege. Cea de-a doua parte a filmului e o căutare a moșternirii 
lui, dar mai ales a continuităţii pe care o reprezintă familia.
„Le pére des mes enfants” vorbește despre familie; în ciuda traiectoriei 
tragice a personajului, filmul are o atmosferă senină și calmă. unul 
dintre cele mai frumoase momente în care transpare viziunea 
luminoasă a regizoarei asupra felului în care viaţa se regenerează 
de la sine, se regăsește într-una din ultimele secvenţe ale filmului. 
Cele trei fiice, soţia și prietenul lui grégoire sunt la masă, curentul se 
oprește, iar pentru câteva minute dialogul lor glumeţ și vesel îi face să 
se confunde cu o familie reală. secvenţa nu spune că își uită tatăl sau 
soţul, dar, ca întregul film, arată că personajele Miei Hansen-Løve se 
împacă și acceptă durerea. (andra Petrescu)

Persécution 
Franța – Germania 2009
regie Patrice chéreau
cu Romain Duris, charlotte Gainsbourg, Jean

„Persécution” îl urmărește pe daniel (romain duris), un individ 
nevrotic, complexat și cam nemotivat. Cele 100 de minute din 
film îl arată într-o călătorie cu metroul, unde, încercând să aline o 
călătoare lovită de o cerșetoare, schimbă câteva replici cu ea și cu 
un bărbat necunoscut (interpretat de Jean-Hugues anglade), care 
se îndrăgostește de el pentru blândeţea lui. acţiunea filmului: daniel 
lucrează în construcţii, renovează apartamente în care și locuiește pe 
durata reparaţiilor, se ceartă cu prietenul și partenerul său de muncă, 
se ceartă cu iubita lui, sonia (Charlotte gainsbourg), merge seara în 
baruri și incomodează oamenii cu maliţiozitatea lui, este vizitat de 
bărbatul necunoscut (să-l numim Le dingue, precum sonia), care-i 
mărturisește dragostea. restul filmului: se ceartă cu sonia, îl bate pe 
Le dingue, se ceartă cu amicul său, e un egoist, motiv pentru care e 
părăsit de sonia și de Le dingue, care înţelege că daniel nu este atât 
de blând cum părea la începutul filmului.
Triunghiul amoros sonia-daniel-Le dingue amintește de „enduring 
Love”, romanul scris de ian Mcewan, cele două având în comun 
antiteza dintre iubirea reală a cuplului și cea iluzorie a bărbatului 
suferind de sindromul de Clérambault (afecţiune psihologică care 
se manifestă prin convingerea unei femei sau a unui bărbat că este 
iubit(ă) de cineva cu un statut social înalt, dar că este incapabil 
să comunice cu el/ea din motive diverse și este de obligaţia lui să 
depășească obstacolele). dar lui Patrice Chéreau îi lipsește atât 
claritatea naraţiunii lui Mcewan, cât și gradarea calculată a etapelor 
psihologice parcurse de personaje în urma evenimentelor. regizorul 
francez nu reușește să redea o evoluţie psihologică protagoniștilor, ci 
le ilustrează schematic. schiţează siluete în alb și negru, fără nuanţe 
de gri și le arată ostentativ cu degetul. daniel nu are nicio șansă de a 
fi perceput altfel decât un egoist care îi chinuie pe cei din jurul său, 
tocmai deoarece autorul l-a conceput bidimensional. 
Patrice Chéreau și scenaristul colaborator al filmului, anne-Louise 
Trividic, își construiesc personajele într-o aură de mister, fără 
motivaţii coerente pentru comportamentul lor; nu le plasează într-

un univers veridic, acestea plutind undeva, într-o lume în care sonia 
călătorește mult și atât, daniel e un tip care locuiește pe șantiere, 
iar Le dingue vine dintr-un spaţiu necunoscut. „Persécution” își 
caracterizează personajele prin generalităţi, care nu au suficiente 
nuanţe pentru a oferi o perspectivă psihologică asupra relaţiilor 
dintre oameni. (andra Petrescu)

Tous les matins du monde (Toate dimineţile lumii)
Franța 1991
regie alain corneau
cu Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Guillaume Depardieu

dintre filmele regizorului alain Corneau, omagiat în cadrul acestei 
ediţii a festivalului filmului francez, „Tous les matins du monde” 
este unul din cele mai interesante, în ciuda subiectului abordat – viaţa 
unui celebru compozitor pentru violă, Monsieur de sainte-Colombe. 
acţiunea ne duce în franţa secolului al XVii-lea, în cadrul rustic și 
simplu în care acest muzician își duce existenţa austeră, departe de 
figurile împopoţonate de la curtea de la Versailles.
filmul începe cu figura îmbătrânită și umflată a lui gérard depardieu 
în rolul lui Marin Marais – compozitor și discipol al lui sainte-
Colombe – care începe să le povestească elevilor despre mentorul 
său, copleșit de amintirea acestuia. astfel, intrăm încet în lumea 
dominată de moarte, singurătate și muzică a bizarului sainte-
Colombe ( jucat de Jean-Pierre Marielle). după moartea soţiei sale, 
pe care o iubise nespus de mult, acesta își consacră timpul violei, 
neglijându-și  iniţial cele două fiice. dovezile sale de afecţiune sunt 
extrem de rare, fiind un om taciturn, reţinut, dar în curând cele două 
fete, Madeleine (anne Brochet) și Toinette (Calore richert), găsesc o 
punte de comunicare cu tatăl lor prin intermediul muzicii. Peste ani, 
cei trei ajung să susţină mici concerte de cameră în diferite cercuri 
nobile și reputaţia lui sainte-Colombe ajunge până la urechile regelui. 
dar succesul și respectul celorlalţi muzicieni nu îl fac pe acesta să 
își schimbe stilul „sălbatic” (după cum îl numește un nobil) de a 
trăi și, după ce refuză cererea regelui de a cânta la curte, se retrage 
și mai mult în existenţa lui sobră. În acest moment, tânărul Marin 
Marais (guillaume depardieu) îi face prima vizită pentru a lua lecţii 
de la el. În ciuda virtuozităţii și talentului său, maestrul îi reproșează 
constant că „face muzică, nu este muzician”, înecându-i pasiunea în 
mediocritate. Cei doi se află într-un conflict ideologic, tânărul Marais 
fiind incapabil să obţină recunoașterea profesorului său, care pare 
a deţine înţelepciunea absolută asupra purităţii muzicii. filmul este 
presărat cu remarci filozofice de natură muzicală, iar în final, când 
mentorul său se apropie de moarte, Marais realizează care este, cu 
adevărat, scopul muzicii.
deși ar putea suna plictisitor pentru oricine nu este neapărat 
interesat de muzica de violă din secolul al XVii-lea, filmul este 
captivant și inteligibil pentru orice ureche muzicală. Cu un scenariu 
semnat de Pascal Quignard, după romanul său omonim, „Tous les 
matins du monde” este un soi de ficţiune biografică, în care adevărul 
istoric este  inclus în cel cinematografic, dând o versiune plauzibilă 
unei figuri relativ puţin documentate – Monsieur de sainte-Colombe. 
interpretată de Jordi savall, muzica aparţine în totalitate acestor 
compozitori și rămâne pilonul de bază al filmului, contribuind la 
atmosfera austeră a acestuia. „Tous les matins du monde” a cunoscut 
un mare succes la lansare și a reînviat interesul pentru acest tip de 
muzică: coloana sonoră s-a vândut în peste 500.000 de exemplare. 
(ela duca)
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adaptări

Hadewijch (r. B. Dumont)

A Religiosa portuguesa 
(r. E. Green)

À l’origine (r.  X. Giannoli) 

L’épine dans le coeur (r. M. Gondry)

Greenberg (r. N. Baumbach)

Vénus Noire (r.  A. Kechiche)

Hahaha (r. H. Sang-soo)

I Love You, Phillip Morris  
(r. G. Ficarra, J. Requa)

Tangled (r.  N.  Greno, B. Howard) 

True Grit (r. J. & E. Coen)

Winter’s Bone (r.  D. Granik)

You Will Meet a Tall Dark Stranger 
(r. W. Allen)

Bal (r. S. Kaplanoglu)

Morrer como um homem 
(r.  J.P. Rodrigues)

Les Amours imaginaires
(r.  X. Dolan)

Carancho (r.  P. Trapero) 

Liverpool (r. L. Alonso) 

Hanyo (r. I. Sang-soo)

The Kids Are All Right 
(r. L. Cholodenko)

Kûki ningyô (r. H. Koreeda)

Io sono l’amore (r. L. Guadagnino)

The King’s Speech (r. T. Hooper) 

Black Swan (r. D. Aronofsky)

Persécution (r. P. Chereau)
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rus

irina 
Trocan
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Vasiliu
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PROGRAM
Martie

2 martie
Angel (Îngerul), Sua 1937

regia Ernst Lubitsch

9 martie
Chronik der Anna Magdalena Bach 

(cronica annei Magdalena Bach), 
Germania de Vest – Italia 1968

regia Daniele Huillet, Jean-Marie Straub

16 martie
Five Easy Pieces (cinci piese ușoare), Sua 1970

regia Bob Rafelson

23 martie
A Taste of Honey (Gustul mierii), Marea Britanie 1961

regia tony Richardson

30 martie
Onna ga kaidan wo agaru toki

(când o femeie urcă scările), Japonia 1960
regia Mikio naruse

CINEMATECA UNION
ÎN FIECARE MIERCURI SEARA

DE LA ORA 19.30


