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AL ȘASELEA NUMĂR FILM MENU
În loc de editorial
„Cine-ochiul: nu jurnalele de ştiri ale Pathé sau Gaumont (articole de ziar), nici măcar cele ale „Kinopravda” (jurnale politice), ci un veritabil
jurnal „kinok” – o sondare impetuoasă a evenimentelor vizuale imortalizate de cameră, părţi de energie reală (opuse teatrului) alăturate prin
intermediul intervalului într-un întreg tectonic cu ajutorul artei montajului.” (Dziga Vertov)
„Sunt fascinată de ceea ce este frumos, puternic, sănătos, viu. Caut armonia. (...) Încerc în filmele mele să găsesc un fir, o temă, un stil, din
domeniul legendei. Ceva care să-mi permită să dau frâu liber romantismului meu juvenil şi imaginilor frumoase.” (Leni Riefenstahl)
„Nimic în filmele mele nu e „înscenat”. În timpul turnării, care durează de obicei între patru şi douăsprezece săptămâni, dorinţa mea e să
acumulez material care mă interesează pe moment. Nu am nicio idee în această fază ce secvenţe, cadre şi tranziţii vor ajunge în filmul final
sau care vor fi temele sau punctele de vedere. În general utilizez cam trei la sută din materialul turnat. Munca mea de editor, precum cea a
scenaristului de film ficţional, constă în a încerca să încerc să-mi dau seama ce se întâmplă în secvenţa pe care o vizionez la masa de montaj. Care
este semnificaţia cuvintelor folosite de oamenii dinaintea mea, relevanţa tonului sau a schimbărilor de ton, pauzelor, întreruperilor, asocierilor
verbale, mişcării ochilor, a mâinilor şi a picioarelor? În timp ce scenaristul îşi imaginează o poveste, monteurul unui film documentar, prin
contrast, trebuie să înţeleagă şi să evalueze secvenţe existente deja; procesele lor imaginative sunt total diferite. Oamenii al căror comportament
monteurul îl analizează există independent de imaginaţia acestuia. Secvenţele unui documentar nu sunt „înscenate”, ci „găsite” în timpul
procesului turnării. Importanţa lor în economia filmului e determinată de monteur, care iniţial le evaluează, iar ulterior le editează în forma în
care vor apărea în film.” (Frederick Wiseman)
„Prezint cu multă dragoste oamenii pe care aleg să îi filmez; trebuie să fii foarte răbdător cu oamenii atunci când îi filmezi, deoarece personajele
de documentar sunt persoane în primul rând, iar tu îi văduveşti de intimitate. Vreau să îi flatez, să îi arăt într-o lumină bună şi, de asemenea,
prefer să includ în filmele mele oameni care sunt iubiţi şi sunt frumoşi. Nu neg că pornesc cu prejudecăţi în aceste privinţe. (...) Sunt intermediarul
dintre realitate şi spectator; mă impun materialului cu care am de-a face (puteţi să consideraţi asta o eroare), dar cred că e spre cinstea mea că
nu îmi plac subiectele „groaznice”. Prefer să nu filmez războiul, spre exemplu. Realizatorul de documentare trebuie uneori să fie angajat, să ia
partea cuiva în aceste chestiuni dificile; de aceea, acest tip de subiecte sunt prezente în filmele mele, dar nu predomină. Îmi place să prezint lucruri
frumoase în filmele mele, lucruri pe care le iubesc. Îmi place să arăt „partea plină a paharului”, după cum scria cineva la un moment dat întrun ziar. Astfel, filmele mele se află într-o relaţie de armonie cu viaţa şi cu personalitatea mea, care prin natura ei e optimistă şi iubeşte lucrurile
frumoase.” (David Perlov)
Mai sus, am oferit cuvântul unor cineaşti despre care nu se vorbeşte aproape niciodată în România, din simplul motiv că au realizat documentare.
Sunt obscuri, fiind nedreptăţiţi de un sistem de distribuţie deficitar şi de o aparentă lipsă a interesului vizavi de acest gen cinematografic. Vom
organiza în curând proiecţii cu filmele lor deoarece îi considerăm mult prea importanţi în procesul formării cinefilice. Până atunci, vi-i prezentăm
în dosarul acestui număr, care le este dedicat.
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Vincere
Victorie

Italia-Franța 2009
regia Marco Bellocchio
scenariu Marco Bellocchio, Daniela Ceselli
imagine Daniele Cipri
montaj Francesca Calvelli
sunet Emanuela Di Giunta
muzică Carlo Crivelli
costume Sergio Ballo
cu Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi
de Irina Trocan
Probabil că nu știți cine a fost Ida Dalser, deși
ar fi trebuit să rămână în istorie ca prima
soție a lui Benito Mussolini și primul său
susținător. Dacă nu l-ar fi ajutat ea, Mussolini
s-ar fi făcut auzit mai târziu, și poate că nu ar
fi avut aceeași carieră; dictatorul fascist avea
toate motivele să îi recunoască meritele Idei
Dalser, dar e improbabil să vă surprindă
că n-a făcut-o. Probabil știți deja că Benito
Mussolini n-a prea fost un tip recunoscător.
Ida Dalser (Giovanna Mezzogiorno)
și-a folosit toată averea să-l finanțeze pe
Mussolini în primul său proiect, lansarea
ziarului „Il Popolo d’Italia”; apoi, în 1914,
s-a căsătorit cu el și i-a născut un fiu. În
viziunea lui Bellocchio, Ida Dalser a fost o
femeie puternică îndrăgostită de un bărbat
puternic, iar căsătoria lor părea o alianță
între doi parteneri compatibili, numai
că Mussolini a avut nevoie de o altfel de
soție pentru imaginea sa, așa că a ordonat
ștergerea tuturor urmelor primei căsătorii.
Ida nu s-a resemnat să fie dată la o parte,
dar, în situația ei, tăria de caracter n-a fost
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tocmai o calitate. Pentru că Mussolini n-a
putut scăpa altfel de revendicările ei, Dalser
a fost închisă într-un azil de boli mintale,
unde a rămas internată timp de unsprezece
ani, până la moartea ei. Marco Bellocchio
prezintă episodul fără să sentimentalizeze:
internarea ei a fost o nedreptate atroce,
dar Ida Dalser n-a fost o victimă perfect
inocentă; nu vorbim, totuși, despre o femeie
oarecare, abandonată de un bărbat ca oricare
altul, ci despre femeia care l-a sprijinit pe
Mussolini. E ceva bolnăvicios în obsesia ei
de a fi ținută minte, ceva care ține mai mult
de setea de putere decât de o dezamăgire în
dragoste sau de drama unei mame care își
dorește un nume sonor pentru fiul ei.
„Vincere” adoptă forma unui film biografic
– conține, cu puține excepții, numai
secvențe care o implică pe Ida Dalser-, dar
nu se limitează la relatarea suferințelor
protagonistei.
Fascinația
ei
pentru
dictator dezvăluie multe despre puterea
lui asupra maselor. Mussolini a știut să
speculeze nevoia italienilor de a crede

într-o figură impunătoare, tendința lor de
a prefera o imagine și un set de promisiuni
unui raționament. Tocmai de aceea,
cinematografia a fost cel mai eficient mediu
pentru propaganda fascistă și i-a asociat
dictatorului o aură legendară pe care presa
(un mediu mai potrivit pentru claritare
decât pentru mister) nu i-ar fi permis-o Mussolini a fost mai degrabă un actor decât
un comunicator. Marco Bellocchio găsește
o soluție estetică excelentă pentru a pune
în evidență natura atașamentului Idei (și,
implicit, natura influenței Ducelui): de la
jumătatea filmului, Mussolini (interpretat
până atunci de Filippo Timi) nu mai apare în
persoană, evoluția lui e recompusă exclusiv
prin materiale de arhivă. Ida îl mai vede
doar în imaginile proiectate pe un ecran de
cinema, dar despărțirea de el nu o vindecă,
ci, dimpotrivă – i se pare și mai fascinant
în noua ipostază, își dorește și mai mult
să fie asociată cu el. Ajuns la maturitate,
fiul lui (interpretat tot de Filippo Timi)
îl disprețuiește, dar își distrează prietenii
imitând discursurile tatălui său. Mussolini
nu-i recunoaște, dar, de fapt, tocmai legătura
cu el îi definește.
S-ar putea ca stilul filmului să vi se pară
sufocant. Narațiunea se constituie dintr-o
serie de momente paroxistice (din viața
personală a Idei și din viața politică a Italiei)
care se desfășoară pe parcursul a trei decenii
și nu sunt prezentate cronologic, iar salturile
temporale sunt adesea derutante. Cadrele
lungi, compuse atent și montate rapid
sunt amestecate cu imagini de arhivă și
inserturi din cinematografia vremii; muzica
stridentă a lui Carlo Crivelli e prezentă
pe o porțiune considerabilă din coloana
sonoră. Practic, Marco Bellocchio își
transformă filmul în spectacolul disperării
unei femei și împiedică spectatorii filmului
să-l analizeze detașat. Numai că subiectul
impune o asemenea prezentare: e destul de
evident că o enumerare seacă a acțiunilor
lui Mussolini -care n-aveau o motivație mai
profundă decât setea de putere - n-ar ajunge
nicăieri. Rolul lui Mussolini în istorie poate
fi explicat numai prin influența lui toxică,
și un film despre influența lui nu poate
fi decât hipnotic. Prin „Vincere”, Marco
Bellocchio își propune să reconstituie în
toată amploarea ei o legendă care cedează
sub propria-i greutate.
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Madeo
Mama

Coreea de Sud 2009
regie Bong Joon-Ho
scenariu Park Eun-Kyo, Bong Joon-Ho
imagine Hong Kyung-Pyo
montaj Moon Sae-Kyoung
sunet Choi Tae-Young
muzică Lee Byeong-Yoo
cu Kim Hye-ja, Won Bin, Jin Ku
de Sorana Borhină
Dacă Park Chan-wook este considerat
maestrul Noului Val Coreean, atunci lui
Bong Joon-Ho îi revine titlul de „enfant
terrible”: la doar 33 de ani, acesta devenea
unul dintre cei mai apreciaţi regizori, iar
„Salinui chueok” („Amintiri ale unei crime”,
2003) cel mai bine vândut film al anului în
Coreea de Sud. Geniul lui Bong este acela de
a satisface, în egală măsură public, critică,
producători şi propriile cerinţe artistice,
armonizând elementele de film comercial cu
unele de autor.
După răsunătorul succes al filmului
„Gwoemul” („Gazda”) în 2006, Bong devine
un fel de Rege Medias pentru industria
cinematografică din Coreea, şi i se oferă
şansa de a demara un proiect mai vechi,
dar cu un potenţial economic incert. Cu
„Madeo”, se pare că Bong ar fi lăsat de-o
parte „filmele cu monştri” pentru o operă
mai minimalistă, însă regizorul nu a făcut
decât să creeze o nouă poveste al cărei centru
se învârte în jurul unui nou tip de monstru.
Asemeni criminalului din „Salinui chueok”

şi a mutantului din „Gwoemul”, personajul
interpretat de Kim Hye-ja nu are nume,
iar forţa care îi determină acţiunile este
una demonică, primordială şi instinctuală:
dorinţa de a-şi proteja fiul. Astfel, povestea
ce stă la baza filmului este aparent simplă:
o fată este găsită moartă pe acoperişul unei
clădiri părăsite, iar Do-joon - un tânăr de 27
de ani, naiv şi cam slab de înger – este acuzat
pentru uciderea acesteia. Atunci când un
grup de poliţişti incompetenţi şi un avocat
dezinteresat închid cazul tânărului, mama sa
porneşte în căutarea „adevăratului” criminal.
Ambiguitatea este una din principalele
caracteristici ale personajelor lui Bong: dacă
la începutul filmului acestea au nuanţele
caracteristice genului pe care-l reprezintă,
până la final regizorul le transformă, le
răstoarnă, conferindu-le o complexitate
şi o profunzime memorabile. Înainte de a
accepta rolul principal din „Madeo”, actriţa
Kim Hye-ja era cunoscută pentru rolurile
de mamă iubitoare şi devotată pe care le-a
interpretat atât pe micul, cât şi pe marele

ecran. În această constituţie fizică măruntă
şi uscăţivă, Bong înghesuie o forţă interioară
uluitoare - o dârzenie de caracter, un spirit
întreprinzător şi o ferocitate aproape
animalice. Bong ne oferă şi un indiciu vizual:
într-un oraş în care majoritatea locuitorilor
poartă culori reci, „Mama” este singurul
personaj îmbrăcat în roşu.
Privit din perspectiva folclorului coreean,
personajul lui Kim capătă conotaţii mitice,
devenind printre altele personificarea
ideii de „han”. În filmele horror clasice,
fantomele – de cele mai multe ori femei –
care suferiseră o pierdere sau o nedreptate,
aşteptau momentul oportun pentru ca
„răzbunarea” lor să se poată împlini, apoi
dispăreau urându-le fericire celor lăsaţi în
urmă. Conceptul de „han” este, de asemenea,
strâns legat de şamanismul coreean, o
dovadă clară a acestui fapt putând fi regăsită
în scena de început, dar şi în îndeletnicirile,
cel puţin bizare, ale „mamei” care par să-i fi
atras statutul de „vrăjitoarea satului”.
Într-un interviu, Bong descria „Madeo” ca
fiind o lupă: într-o primă fază are rolul de
a mări imaginea unui obiect, ca mai apoi să
focalizeze lumina şi căldura solară asupra
unui singur punct pe suprafaţa acestuia. La
fel ca în „Salinui chueok”, secvenţa iniţială
din „Madeo” reprezintă un plan ansamblu
în care personajul principal, aflat într-un
lan de grâu, trebuie să parcurgă o distanţă
considerabilă pentru a deveni recognoscibil
spectatorilor. De asemenea, Bong păstrează
acea ciclicitate a structurii dramatice, ce
se regăseşte în toate filmele sale: cadrul de
început este explicat şi completat de secvenţa
de final. O altă caracteristică a filmelor lui
Bong pe care o identificăm şi în „Madeo”
este strânsa legătură dintre poveste, tehnică
cinematografică şi discurs social. Dacă în
„Salinui chueok” se foloseşte de crimele din
regiunea Hwaseong pentru a ilustra fobiile,
iluziile şi speranţele Coreei anilor ’80, iar
în „Gwoemul” redă excesele societăţii de
consum şi slugărnicia guvernului coreean
faţă de SUA, în „Madeo” Bong înlocuieşte
„explozia” cu „implozia”, fără a altera însă
forţa discursului sau capacitatea de a distra
şi de a-şi amuza spectatorii. Bong Joon-ho
este un povestitor cinic, dar şi un creator
de umor, aceste caracteristici reieşind din
filmele sale şi împiedicându-le să devină
„teziste”.
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Felicia înainte de toate

România 2009
regie și scenariu Melissa de Raaf și Răzvan Rădulescu
imagine Tudor Lucaciu
montaj Dana Bunescu
cu Ozana Oancea, Ileana Cernat, Vasile Mentzel
de Irina Trocan
În „Felicia înainte de toate”, film scris și regizat în colaborare cu
Melissa de Raaf, Răzvan Rădulescu arată incomunicabilitatea între
oameni cum n-ar fi în stare decât un excelent dialoghist. Personajele
lui stau unul lângă altul în timp ce gândul lor e în altă parte - Răzvan
Rădulescu se îngrijește să știm exact unde - și schimbă între ele
replici al căror înțeles, de regulă, se pierde pe drum.
Mulți spectatori rămân cu impresia că dialogurile lui Răzvan
Rădulescu sunt „exact ca-n viață”; e o impresie greșită. Conversațiile
între Felicia și părinții ei nu pot fi cele pe care spectatorii menționați
le poartă cu părinții lor. Dimpotrivă, ca toate dialogurile bune din
cinema, sunt discuții între străini – mai mult chiar, sunt discuții
între niște străini care se cunosc între ei. Datele pe care le divulgă
în replicile lor nu sunt niciodată complete, ci fac referire la un
fond informațional comun care se clădește, încet-încet, în mintea
celor care le ascultă; primele conversații din film sunt relativ ușor
de înțeles, dar ultimele, scoase din context, ar fi indescifrabile. E
deosebit de greu de realizat, din punct de vedere scenaristic, această
dezvăluire gradată și imperceptibilă a biografiei personajelor și a
trecutului relațiilor dintre ele - mai ales într-un film în care nimeni
nu vrea să afle nimic despre ceilalți sau să spună ceva despre el.
Sigur, tehnica prin care cineaștii lasă să se cristalizeze o lume în
două ore de film este, ca oricare tehnică admirabilă, una invizibilă
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- după cum o demonstrează impresia unora că discuțiile sunt „ca-n
viață” – iar familiaritatea personajelor și a situațiilor face și mai greu
de perceput discursul auctorial. Probabil că „Felicia înainte de toate”
va fi iubit de mai puțini și plăcut de mai mulți decât este „Moartea
domnului Lăzărescu” (2005, r. Cristi Puiu). Singurul lucru care ar
putea împiedica deplina empatizare cu Felicia e nehotărârea cu care
pare să aștepte ca destinul să decidă în locul ei.
Acțiunea din „Felicia înainte de toate” se petrece în vreo opt ore
dintr-o zi sugestivă și gravitează în jurul relației dintre Felicia (Ozana
Oancea), o româncă de 40 de ani care a emigrat în Olanda în urmă cu
două decenii, și mama ei cicălitoare. Felicia, venită în România săși viziteze părinții, pierde avionul spre Olanda și rămâne cu mama
în aeroport câteva ore – îndeajuns de mult încât tensiunea dintre
cele două femei să crească până când pare inevitabilă o confruntare.
Intensificarea lentă a conflictului și rezolvarea lui sunt, probabil,
cele mai convenționale lucruri din scenariu. A devenit o regulă
nescrisă a filmelor despre conflictul dintre generații ca fiicei să i se
dea ocazia să-și verse nervii, iar Răzvan Rădulescu și Melissa de Raaf
i-o acordă și ei. În schimb, sunt mult mai onești și mai preciși decât
majoritatea covârșitoare a cineaștilor în redarea unor resentimente
care s-au format de-a lungul unei vieți; nu plantează aproape de
suprafață evenimente care acutizează conflictul, ci dimpotrivă,
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sapă adânc după rădăcinile lui. Practic, între cele două femei nu se
întâmplă nimic - fiecare își vede de treaba ei și, din când în când, se
supără că cealaltă o distrage sau o ignoră. În mâinile unui alt cineast,
intercalările de monologuri în care degenerează foarte repede
discuțiile n-ar părea altceva decât ciondăneli izolate; însă aici, grație
talentului lui Răzvan Rădulescu de a face lizibile gândurile lor – ale
amândurora, simultan -, se poate înțelege ce anume mișcă în fiecare
dintre ele replicile celeilalte.
E la fel de onestă - și curajoasă - decizia realizatorilor să nu
„îndulcească” purtarea mamei de dragul reprezentării democratice
a conflictului între generații. Fără să fie rău intenționată, mama
Feliciei a ajuns într-un asemenea stadiu al inerției intelectuale,
încât accesele ei de altruism prost dirijat nu pot fi decât nocive. Nu
e „bună la suflet”– nu face eforturi să înțeleagă problemele Feliciei
- și singurul argument prin care poate fi apărată e că nici n-ar putea
să înțeleagă. E sugestiv în acest sens că pare pierdută în aeroport
(spațiu pe care Felicia îl cunoaște atât de bine) și aude fără să
priceapă conversațiile telefonice ale fiicei ei cu niște oameni pe care
ea nu îi cunoaște, într-o limbă pe care n-o cunoaște (realizatorii nu
taie niciodată din lungimea acestor convorbiri).
Filmul folosește prezentul ca pe un context în care e evocat trecutul,
așa că își permite să scoată confruntarea finală din clișeul de ceartămăruntă-care-capătă-proporții; într-un monolog lung și incoerent
(pe care îl înțelegem perfect), Felicia îi reproșează mamei nu
acțiunile ei din ultimele ore pe care le-au petrectut împreună, nici
greșelile care au ieșit la iveală în acest interval de timp, ci tot ce a
făcut rău sau a gândit superficial dintotdeauna. Răzvan Rădulescu și
Melissa de Raaf pun pe ecran ciocnirea între două mentalități fără
să fie nevoiți să restrângă diferența între ele la o fracțiune infimă,
explicabilă în două ore.
„Felicia înainte de toate” e debutul regizoral al celui mai prolific
scenarist din noul cinema românesc, și e un bun pretext pentru a
medita asupra faptului că minimalismul românesc e destul de bogat
în resurse încât să permită o viziune de autor. Aspectul filmelor
scrise de Răzvan Rădulescu diferă în funcție de stilul regizorilor lor –
care diferă, toate, de stilul lui Rădulescu. Radu Muntean își plasează
camera astfel încât să poată supraveghea toate mișcările fără să fie
observată. Cristi Puiu își lasă protagoniștii să dispară din câmpul
vizual sau să se piardă în mulțime, refuză să le ofere un loc stabil în

cadru care i-ar face să pară mai puțin vulnerabili decât personajele
„neimportante” din filmele lui. Răzvan Rădulescu și Melissa de Raaf
nu-și scapă din ochi protagonista, dar nici n-o privilegiază; o lasă
frecvent la margine, exclusă din discuție, sau înghesuită de mama ei
într-un colț de unde nu se zbate să iasă.
Ritmul filmului diferă, și el, de cel al filmelor scrise până acum de
Rădulescu. Între replicile ferme ale personajelor și gesturile lor
există un decalaj, intervine o anumită lentoare care dă impresia că
nu se grăbesc neapărat să facă ce și-au propus, ca și cum programul
ordonat după care au ales să-și trăiască viața nu e decât o soluție de
compromis. „Felicia înainte de toate” e departe de mizerabilismul
din „Moartea domnului Lăzărescu” - e despre un alt fel de limitări ale
speciei umane decât cele biologice. Părinții Feliciei (Ileana Cernat și
Vasile Mentzel) sunt marcați de trecerea anilor, pe care începe și ea
să o simtă, dar se mai poate discerne în ținuta și în comportamentul
lor o umbră din mândria de altădată.
Ozana Oancea își interpretează personajul fără să-i minimalizeze
ezitarea și caracterul submisiv (însușiri care ar fi incomodat o
actriță narcisistă), dar are destule momente de strălucire: Felicia
își păstrează demnitatea conștientizând că, indiferent de rezultate,
deciziile ei au avut justificări solide.
„Felicia înainte de toate” e cel mai delicat film românesc din ultimii
ani. Deși are în spate o problemă socială - protagonista e o emigrantă
care trebuie să-și ajute financiar părinții, deși nu câștigă nici ea
foarte mult -, fericirile și nefericirile personajelor sunt cel mai
puțin provocate de constrângeri exterioare. E o poveste cu culoare
locală - ca toate poveștile bune -, dar e spusă din momentul în care
hazardul (pierderea avionului) tulbură rutina familiei, astfel încât
să poată fi scoase în față înstrăinarea și incertitudinea fără să li se
atribuie, artificial, o cauză imediată și remediabilă. Chiar dacă n-ar
fi trăit Revoluția, strămutarea și divorțul, Felicia ar fi ajuns să simtă
aceeași revoltă înăbușită. Conflictul cu mama sa e în miezul poveștii,
dar neliniștea Feliciei nu ar dispărea nici dacă și-ar putea controla
ostilitatea; monologul în care își îngrămădește toate reproșurile
urmează imediat după o demonstrație cât se poate de înduioșătoare
de dragoste filială. Perseverența cu care filmul examinează un
sentiment nedefinit, în timp ce în spatele lui se formează o biografie
concretă, e cea mai potrivită abordare; nimic nu se va clarifica mai
mult vreodată.
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Fish Tank

Marea Britanie 2009
regie și scenariu Andrea Arnold
imagine Robbie Ryan
montaj Nicolas Chaudeurge
sunet Joakim Sundström
costume Jane Petrie
cu Katie Jarvis, Rebecca Griffiths, Grant Wild
de Andreea Borțun
Filmele britanicei Andrea Arnold sunt
proiecții ale angoaselor sociale și individuale,
tratate cu o sensibilitate feminină, perfect
cenzurată. Adeptă a realismului, cu influențe
Ken Loach și Mike Leigh, Arnold decide să
foreze în straturile periferiilor britanice spre
a explora micro-universurile interioare ale
personajelor sale.
„Fish Tank” nu e doar o poveste despre
maturizare, ci funcţionează, înainte de
toate, ca o analiză asumată a contradicțiilor
adolescenței,
ca
proces
privit
în
tridimensionalitatea sa. Mia (Katie Jarvis)
este o puștoaică de 15 ani, în a cărei
compoziție caracterială se împletesc revolta,
nevoia de afirmare sexuală, suprapunerea
imaginii paterne peste cea a amantului
și, nu în ultimul rând, furia. Într-un cadru
dezolant, un cartier de blocuri situat între
sălbaticie și clădiri industriale abandonate,
aceasta duce o existență lipsită de speranță,
alături de o mamă alcoolică și ușuratică și
de sora sa mai mică - un exponent mult mai
brutal al educației denaturate primite.
Mia este un personaj puternic, care pare să
își tragă energia din ura și furia acumulate.
Dincolo de perimetrul habitatului său,
această tânără incredibil de singură,
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ostracizată și refuzată de prieteni și colegi,
știe că nimic nu o poate aștepta „dincolo”.
Titlul e o metaforă care ni se explică pe
parcursul filmului: personajele par să
„înoate” în propriul loc acvariu interior
şi, totodată, în acel acvariu de locuințe,
care la nivel social poate fi echivalentul
unei „închisori” ce le refuză deținuților săi
posibilitatea de a spera și de a interacționa
cu exteriorul.
Societatea pe care o descrie Andrea Arnold
este una auto-limitativă, suferindă din
pricina neputinței individuale neasumate.
Reflexia pe care regizoarea o obține prin
transpunerea contextului social, a relațiilor
dintre personaje, a acțiunilor acestora,
contribuie, într-o foarte mare măsură, la
construcția Miei (pe care, deşi o vedem tot
timpul, nu o putem cunoaște). Ea este toți
ceilalți, e suma lucrurilor care i se întâmplă
și pe care le provoacă. La Arnold, filmul
devine liantul dintre exterior și interior,
cu alte cuvinte între ceea ce vedem, ceea
ce se petrece și ceea ce simțim, gândim și
imaginăm. Personajele devin o suprapunere
ideală între văzut și nevăzut, adică între
societate, oameni, relații și simțăminte și
pulsiuni.

Punctul culminant al lui „Fish Tank” se
manifestă la apariția lui Connor, iubitul
mamei protagonistei, personaj cumva
exterior lumii Miei, interpretat de Michael
Fassbender (Archie Hicox în „Inglorious
Basterds” al lui Tarantino). El devine o
consolare prin asumarea imaginii unui tată
absent, dar totodată prin masculinitatea
sexuală cu care o atrage pe puștoaică. E
elementul de echilibru care aduce speranța
de moment; de moment, pentru că ea nu este
autentică, intențiile personajului nefiind
nici ele autentice, ci doar amăgitoare.
Povestea urmează o tridimensionalitate, de
la evoluția personajelor la multiplele straturi
și probleme pe care le ridică scenariul.
Deși o portretizare a unei societăți sărace,
construite în mizerie, povestea, așa cum
este spusă de Andrea Arnold, nu duce lipsă
de accente lirice (salvarea calului, fuga prin
câmpul pustiu) conturate și de folosirea
„lance-flair”-urilor, și a razelor de lumină
care invadează deseori personajele, parcă
spre a le expune „goale”, adevărate pe unele
în fața celorlalte.
Povestea actriței Katie Jarvis, interpreta Miei,
este asemănătoare cu cea a personajului,
ambele având un trecut similar. Stilul său
de joc nu conține distanțarea de ea însăși,
urmează o manieră stanislawskiană, fiind în
majoritatea timpului „ea în situație”. Cu toate
acestea, Mia (sau Katie) ajută ca povestea
să fie spusă până la capăt și pe deasupra
să emoționeze. Katie Jarvis e o prezență
puternică, o tipologie de actriță care lipsește
astăzi din peisajul cinematografic. Ea e
suficient de prezentă și de credibilă – într-un
sens aproape brut-, spre deosebire de „lirica”
Ellen Page, în „Hard Candy” (2005, r. David
Slade) sau în „Juno” (2007, r. Jason Reitman).
Urmărind scurta carieră cinematografică a
Andreei Arnold, de la scurtmetrajul „Wasp”
(2003), la debutul său în lungmetraj în
2006 cu „Red Road” și oprindu-ne la „Fish
Tank” (2009) – ultimele două filme fiind
recompensate cu Premiul Juriului la Cannes
– se poate constata predilecția regizoarei
pentru teme sociale, tratate însă foarte
interiorizat și cu suficientă sensibilitate,
care au în centrul acțiunii un personaj
feminin confuz și dezechilibrat. „Fish Tank”
este proiecția lumii în care trăim, pe care
o recunoaștem și o înțelegem, pentru că,
indiferent de timp și de spațiu, ne umplem
de ceilalți și de viața lor, devenind „noi
înșine” prin intermediul lor.
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Kasi az gorbehaye
irani khabar nadareh
Nimeni nu știe nimic despre Pisicile Persane

Iran 2009
regie Bahman Ghobadi
scenariu Bahman Ghobadi, Hossein Mortezaeiyan, Roxana Saberi
imagine Turaj Mansuri
montaj Haydeh Safi-Yari
sunet Bahman Ardalan
muzică Mahdyar Aghajani, Ash Koosha
cu Negar Shaghaghi, Ashkan Koshanejad
de Georgiana Madin
Poate că ceea ce atrage cel mai mult la
creaţia lui Bahman Ghobadi sunt titlurile,
imagini capturate din însuşi filmul pe care îl
anunţă. Regizorul, pilon al „Noului Val” din
cinematografia iraniană, îşi continuă tradiţia
începută cu „Zamani barayé masti asbha” („Un
timp al cailor îmbătaţi”, 2000), unde catârii
încălziţi cu alcool pentru a face faţă culmilor
muntoase descoperite sunt motorul tuturor
acţiunilor. În „Lakposhtha parvaz mikonand”
(„Ţestoasele pot zbura”, 2004), ţestoasele sunt
doar accesoriul clarvăzătorului de trei ani, la un
pas de a sări în aer o dată cu ele din cauza unor
mine, însă ele dau sensul simbolic al jocului
pierdut pe un teren brăzdat de explozibil.
Sinecdoca, folosită şi aici de Ghobadi, se
clarifică prin viziunea globală a filmului.
Interzis în Iran, dar distribuit gratuit pe
Internet, „Kasi az gorbehaye irani khabar
nadareh” pune sub lupă tocmai ceea ce
republica musulmană a lui Ahmadinejad
se fereşte să divulge. Ghobadi trece pentru
prima dată de la Iranul rural, cu referiri
politice inofensive, mascate de naivitatea
personajelor, la agitaţia oraşului, măcinat de
îndoială forfotitoare. Aici, predicatul invizibil
este fuga unor pisici vagaboande printr-un
subsol din capitala Teheran. Protagoniştii sunt

Ashkan şi Negar, un el şi o ea abia ieşiţi din
închisoare, arestaţi, din câte se înţelege, pentru
muzica „indie rock” pe care o cântă. Cei doi
caută să formeze o trupă şi să facă rost de acte
pentru a pleca spre Londra să dea un concert.
Filmul urmăreşte încercarea lor de a găsi o
portiţă de ieşire dintr-o societate opresivă, în
care genurile de muzică derivate din cultura
vestică (rock, metal şi rap) sunt interzise, fiind
considerate satanice. Tot împotriva legilor
statului Iran este şi adoptarea animalelor de
companie – câinele celor doi e înhăţat de un
poliţist chiar pe autostradă, iar pisicile nu ies
de la subsol. Titlul subliniază corespondenţa
lor cu protagoniştii, la fel de nedoriţi şi de
hăituiţi de regimul politico-religios. Egalitatea
între oameni şi animale rămâne o constantă
până la deznodământ şi se extinde asupra
lumii dinafara poveştii.
Ghobadi face un număr de echilibristică între
două tendinţe (documentar şi ficţiune generată
de istoria actuală a Iranului), indecis pe care
să o îmbrăţişeze, deci impresia de realitate
filmată nu este arbitrară. Genericul arată că
povestea este despre oameni, fapte şi locuri
reale, un clişeu care îşi validează importanţa
pe parcurs. „Actorii” vin de fapt pe ecran cu
propriile biografii, dar scenariul le adaugă

episoade, menite nu să le caracterizeze, ci să
le facă opresiunea şi mai puternică, brodând
pe ei ambiţiile înăbuşite ale tinerilor iranieni.
În realitate, Ashkan şi Negar au parte de azil
politic din partea Marii Britanii, dar în film
poartă în spate tot ceea ce înseamnă persecuţia
în Iran.
Precum în filmele precedente, realizatorul
pune accent pe drumurile personajelor sale.
Drumurile sunt cadrul declanşator al acţiunii.
Aici, ele se aseamănă cu mersul pisicilor prin
cotloane, căci Ashkan şi Negar parcurg tot felul
de trepte şi încăperi ascunse până când se pot
simţi în siguranţă. Drumurile îi duc spre cele
mai neaşteptate spaţii de concert: grajduri
pentru heavy metal, schelete de clădiri pentru
rap şi cotloane izolate fonic cu cofraje de ouă.
Uneori, disperarea protagoniştilor trece în
plan secund în locul faţetelor capitalei care
respiră, mai lent sau mai sacadat, în funcţie
de ameninţarea războiului. El creşte preţul
petrolului, iar petrolul pe cel al paşapoartelor.
Dorind să intre în profunzimea multor aspecte,
Ghobadi pierde pe alocuri focusul şi riscă
să le îngrămădească superficial, pierzânduşi spectatorul într-o mare de fragmente
mărunţite. Apoi, revine la muzicienii săi ţinuţi
în viaţă de visul occidentului: posterele cu
Joy Division, The Beatles, Humphrey Bogart,
filmele piratate arată atracţia lor spre modele
din Vest.
Deşi se simte de la un cadru la altul, indecizia
regizorului de a se concentra pe o latură a
societăţii sau de a simplifica are o puternică
motivaţie: revolta fără subtilităţi, furia spusă
dintr-o suflare gâtuită, fără a ţine cont de
tulburarea neiniţiatului. El pune această
suflare în partiturile muzicienilor lui. Ghobadi
îi plasează într-o poveste cu reguli clasice,
dar vrea şi să exploreze, documentaristic şi
în montaj alert, în paralel, pe fast-forward şi
în timpul concertelor, aspecte cotidiene ale
Iranului (cel mai frecvent, denunţuri, concerte
întrerupte şi arestări în masă). Secvenţele
din universul adiacent personajelor, montate
pe piesele lor, redau visceral atmosfera de
violenţă şi de incertitudine. Poate că exerciţiul
de echilibristică al lui Ghobadi se sfârşeşte
într-o tăcere tragică, dar mersul lui pisicesc
până la final e de o nerostită graţie.
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Resnais cel precoce
de Andrei Ciorică

„Naşte(a) - Cuvânt ce trebuie evitat; înlocuiţi-l prin fericitul
eveniment: Şi când va avea loc fericitul eveniment?”- Flaubert în
„Dicţionar de idei primite de-a gata”
Alain Resnais şi Jorge Semprun undeva în Franţa pe la începutul
anilor ’70. „Aminteşte-ţi, dragă Alain, de „O zi din viaţa lui Ivan
Denisovich”, îi şopteşte spaniolul. „Aminteşte-ţi, dragă, de ochii lui
Anny Duperey…acolo e adevărul”.
În colecţia de eseuri asupra fotografiei editată de Alan Trachtenberg
există şi un titlu de Roland Barthes – „Retorica imaginii”. La începutul
eseului stă scris numele semioticianului ajuns şi prin România,
urmat de 1915. Pentru început e de ajuns să precizăm atât: Alain
Resnais, născut în 1922 undeva prin Franţa, (în zodia Idealismului,
Post-Structuralismului, iar la naştere au asistat: dintre personalităţi-
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Wittgenstein, Tristan Tzara, Jim Morrison, J.L. Austin, Marguerite
Duras, Hobbes, Epicur; moaşă a fost Gilles Deleuze).
În „What Theory of Film Do Wittgenstein and Cavell Have?” de Rupert
Read există următoarea credinţă - anume că filmele reuşesc adesea să
filosofeze, oglindind activitatea filozofică a lui Wittgenstein. Adică ele
pot angaja spectatorul într-un proces terapeutic al „dialogului”, pot
investiga absurdul, pot proba călătorii dincolo de limitele raţiunii şi
se mai pot prăbuşi sub propria greutate aidoma multor experimente
principiale (în această categorie se integrează „L’Année dernière à
Marienbad” („Anul trecut la Marienbad”, 1961), cu adăugarea că viaţa
este înregistrată într-o manieră pe care proza argumentativă nu o
poate atinge). Rupert Read merge mai departe şi ne spune că domnul
Stanley Cavell („the ultimate thing” în materie de „film theory” în
ultimii ani - opus magnum constituind „Do We Mean What We Say?”)
a aprovizionat literaturii de specialitate o demonstraţie existenţială
pentru o „metodă” de „apropiere” a unor filme (care înglobează
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ceea ce Cavell numeşte „înţelegerea înţelegerii”), modalitate care
permite descrierea unei gândiri conceptuale în aceste filme fără ca
ele să fie guvernate de vreo sistematică anume; miza „metodei” este
următoarea: filmul pune într-o lumină diferită ceea ce s-a spus până
acum despre aparenţă şi realitate, despre scepticism şi dogmatism,
despre prezenţă şi absenţă.

Emma Wilson, formată în şcoala lui Cavell, identifică în cartea sa
despre Alain Resnais („Alain Resnais”, 2006) „extraordinare plecări şi
reinventări” care apar în lucrările filmografice presărate cu diferenţe
interne formale şi contextuale şi care impun o apropiere gradată a
filmografiei. Just, pentru că Resnais e în stare pură prin „Hiroshima
mon amour” („Hiroshima, dragostea mea”, 1959) şi „L’Année dernière
à Marienbad”, pentru ca apoi să transgreseze temele mari începând
cu „Stavisky...” (1974). Resnais poate fi abordat selectiv (ceea ce vă
va genera amneză) pe principiul plenitudinii, dar completitudinea
rezidă în interiorul filmelor sale. Nu trebuie încercat aşa ceva pentru
că seamănă cu o discuţie pe teme politice sau religioase (lui Flaubert
îi generau indigestii). Dacă privim „Hiroshima mon amour” (1959)
şi sărim imediat la „On connaît la chanson” („Recunoaşteţi melodia”,
1997) sau la „Pas sur la bouche” („Nu pe gură”, 2003) e aidoma
căderii în gol, pentru că opera sa se întinde orizontal - instabil pe
o sumedenie de moduri de a privi viaţa şi pe felul în care poate fi
transpusă cinematografic. Verticalitatea presupune mult efort şi e
de altfel utopică. Resnais ştie bine acest lucru. La un moment dat, în
castelul de la Marienbad cineva conştientizează - „Doar Timpul lasă
umbre” - continuarea ar fi: oamenii nu, pentru că sunt deja umbre.
De aici şi unica modalitate de a investiga spaţiul cu toate formele sale
- orizontal, şi în funcţie de sincopele întâlnite – sinusoidal (astfel se
naşte „jumpcut”-ul). Wilson mai spune că filmele sunt caracterizate
de un vertij oscilant între fragmentare şi fuziune, forţând spectatorul
să se ancoreze în proces. Această ancoră o numim natura tactilă a
cinemaului. Dar Wilson mai spune ceva - fiecare film constituie o
tabula rasa, în care interogaţiile cu privire la fragilitatea realităţii
sunt transmise prin valuri de inter-textualitate şi interconectivitate.
Emma Wilson are parţial dreptate, pentru că teza epistemologică a
lui Locke nu e suficientă, e doar necesară. În logica digitală, tabula
rasa se referă la dezvoltarea unor mecanisme autonome proiectate
fără o cunoaştere intrinsecă (în realitate ele sunt aprovizionate cu
bază de date iniţială, dar care nu le afectează abilităţile heuristice).
Asta e, de fapt, definiţia cinemaului creat de Resnais: idealitate
născută dintr-o critică a idealismului. Lumea prinde forme în funcţie
de felul în care mintea percepe binomul spaţiu-timp. Idealismul
transcedental ne spune că, dacă înlăturăm obiectul gândit, întreaga
lume materială ar trebui să se evapore (deci vertical) pentru că e
numai „phenomena”. Aşa că nu ne putem apropia the lucrul în
sine, de „noumenon”, pentru că în experienţă stă adevărul – „Nu
e o chestiune de viaţă, e o chestiune ce ţine de dumneavoastră” „L’année dernière à Marienbad”. Încărcătura programată a creaţiei

lui Resnais există şi seamănă cu cea a lui Eisenstein. Acolo se
întâmplă logic (ideatic), aici se întâmplă senzitiv (fenomenologic).
E latura hegeliană a lui Resnais - lumea trebuie abordată intuitiv, iar
frumuseţea stă în experienţă – „Ca să-l înţelegi pe Alex trebuie să-i
înţelegi visele” din „Stavisky...”.
De aici, Alain Resnais se confruntă cu două probleme: sens şi alegere.
În capitolul „Towards a Beyond of the Movement - Image” (1987),
Deleuze (cel care scoate o nouă filozofie pe seama Nouvelle Vague)
explică originile crizei conceptului: mai întâi Italia, pentru că fusese
deja afectată politic; Franţa încă se zbătea. În filmele lui Resnais
vedem naşterea unei curse pe care personajele o trăiesc fără a fi
afectate de experienţele adiacente (chiar şi când acestea sunt legate
de spaţiul înconjurător-Hiroshima spre exemplu). În acest nou tip
de imagine, motorul senzorial tinde să dispară, iar continuitatea
care formează esenţa acţiunii – imagine se pierde. „Faire-faux”
devine semnul unui nou realism - realismul conceptelor mari. Aşa
că pe la glosarul lui Peirce, Deleuze adaugă vector-acţiune-imagine
(sau linia universului): linie spartă care adună evenimente singulare
sau momente remarcabile la apogeul intensităţii (a se distinge de
„encompassing space” - în „Amarcord” al lui Fellini, spre exemplu).
Spaţiul vectorial al lui Deleuze îşi are originile în „încurcăturile”
lui Wittgenstein. Problema nu e utilitatea, ci acel „acknowledge of
acknowledgement” - adică ce se înţelege prin sens. Ori sensul e o
noţiune dificilă pentru că este dublă (verticalitatea în sens de utopie
a sensului vine tocmai din faptul că tindem să spunem că sensul are
două sensuri/semnificaţii - asta e pânza lui Wittgenstein - de aici şi
lipsa de coerenţă narativă în „Marienbad”): ea se poate referi atât
la semnificaţie, cât şi la direcţie sau scop (sensul de curgere al unui
fluviu). Dar pentru fiecare dintre aceste două accepţiuni, sensul
trimite la altceva decât la el însuşi. Sensul unui act nu este acel act
(Resnais se duce la Cannes pe autostradă - atunci tot drumul, sensul
călătoriei va fi Cannes). Există un singur loc în care Cannes nu are
sens, anume la Cannes (doar dacă Resnais primeşte „Palme d’or”).
Sensul aparţine alterităţii, iar realitatea identităţii. Ori Resnais nu
caută realitatea, pentru că, idealist fiind, ştie că suferă de finititudine.
Şi atunci naşte alterităţi care, prin îmbinare vectorială, conduc la
sens. „Hiroshima mon amour”, scris de Marguerite Duras şi numit
de Godard „primul film fără citate”, îşi câştigă sensul pentru că nu
avem niciun mesaj clar, nicio „perception-image”, în termenii lui
Peirce (adică „the Thing”). Pentru că filmul e un regret, o căutare, o
niciodată-regăsire. Aşa cum „Marienbad” nu e un film despre timp,
ci e timpul însuşi transpus bidimensional (în alb şi negru). Albul care
conţine lumina contează la fel de mult ca şi negrul care se aşează
la mare distanţă (pe principiul ţesăturii vectoriale). Alternativa
spirituală nu se sprijină pe alternativa termenilor, deşi aceasta din
urmă se constituie drept fundament. Ideea vine dinspre Kierkegaard
(care detesta sistemele filosofice): alternative nu între termeni, ci
între modalităţile de a exista. Există alegeri care pot fi făcute doar în
baza faptului că cineva crede că nu are alternative (dintr-o necesitate
morală, materială sau psihologică - dorinţă). Alternanţa ţine în sine
afirmarea creaţiei, a existenţei. Alegerea ca determinare spirituală
(conştiinţa alegerii) nu are alt obiect decât pe ea însăşi: aleg să aleg,
şi prin asta exclud toate posibilităţile bazate pe credinţa de a nu avea
posibilitatea de a alege.

2.1 Luminile nu se sting niciodată în Hiroshima
Iată problematica personajului lui Emmanuelle Riva. Evenimentele
din timpul războiului petrecute în Nevers, discriminarea suferită
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pentru că a iubit un neamţ o împiedică să excludă celelalte alegeri.
Războiul e pentru Resnais un sistem finit cu multe lacune. Dacă am
fi rămas în sistemul lui Pascal, nicio îndoială. Dar după 6 august 1945
ţesătura memoriei lumii s-a fisurat (Eiji Okada spune în restaurant:
„Într-o zi eternitatea ia sfârşit; din cauza Nevers-ului, te-am pierdut”).
Istoricitatea e doar cadrul pentru două instanţe ontologice. Albul şi
Negrul nu se pot regăsi pentru că cineva/ceva a deposedat memoria
individuală, ceea ce conduce la răbufniri. Hiroshima postbelică e
un spaţiu sacru în care occidentalismul pătrunde fără regrete („am
venit să facem un film despre pace”). O simplă intenţie (perversă de
altfel) până când conştiinţa este chestionată („Tu es mon Nevers”) şi
atunci memoria se adevereşte a fi insuficientă prezentului. Nevers se
transformă în Never în subtext. Nu prea se poate recupera prezentul
pentru că lucrează în subconştient o lucrătură numită „toute la
memoire”. Şi dacă îndepărtăm obiectualitatea? Rămâne experienţa.
Never(s) in Hiroshima!

2.2 Re-prezentare cinematografică
Pentru Deleuze, problema contingenţei lui Leibniz trebuie recitită
prin Bergson. Sensul este păstrat dacă intervalul dintre percepţie şi
memorie, prezent şi trecut este înţeles ca centru al nedeterminării.
Pentru Bergson, trecutul nu poate fi identificat ca o imagine
colectivă. Mai degrabă este o arhivă virtuală la care ne raportăm
printr-o imagine (reprezentare). Bergson crede că întregul trecut
este menţinut sub forma unei coexisteţe noncronologice în timp.
Aşadar, relaţia dintre trecut şi prezent poate fi contemporană, opusă
sau aşezată sub forma unor straturi în contact. Cele trei paradoxuri
scheme narative ale cinemaului. În castelul din Marienbad domnul
X o tot cicăleşte pe doamna A, soţia domnului M. Acesta este
rezumatul scenariului lui Alain Robbe-Grillet. Iar domnul Resnais
introduce paradoxul bergsonian şi reuşeşte să transforme cinemaul
în metafora timpului. Să presupunem o reprezentare bidimensională
a buclei lui Hawking. X şi A în trecut la Marienbad. T – trecut, P prezent

P
X încearcă să o cucerească pe A aducând trecutul în prezent.
Respectându-l pe Bergson se va petrece următorul lucru (finalul e
simbolic, cei doi par a fugi împreună dar tot în castel):

P
Problema e similară pentru că distanţa e aceeaşi, doar că polii au
schimbat locul (deci T egal P). La un moment dat, domnul X chiar
spune: „timpul nu înseamnă nimic”. Frumuseţea cinemaului lui
Resnais stă şi în alegerea lui Sacha Pitoëff în rolul domnului M instanţa realităţii (ironia e superbă - nu pierd niciodată la acest joc
– oare suntem cerţi de realitate?). Filmul are un singur echivalent,
respectiv romanul lui Pirandello „Unul, niciunul şi o sută de mii” şi
„suferă” de o anume neclaritate datorită faptului ca Resnais nu e
tangenţial la cerc (precum Kubrick sau Fellini), ci e în interior. Nu
pune întrebări, ci e întrebarea însăşi (perfect ales citatul din Rene
Magritte).
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2.3 Resnais renunţă la a-l mai anticipa pe Deleuze
„Je t’aime je t’aime” („Te iubesc, te iubesc”, 1968) este ultimul film în
care tema memoriei este tradusă ontologic pe ecran. Deleuze exclamă
după vizionare: „Singura subiectivitate este timpul”. Începând cu
„Stavisky...”, pe Resnais începe să-l obsedeze teatrul lui Giraudoux. Îl
aşează pe Belmondo în rolul celui care a declanşat Afacerea Stavisky
şi îi cere să suprainterpreteze (à la Sacha Guitry). De aici înainte,
întreaga filmografie va fi marcată de teatralitate (opusă esteticii lui
Bresson). Ea vine din aceeaşi concepţie a lui Godard -roşu înseamnă
sânge - un atac la subiectivitate. Intenţiile lui Resnais cu privire la
film au fost înţelese greşit în mare parte, pentru că nu e un portret
al unei perioade de tranziţii sau o încercare de a elucida intenţiile
burgheziei, ci mai degrabă o reprezentare a unui arhetip faustian
care se luptă să-şi ţină „imperiul”(Alexandru cel Mare) recurgând
la iluzii pentru a câştiga timp - inclusiv să cumpere Matriscopul lui
Gerard Depardieu. „Stavisky...” e o metaforă a vieţii şi conţine prima
formă de „performative utterance” (J.L.Austin). Cel mai simplu
ar fi să le numim acte ilocuţionare - ele pot lua forme fericite sau
nefericite în funcţie de situaţie. Spre exemplu, când Baronul o vede
pe Arlette îmbrăcată în ermine asociază splendoarea cu zăpada; la
înmormântarea lui Stavisky ninge. E metoda lui Resnais de a ne
spune că ceva se întâmplă şi o foloseşte explicit în „Coeurs” („Inimi”,
2006).
Dar înainte de „On connaît la chanson” (unde teatralitatea cunoaşte
apogeul), Resnais adaptează piesa „Intimate Exchanges” a lui Alan
Ayckbourn pentru a înfăţişa consecinţele alegerii. Pierre Arditi şi
Sabine Azema schimbă câte trei costume fiecare în „Smoking/No
Smoking” (1993), un film despre pierzanie structurat după fraza
„Ce s-ar fi întâmplat dacă?” Pentru că a nu avea conştiinţa alegerii
înseamnă să invalidezi existenţa.

Resnais vede buzele actriţei şi îşi aduce aminte de cabaretul Voltaire,
unde prin 1913 Dada îi prescrisese reţeta perfectă. Se ia scenariul unui
anume Christian Gailly şi prin forfecare se ajunge la o operă validă.
Cum începe viaţa? Aşa cum găseşte Andre Dussollier portofelul
scăpat de dentista interpretată de actriţa preferată a celui mai bătrân
regizor de la Cannes 2009, Sabine Azema. Şi repede apare obsesia,
inexplicabilul (George are probleme cu trecutul, dar niciodată nu
aflăm ce anume, cert e că acel ceva îl împinge mai departe, chiar cu
riscul de a fi refuzat). E o fugă aidoma celei din „Marienbad”, în care
intră inclusiv soţia lui George (Anne Consigny) şi colega dentistei
(Devos), în care bărbatul vede o scăpare temporală. E un film despre
căutarea fericirii la orice vârstă, cu accente de la Montaigne. Latura
hegeliană a lui Resnais revine, pentru că fericirea constă tocmai în
căutarea ei. Şi ea chiar se produce - undeva în aer într-un mic aparat
de zbor care se zgâlţâie puternic, cu un George cu şliţul descheiat
ţinând pentru prima dată manşa. Şi cum termină Resnais filmul?
Abrupt, pentru că gândul morţii nu ar trebui să păteze. Încă o dată,
numai timpul înseamnă subiectivitate, experienţa primează: „Les
herbes folles” („Ierburile nebune”, 2009), „ca acele seminţe care
fisurează asfaltul şi cresc acolo unde te aştepţi mai puţin” (Alain
Resnais).
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Aquele Querido
Mês de Agosto
Minunatele luni de august

Portugalia – Franţa 2009
regie Miguel Gomes
scenariu Miguel Gomes, Telmo Churro, Mariana Ricardo
imagine Rui Poças
montaj Telmo Churro, Miguel Gomes
sunet Miguel Martins, António Lopes
cu Sónia Bandeira, Fábio Oliveira
de Andrei Ciorică
Filmul ăsta are într-adevăr o calitate: îţi lasă
senzaţia că, de fapt, regizorul Miguel Gomes
adaptează „Light of August” („Lumină de
august”) al lui Faulkner (numai că undeva
în Portugalia) - a nu se înţelege că subiectul
este asemănător, ci doar atmosfera specifică
unor anumite culturi. Senzaţia de nebănuit,
această toropeală de august în care lucrurile
par diluate de o lumină demiurgică (de
unde şi necunoscutul), regizorul le captează
alternând documentarul cu ficţiunea.
Scufundarea în exotismul cultural (se vede că
acest „hot potato” al cinemaului portughez
cunoaşte bine teoria lui Flaherty, probabil
de aici şi necesarul documentaristic gras în
film) atrage cu sine o vâscozitate aproape
impenetrabilă la un prim contact. Trebuie
să fii de acolo ca să simţi ce trebuie. Altfel
îţi chestionezi într-una ceasul. Procesul e
foarte interesant ca experiment, dar dacă
eşti obişnuit cu energia unui film precum
„Revanche” („Revanşa”, 2008) al lui Götz
Spielmann vei şti că, de fapt, pe ecran se
petrece un concept. Asta mai ales datorită
unei îmbinări de stiluri: de la Tati - secvenţa
când două tinere localnice vor să se înscrie
pentru casting, până la Nuri Bilge Ceylan
(cadrele lungi în care o maşină de pompieri

străbate un drum, şi el lung) sau Tom DiCillo
(secvenţa finală când regizorul nu înţelege de
ce pe sunet apar diverse anomalii - probabil
cea mai comică secvenţă), dar pentru asta
trebuie să se scurgă 147 de minute. De
aici, apare dezlânarea faulkneriană. Cel
mai bine filmul a fost primit, evident, de
criticii portughezi, pentru că ei au înţeles
splendoarea firului narativ şi, în plus, că este
un film despre Portugalia (regizorul se joacă
des cu ideea că realizează un film naţional ).
Prima jumătate a lui „ Aquele Querido Mês
de Agosto” pune accentul pe umanitatea
locală (Ernest Bernea ar fi fost foarte fericit
să descopere harul de etnolog al regizorului)
- conexiunea emoţională dintre tată, fiică şi
văr este „spartă” de baladele populare care
împânzesc, de altfel, tot filmul - bizareria îşi
atinge maximul atunci când două grupuri de
cântăreţi se ciocnesc şi îşi reproşează mioritic
pierderi din destin. Se pare că acest gen de
muzică este receptat ca fiind propice pentru
dans, iar o atenţie acordată conţinutului este
totalmente inoportună (unul din chitarişti
zâmbeşte întruna la cameră).
Unul dintre critici ne aminteşte că Miguel
Gomes nu este nici surd când vine vorba
de imagini, nici orb când întâlneşte sunete

(ironia
auto-referenţială din final se
transformă într-o notă de narcisism). În
aceeaşi cheie a se citi şi secvenţele în care
regizorul este confruntat de producător - dar
e emoţionant să-l auzi pe Gomes spunând că
mai are de căutat oameni pentru a face filmul
şi că-i preferă în locul actorilor care nu au
„feţe”). Păi da, e un film despre oamenii de
acolo (trupa Estralas Do Alva e din Pisao)
şi pentru asta adevărul se caută cu şi prin
ei. Aşa că primul mediu cinematografic se
concentrează asupra serbărilor populare
(având caracter profund religios încă de
la copii) îmbinate cu pelegrinările şi cu
dificultăţile echipei de filmare. Aici, Gomes
se apropie de regizorii mari pentru că
transmite nu pe căile clasice ale cinemaului,
ci senzorial/tactil. Apoi trece natural (nici nu
se simte măcar diferenţa dintre documentar
şi ficţiune) la povestea dintre Tania şi Helder,
doi adolescenţi care cântă în aceeaşi trupă
(rude, de altfel) şi care se îndrăgostesc pe
parcursul multelor pelegrinări muzicale. Dar
până să ajungem în miezul problemei, adică
diluarea tradiţiei în contextul modernităţii
şi modernizării (discuţia de la începutul
filmului despre amplificatoarele arse datorită
întreruperii curentului) trebuie să aşteptăm
să fim plimbaţi multă vreme. Conflictul
dintre Helder şi tatăl Taniei, incendiul din
care tânărul îl salvează pe bătrân, plecarea
primului în străinătate nici măcar nu sunt
tratate cu atenţia care s-ar cuveni să li se
rezerve - şi astfel revine Faulkner sub formă
muzicală. Ştiu că acesta este universul ţintit
şi că etnosul e de fapt drama în acest film,
dar ar mai trebui tăiat din film, iar Gomes
taie tocmai când nu trebuie - secvenţa de
amor adolescentin nu conţine sâmburele de
fatalitate, ceea ce ar trebui.
Personal, am fost mult mai încântat cu „Los
Viajes del Viento” („Călătoriile vântului”,
2009, r. Ciro Guerra), în competiţia „Un
Certain Regard” în 2009, sau şi mai mult
cu „Central do Brasil” („Gara Centrală”,
1998, r. Walter Salles), chiar dacă acolo
se caută actori, şi nu oameni. Dar poate
că tangenţialitatea filmelor respective cu
privire la adevăr a fost compatibilă pentru că
nu sunt portughez. Cred că asta e chintesenţa
lui „Aquele Querido Mês de Agosto” - trebuie
să fii portughez ca să te bucuri deplin de el.
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The Time That Remains
Timpul care rămâne

Marea Britanie – Italia – Belgia – Franţa 2009
regie și scenariu Elia Suleiman
imagine Marc-André Batigne
montaj Véronique Lange
sunet Matthieu Sibony
costume Judy Shrewsbury
cu Elia Suleiman, Ali Suliman, Saleh Bakri
de Vladimir Crețulescu
Conflictul dintre Israel și Palestina. Iată un subiect pe care suntem
obișnuiţi să-l întâlnim la știrile de seară, mai degrabă decât întrun film de lung metraj. Regizorul palestinian Elia Suleiman oferă
o perspectivă extrem de personală asupra războiului cultural și
identitar pe care l-a trăit; un război dus prin arme și prin popagandă;
un război care i-a marcat copilăria și tinereţea și care a întunecat
vieţile părinţilor săi. Da, aţi ghicit. „The Time That Remains” este un
film profund autobiografic.

Film auto-biografic
„The Time That Remains” are vocaţie de „bildungsroman”: ne sunt
înfăţişate experienţele şi transformările pe care le traversează
membrii familiei Suleiman (tatăl, mama şi fiul), pe parcursul a
şaizeci de ani de existenţă într-o Palestină sfâşiată de conflictul
etnico-cultural israeliano-palestinian. Veţi spune, desigur, că un
demers narativ atât de amplu este demn de un roman-fluviu, şi, deci,
incompatibil cu structura dramatică (în mod necesar sintetică) a
povestirii cinematografice - fie ea şi de lungmetraj.
Însă regizorul-scenarist nu povesteşte şaizeci de ani din viaţa
familiei sale în Palestina ocupată, ca atare. În schimb, el ne oferă
patru vignete ale existenţei familiei Suleiman; patru snap-shot-uri
de viaţă, luate în momente istorice diferite: 1948 (momentul ocupării
Palestinei de către armata israeliană victorioasă), 1970 (momentul
morţii preşedintelui egiptean Nasser, cu tensiunile militare araboisraeliene ale deceniilor ’60 – ’70 în filigran), 1980 (expulzarea
tânărului Elia Suleiman din Palestina natală, ca pedeapsă pentru
gesturile sale de protest împotriva ocupaţiei israeliene) şi, în sfârşit,
prezentul imediat (întoarcerea lui Elia Suleiman acasă, după decenii
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de exil – prilej pentru un şoc cultural dur).
Primul „episod” al filmului (1948) are o structură dramaturgică
clasică – există un fir narativ logic, care urmăreşte acţiunile şi
atitudinile tatălui lui Elia Suleiman (membru de frunte al rezistenţei
palestiniene) în momentul capitulării Nazaretului în faţa trupelor
Israelului. Celelalte trei „episoade” au mai degrabă înfăţişarea unor
puzzle-uri compuse din mici momente de viaţă, care nu sunt însă
legate între ele printr-o relaţie cauzală clasică. Aici, dramaturgia
nu este una strict convenţională - fiecare secvenţă pare a avea la
rădăcină câte o amintire din copilăria şi tinereţea regizorului; iar
amintirile nu se supun regulilor naratologiei. Vignetele 1970 şi
1980 sunt compuse în mare parte din momente din viaţa cotidiană
a familiei Suleiman, cu punctarea mai apăsată a câtorva episoade
mai importante (tatăl lui Elia salvează un rebel palestinian de la
moarte, vizita unui oficial israelian la şcoala lui Elia, etc.). Procedeul
recurenţei evenimentelor este folosit pentru a sublinia caracterul
uzual, cotidian al unor întâmplări absurde, mărci ale unei normalităţi
alterate: un vecin trăznit tot încearcă să-şi dea foc, spunând că
viaţa sub ocupaţie nu e viaţă; o patrulă israeliană tulbură mereu,
cu întrebări bănuitoare, partidele de pescuit nocturn ale tatălui lui
Elia. Cândva, tatăl (Fuad Suleiman) scria istoria, luptând contra
trupelor israeliene. Acum, familia Suleiman trăieşte sub istorie,
în pseudo-normalitatea ocupaţiei. Lupta se mai duce acum doar
prin intermediul televizorului şi al radioului, unde vocea critică a
posturilor arabe se ridică împotriva Israelului cotropitor.

Mecanizare și umor
Vă propun un exerciţiu de imaginaţie: oare cum ar fi arătat „The
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Time That Remains” sub bagheta unui regizor hollywooodian? Desigur, conflictul israeliano-palestinian este o temă gravă.
Ca atare, regizorul ar fi folosit toate trucurile de care dispunea
pentru a amplifica dramatismul poveştii: am fi avut lupte de stradă
spectaculoase, un copil mic ameninţat cu moartea doar pentru a fi
salvat în ultima clipă de către Bruce Willis, etc. Însă Elia Suleiman
nu are cum să abordeze problema aşa. El a trăit conflictul pe care
regizorul hollywood-ian de adineauri îl cunoaşte doar din cărţi.
Pentru el, luptele de stradă sunt o realitate cotidiană. Şi conflictul
cultural-identitar mocnit. Şi tristeţea. Amintirile pe care le (trans)
pune în film sunt dureroase. Ca atare, în loc să amplifice în mod
artificial dramatismul faptelor, Elia Suleiman preferă să trateze
momente din cele mai dramatice cu umor - un mecanism elementar
de distanţare psihologică. Privite cu umor, faptele cele mai grave par
mai uşor de suportat.
Autorul foloseşte din plin umorul de situaţie (ca atunci când vecinul
beat încearcă să-şi dea foc, nemaisuportând apăsarea ocupaţiei), sau
un umor în tradiţia lui Jacques Tati – situaţii ce frizează absurdul,
soluţionate în maniere neaşteptate (soldatul care îl leagă la ochi pe
tatăl lui Elia, fiind mic şi caraghios, are nevoie să-şi pună un cub
sub picioare pentru a putea ajunge la ochii condamnatului). Ca şi
la Tati, comicul izvorăşte adesea dintr-o anumită mecanizare a
gesturilor personajelor: soldaţi israelieni jefuiesc o casă palestiniană
abandonată de proprietarii fugiţi din calea trupelor de ocupaţie;
soldaţii-tâlhari dansează mecanic pe muzica unui patefon, în timp
ce expun comandantului, rând pe rând, „articolele” extrase din
locuinţa părăsită.
De altfel, mecanizarea gesturilor personajelor este un dispozitiv
folosit din abundenţă în film. În afara familiei imediate a tânărului
Elia – singurii ale căror gesturi sunt întotdeauna fireşti – toate
personajele demonstrează un anumit grad de mecanizare a
acţiunilor şi a atitudinilor. Această gestică mecanică, asociată unei
construcţii foarte atente a cadrelor – formalismul plastic al imaginii
frizează uneori pedanteria – îmi aminteşte cumva de „Sayat Nova”
(„Culoarea Rodiilor”, 1968) al lui Paradjanov.
Mecanicizarea umanului este dusă la paroxism în episodul dedicat
momentului prezent. Aici, Elia Suleiman, devenit protagonist
al propriului film, se interpretează pe sine însuşi într-o variantă
stilizată, robotizată. Automatismul artificial al mişcărilor şi chipul

imobil, marcat de o tristeţe implicită, ni-l arată pe Suleiman în
ipostaza unui Buster Keaton modern.

Anti-americanism
În cea de-a patra vignetă istorică (cea consacrată prezentului),
accentele se schimbă. Dacă în cele trei vignete precedente (1948,
1970, 1980), adversarul este unul manifest şi explicit – Israelul –
acum Suleiman se răfuieşte cu un duşman mult mai insidios. Abia
întors în casa părintească după o lungă absenţă, Elia descoperă în
holul de intrare un brad de Crăciun. Apoi, află că în Nazaretul natal
a fost ridicat un sat de vacanţă pentru turişti – un soi de „theme
park” axat pe povestea biblică a nativităţii (Maria, Iosif, ieslea cea
săracă...). Aşadar, noul duşman este creştinismul? Sau Crăciunul?
Nicidecum. Mama lui Elia, acum în vârstă, îşi prăjeşte creierii în
faţa televizorului, holbându-se la filme americane de mâna a treia,
cu explozii multe şi efecte speciale. Tot ea se furişează noaptea
pentru a şterpeli din frigider câte un con de îngheţată – asta în ciuda
diabetului ei avansat. Cu alte cuvinte, bătrâna a devenit o sclavă a
culturii comerciale americane. Bradul de Crăciun, „theme park”-ul
nativităţii... chiar şi religia poate fi valorificată comercial. Momentul
de karaoke pe o celebră melodie de Celine Dion, tinerii palestinieni
care dansează la discotecă pe melodii house, cut-out-ul de poster-girl
american de pe parasolarul şoferului de maxi-taxi – toate sunt mărci
ale aceluiaşi comercialism ieftin: (sub)cultura americană a invadat
Palestina natală. Valorile culturii şi identităţii arabe par aproape
cu totul uitate. Elia asistă la pierderea identităţii poporului său – o
extincţie insidioasă, sărbătorită cu un grotesc (şi foarte occidental)
foc de artificii. Într-un moment de revoltă, îi pune mamei sale o
melodie tradiţională palestiniană. Bătrâna, deşi amorfă, începe să
bată instinctiv, cu piciorul, ritmul melodiei. Totuşi, există speranţă.
Cultura strămoşească e în sânge.
Pierderea identităţii culturale. Iată supra-tema filmului nostru.
O supra-temă sugerată în mod simbolic prin secvenţele-copertă
ale filmului: naraţiunea cinematografică se deschide cu un şofer
de taxi palestinian care se rătăceşte în ceaţă, nu-şi mai recunoaşte
meleagurile natale. „Unde sunt?” se întreabă el, confuz şi retoric. Pe
bancheta din spate a taxiului rătăcit regăsim, la final, chipul familiar
al unui Buster Keaton modern, mereu imobil în inexprimabila sa
tristeţe: Elia Suleiman.
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A Serious Man
Un om serios

SUA – Marea Britanie – Franţa 2009
regie și scenariu Ethan și Joel Coen
imagine Roger Deakins
montaj Ethan și Joel Coen
sunet Craig Berkey
costume Mary Zophres
cu Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Sari Lennick
de Georgiana Madin
Unul dintre filmele fraților Coen în care
acțiunea în sine este tratată ca personaj
sau ca forță care dirijează conceptul clasic
de personaje, „A Serious Man” are un
discurs construit în jurul iraționalului.
Mizantropismul de care au fost acuzați
frații Coen în filme ca „Fargo” (1996), „Burn
After Reading” (2008) sau chiar „Barton
Fink” (1991) este transferat aici în atitudinea
necruțătoare a divinității (Hashem), care
pare să fi întors spatele oamenilor, în special
profesorului de matematică Larry Gopnik,
un personaj prin excelență pasiv, pălmuit de
destin.
El se află la punctul de fierbere, nevoit
să îl găzduiască pe fratele său preocupat
de finalizarea Mentaculusului (o hartă
matematică a probabilităților), să repare
mereu antena pentru ca fiul să poată urmări
canalul F-Trooper și să îi acorde soției sale
ocazia unui divorț ritual (get), pentru ca
ea să se poată recăsători cu un prieten al
amândurora, Sy Ableman. În paralel, fiul său,
care mai are o săptămână până la ceremonia
de bar mitzvah, sfidează profesorii și
dezvoltă dependență de marijuana.
Aparent fără nicio legătură cu povestea
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protagonistului, filmul se deschide cu un
episod scurt, plasat într-un shtetl (sătuc
evreiesc) din secolul al XIX-lea, în care o
familie este vizitată de un unchi pe care îl
credea mort. În tradiția lor, există o superstiție
asemănătoare celei din creștinism, conform
căreia spiritul unui mort nesupravegheat
până la înmormântare ajunge să hoinărească,
să bântuie prin lume. Ca să arate că unchiul
lor e, de fapt, un spirit malefic (dybbuk),
soția îl înjunghie. Momente bune trec
până când Traitle Groshkover sângerează,
dar starea lui nu pare altfel afectată, iar el
ajunge să întruchipeze imaginea mortului
viu. Acest episod izolat, văzut ca o trimitere
criptată, formulează de fapt tema centrală:
orânduirea lumii nu e posibilă fără
paradoxuri. Tema ridică probleme, dar le
și diminuează printr-un motto preluat din
înțeleptul Rashi (un interpret din secolul
al XI-lea al doctrinei iudaice): „Primeşte cu
simplitate tot ceea ce ţi se întâmplă”, motto
care propune o filozofie a resemnării atunci
când sensul vieții scapă logicii. Este tocmai
atitudinea pe care protagonistul o respinge
visceral, el căutând să explice orice fapt
printr-o schemă.

În continuare, povestea lui Larry Gopnik
vine în suportul acestei filozofii a resemnării.
Într-un mod crud, plin de ironie amară,
Hashemul său pare să îi dea o lecție de
umilitate în fața marilor mistere. Deși este
profesor de matematică, Larry recunoaște
că sensul principiului incertitudinii, pe care
îl predă cu strășnicie elevilor săi, îi scapă
chiar și lui („Asta dovedeşte că nu putem
ştii niciodată cu adevărat... ce se întâmplă.
Aşa că nu ar trebui să vă preocupe acest
aspect”, spune el extenuat la capătul unei
lungi demonstrații). Însă atunci când acest
principiu invadează viața lui personală, el
începe să fie cu adevărat sâcâit. Paradoxul
(și maladia sa totodată) este că, deși poate
argumenta la nesfârșit în jurul unor noțiuni
abstracte, nu poate explica misterul, fiind
așadar forțat să îl accepte. De altfel, în
sprijinul mottoului lui Rashi, tatăl elevului
său coreean îl îndeamnă tocmai spre această
cale.
Larry Gopnik este înconjurat de paradoxuri
sau de reprezentări conceptuale ale
acestora, ca de exemplu de așa-zisa pisică
a lui Schrödinger, care în anumite condiții
chimico-fizice poate fi moartă și vie în
același timp, asemenea lui Groshkover.
Sy Ableman, cauza încheierii căsniciei
sale, este totodată și cel care încearcă să îi
readucă pacea sufletească. Însă educația
științifică a lui Larry nu o egalează pe cea
spirituală, el nefiind capabil să extindă
concluziile demonstrațiilor sale la o sferă
mai largă, iar atunci când rabinii la care
apelează îi oferă, mai pe scurt și cu puțină
considerație pentru necazurile lui, aceeași
soluție a resemnării, Larry este aproape
de combustie. O secvență reprezentativă o
constituie întâlnirea lui cu Rabbi Nachtner,
care îl aduce tot la resemnare, istorisindu-i
despre mesajul în ebraică de pe dinții unui
goy (non-evreu). Larry e pălmuit din nou cu
ironie amară în clipa când marele rabin nu
îl primește, deoarece nu își poate întrerupe
procesul de gândire. Apoi, e clar că marele
rabin e la fel de dezorientat precum un
muritor de rând – față în față cu fiul lui
Larry, după bar mitzvah, el îi citează din
înțelepciunea versurilor formației Jefferson
Airplane: „When the truth is found to be lies/
And all the hope within you dies”, singura lui
completare fiind morala simplă „fii un băiat
bun”.
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Kynodontas
Canin

Grecia 2009
regie Giorgos Lanthimos
scenariu Efthymis Filippou, Giorgos Lanthimos
imagine Thimios Bakatatakis
montaj Yorgos Mavropsaridis
sunet Leandros Dounis
cu Christos Stergioglou, Michele Valley, Hristos Passalis
de Andrei Ciorică
De când cu Al Johnson machiat în 1927,
cinemaul a devenit involuntar o sursă
bogată de calorii. Dar nu m-am gândit
niciodată că ar putea funcţiona drept cel mai
consistent aliment de pe piaţă. Dacă ar fi să
ne luăm după Deleuze, cele 24 de fotograme
pot înlocui: filozofia lui Bergson, tristeţea
lui Camus, lipsa de talent muzical (dacă îl
urmăriţi pe Jimmy Page în recentul „It Might
Get Loud”, 2008, r. Davis Guggenheim),
diverse manifestări aberante de ideologie
care dau naştere la falii sociale („Invictus”
(„Neînfrânt”, 2009, r. Clint Eastwood) sau
orice carte a unui oarecare învăţăcel incitat
de ideologie marxistă. Cu privire la ultima
categorie, Claude Chabrol este un exponent
de mare ţinută cinematografică. Despre „La
Cérémonie” („Ceremonia”, 1995) s-a spus
că ar fi ultimul mare film marxist. Acolo,
această „religie fără Dumnezeu” (Basarab
Nicolescu) avea drept victimă o familie bine
înfiptă în rădăcinile burgheze. În filmul
grecului Giorgos Lanthimos, victima e mai
„tare” chiar în sens ontologic, pentru că
fiinţa umană atinge cel mai cumplit nivel
de degradare din câte s-au putut da la iveală

pe ecran. La Chabrol, latura cervicală,
reminiscenţă a „Nouvelle Vague” - ului,
se simte până la prim-planul lui Sandrine
Bonnaire. „Kynodontas”, în schimb, are un
pumn adiacent care iese din ecran - pentru
că filmul are fibră organică.
Din kit-ul pentru presă (plimbat şi la „Un
Certain Regard” în 2009 - filmul fiind, de
altfel, câştigătorul marelui premiu) aflăm
cam atât: „Tatăl, mama şi cei trei copii
trăiesc în suburbia oraşului” (despre ce
oraş e vorba, nu aflăm, dar tocmai aici
e miza universalităţii). Locuinţa este
înconjurată de un zid înalt, motiv pentru
care copiii (toţi trecuţi de adolescenţa
târzie) nu au văzut niciodată ce se întinde
dincolo. Educaţia (dictatură militară ar fi
totalmente insuficient pentru a descrie
metoda parentală) conţine şi credinţe de
tipul: avioanele sunt jucării care aterizează
în grădină sau fantomele sunt floricele
galbene. Întregul lexic erotic este transcris
într-un metalimbaj menit să-i ţină departe
de conştientizarea propriului corp. Însă
există şi un unic vizitator. Christina, agent
de securitate, este adusă recurent, legată

la ochi de către tată, pentru a satisface
urgenţele băiatului (evident trecut de faza
de pubertate). Întreaga familie o îndrăgeşte
pe Christina. Fiica cea mare este chiar de
acord ca, în schimbul unei cordeluţe de
păr, să o „ajute” pe Christina să treacă de
insuficienţa masculină a fratelui.
Dacă v-aţi pus vreodată întrebarea ce stă la
baza naşterii absurdului, „Kynodontas” are
o explicaţie. Regula (ceea ce Marx devoala
sub formula „principiu al materialismului
istoric”) este particula elementară a unui
sistem fezabil. Dar regula fiind impusă de
om, sistemul va avea sigur deficienţe. Atunci,
echilibrul se va sparge imediat ce va apărea
nevoia de a respecta anumite principii în
detrimentul altora (Christina nemaifiind de
încredere, incestul este aplicabil).
Din punct de vedere al încrengăturii
metaforice, „Kynodontas” nu are cusur, de la
locuinţa - etern „Big Brother” desenat parcă
de Lars von Trier - până la caninul care
trebuie să cadă pentru a putea părăsi incinta.
Meritul monteur-ului Yorgos Mavropsaridis
este acela de a nu lăsa explicate decât în
final toate anomaliile din casă, întreaga
progresie geometrică de momente şocante
şi dureroase: copiii învaţă prin ascultarea
unor casete audio că o carabină este o
pasăre albă frumoasă; jocurile lor pot fi la fel
de inocente precum bălăcitul în piscină sau
deopotrivă morbide (sfârtecarea unei pisici
cu foarfeca de trandafiri, experimentarea
noilor anestezice).
Regizorul Giorgos Lanthimos îşi aruncă
actorii întocmai precum Aki Kaurismäki,
Roy Andersson sau Ruben Östlund în faţa
camerei lui Thimios Bakatatakis, care se
apropie de strălucitoarele şi nenatural
de calmele reprezentări picturale ale lui
David Hockney (aceeaşi ironie vizuală ca la
Jacques Tati).
Fiindcă tema mare a filmului este
degradarea programată, mă întreb dacă se
poate găsi un echivalent în celelalte arte.
Curentul „Southern Gothic” l-a dat pe
Cormac McCarthy, iar el a scris „The Road”
(dar temporalitatea era fixată). În pictură,
anul 1948 îl înregistrează pe Andrew Wyeth
cu „Christina’s World”. Christina Olson,
vecina sa din Cushing, este înfăţişată izbitorrealist târându-se prin câmpul arid cu faţa
îndreptată spre casă. Organicitatea e mult
mai puternică decât impunerea.
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Filmele
alegorice și
interactive
ale lui
Werner
Schroeter
de Andrei Rus

Un cinema modern
Cartea dedicată de Michelle Langford cinemaului lui Werner
Schroeter („Allegorical Images: Tableau, Time and Gesture in
the Cinema of Werner Schroeter”) conţine o descriere atât de
solidă a tipului de cinema practicat de acesta, încât aproape că
transformă orice demers ulterior de analiză a lumii realizatorului
german într-un proces atins de stigmatul derizoriului. Autoarea
îşi impune un ton academic, bazându-şi argumentaţia pe teorii
celebre ale ultimelor decenii şi aplicându-le riguros pe diferite
paliere din filmografia cineastului. Porneşte de la celebra
departajare a filosofului francez Gilles Deleuze a cinemaului în
doi nuclei („imagine-mişcare” şi „imagine-timp”), conchizând că
cinemaul german a păşit pe calea modernităţii în anii ’60, o dată
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cu generaţia Manifestului de la Oberhausen, la două decenii după
cel italian reprezentat de Neo-realişti şi la un deceniu după cel
francez, reprezentat de membrii Nouvelle Vague. Conform lui
Deleuze şi lui Langford, suveranitatea „imaginii-mişcare” a fost
periclitată de scindările psihologice produse în rândul populaţiilor
din întreaga lume ulterior încheierii celui de-Al Doilea Război
Mondial. Din acel moment de cotitură, cinemaul a ieşit pentru
prima oară din stadiul de naivitate, în care pretindea că deţine
un adevăr absolut şi, imitând contextul psihologic mondial, şi-a
recunoscut limitele demiurgice, adoptând un nou tip de limbaj.
Apariţia „imaginii-timp” coincide, pe scurt, cu capitularea unui
tip de cinema (să-l numim clasic), în care imaginea era tributară
mişcării, având singurul rol de a sprijini naraţiunea în nevoia
acesteia de a închide un cerc, şi, în cel mai bun caz, de a-i conferi
complexitate prin nuanţare. Limitările auto-impuse ale „imaginii-
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mişcare” sunt implicite din chiar scopul lor de accesoriu al unei
naraţiuni bine definite. Cineaştii promotori ai „imaginii-timp” au
transferat importanţa conferită de înaintaşi naraţiunii (mişcării)
unui alt element, abia întrezărit în trecut: timpul. Cu riscul de a-şi
frustra audienţa, ei au încetat să mai pretindă că ar putea controla
în totalitate propriul discurs, adoptând o atitudine scindată şi
apelând, nu de puţine ori, la un tip de amatorism care aminteşte de
cel al pionierilor artei cinematografice de la începuturile secolului
al XX-lea. În alte cuvinte, revoluţia „imaginii-mişcare” a constat
nu numai într-un schimb al referentului (din mişcare în timp),
ci şi într-o regresie a statutului creatorului într-unul incipient,
mimând naivitatea tehnică şi narativă în vederea descoperirii
unui nou tip de limbaj cinematografic. Această revoluţie poate fi
asemuită, aşadar, doar parţial celei a anilor ’20, în care teoreticieni
şi cineaşti deopotrivă căutau specificul noului mediu de expresie,

ajungând la concluzii intermediare diferite, dar având în comun
acelaşi referent (naraţiunea sau argumentaţia) şi un acelaşi statut
atotştiutor al creatorului. Diferenţa de fond dintre cele două
generaţii amintite constă în chiar schimbarea referentului şi a
statutului, adăugându-i-se, însă, în mod paradoxal, şi o căutare a
purităţii privirii primitive pentru creatorul celei din urmă.
Gilles Deleuze a găsit un termen („naraţiune cristalină”)
care defineşte tipul modern de naraţiune, opunându-l unuia
(„naraţiune organică”), specifică, în opinia sa, cinemaului clasic.
„Naraţiunea organică se constituie în dezvoltarea unei scheme
senzorial-motorii, având drept rezultat crearea unor personaje
care acţionează în sensul divulgării situaţiei. Aceasta este o
istorisire sinceră în sensul în care pretinde că ar fi adevărată,
reală, chiar atunci când e folosită într-o ficţiune. (...) Prin contrast,
naraţiunea cristalină combină cele două moduri de existenţă (real
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şi virtual) într-un circuit în care realul şi imaginarul, actualul
şi virtualul, se urmăresc unul pe celălalt şi îşi schimbă rolurile,
devenind de nedesluşit. Naraţiunea cristalină implică un colaps
al schemei senzorial-motorii, răsturnând cronologia clasică şi
impunând un timp non-cronologic care produce în mod necesar
mişcări anormale, esenţial false.” i

Un cinema alegoric
Werner Schroeter debuta în anii ’60 cu o serie de scurtmetraje
şi de lungmetraje underground, în care experimenta diferite
tehnici narative pe care le va rafina în deceniile următoare.
Conform spuselor lui Langford, demersul acestor filme este
unit de căutările realizatorului în scopul găsirii unor gesturi şi
posturi ale personajelor care să le expedieze în afara cronologiei,
fără a le încărca de semnificaţie simbolică, de utilizarea unei
mixturi de arii de operă şi de muzică pop şi de apelarea la actriţa
Magdalena Montezuma. „Schroeter creează o multitudine
de imagini alegorice în filmele sale. Face asta prin utilizarea
tabloului, a montajului, a caracterizării şi a posturii, prin
intermediul căreia timpul intră în fine în corp şi îşi demarează
procesul alegoric destructiv şi conservant asupra lui.”ii În
definitivarea unui univers ermetic precum cel al realizatorului
german, fiecare detaliu vizual sau auditiv folosit la un moment
dat se răsfrânge în altele viitoare, acestea din urmă căpătând
greutate şi o coerenţă internă prin reutilizarea lor perpetuă. Cu
alte cuvinte, un gest sau o postură goale de conţinut aprioric
pentru un spectator sunt încărcate afectiv prin uzarea lor la
infinit în cadrul aceleiaşi opere, fără a câştiga în relevanţă sau a-şi
devoala misterul. Pornind de la premisa apartenenţei cinemaului
lui Werner Schroeter la modernism, Michelle Langford oferă o
particularitate suplimentară viziunii acestuia, considerând că,
alături de portughezul Raul Ruiz, germanul este unul dintre cei
mai importanţi promotori ai „imaginii alegorice”. Demonstraţia
sa porneşte de la distincţia dintre simbol şi alegorie: „un simbol
este noţiunea care îşi are sensul fixat într-un context social sau
cultural specific şi este decriptat prin apelarea la un set similar şi
fix de convenţii. Alegoria, prin contrast, sau mai exact o alegorie
-„emblemă”, se va referi întotdeauna la o idee aflată dincolo de
scopul său literal sau de înţelesul său convenţional.”iii Luând drept
exemple cele două filme ale germanului alcătuite exclusiv dintrun melanj de posturi şi de gesturi potenţate senzorial, nu însă şi
narativ, de apelarea la muzică non-diegetică „Der Tod der Maria
Malibran” („Moartea Mariei Malibran”, 1972) şi „Der Rosenkönig”
(„Regele Trandafirilor”, 1986)), observăm cu uşurinţă nu doar
faptul că universul compus aici îşi este sieşi suficient, ci şi că nu
leagă suficiente indicii pentru a crea o tramă înţeleasă în sens
convenţional. „Der Tod der Maria Malibran” imortalizează în
exclusivitate diferite chipuri de femei aflate pe o scenă, într-un
decor de secol XIX, costumate, coafate şi machiate în consecinţă.
Acestea sunt puse în relaţie prin schimbarea posturilor, părând
să comunice şi oral, fiind însă acoperite sonor aproape în
permanenţă de arii de operă. Discursul lui Schroeter nu a fost
nicicând mai ermetic decât în „Der Tod der Maria Malibran”,
limitându-se la numai câteva indicii disparate (sexul personajelor
în primul rând, deşi alegerea unor figuri androgine precum cea a
Magdalenei Montezuma nu face decât să sporească ambiguitatea,
legătura cu opera, prin utilizarea unor acorduri specifice şi prin
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apelarea la numele celebrei cântăreţe de operă din prima jumătate
a secolului al XIX-lea, Maria Malibran). Filmul constituie cel mai
bun argument al judecăţii lui Langford, conform căreia cinemaul
lui Schroeter e alegoric, iar nu simbolic, autorul retezând constant
orice detaliu care ar putea ajuta mintea spectatorilor să creeze
conexiuni cu un set de convenţii, de idei comune, despre moarte,
muzică etc. Celălalt film gestual al germanului, „Der Rosenkönig”,
e, de asemenea, parţial indescifrabil. Cele trei personaje sunt
caracterizate efectiv prin simpla poziţionare vizavi de celelalte
personaje şi de ambient şi prin detalii legate de sexul propriu şi
de propria apariţie fizică. Descifrăm cu siguranţă că protagoniştii
sunt doi bărbaţi, unul aflat la vârsta maturităţii depline, celălalt la
graniţa dintre adolescenţă şi maturitate şi o femeie. Unele gesturi
recurente (atingerea băiatului tânăr de către bărbatul matur) şi
posturi (autoritate - femeie, vinovăţie - bărbat şi puritate - băiat) şi
utilizarea non-diegetică a ariilor de operă sau a unor arii bisericeşti
sunt singurele elemente care fuzionează în vederea conturării
unui discurs. Spre deosebire de cazul „Mariei Malibran”, punctul
culminant al lui „Der Rosenkönig” are un caracter metaforic,
simbolizând deci, constituindu-se într-o reproducere a posturii
celebrului martiriu al Sfântului Sebastian. Cu alte cuvinte, pentru
a putea căpăta o oarecare coerenţă pentru spectator, atât „Der
Tod der Maria Malibran”, cât şi „Der Rosenkönig” au nevoie de
explicaţii meta-filmice, implicarea receptorului fiind vitală în
ambele cazuri în vederea creării unei semnificaţii de orice natură.
Avem, aşadar, de a face cu două exemple care atestă fără drept
de apel teoria „naraţiunii cristaline” a lui Deleuze. Una dintre
cele două particularităţi principale ale acestui tip de tablouri
îl constituie, aşa cum susţine Timothy Corrigan, faptul că „ele
sunt capabile să susţină temporalităţi multiple şi, deci, să invite
privitorul să reflecteze asupra modului în care trecutul refractă
frecvent prezentul şi viitorul.”iv După cum menţionam înainte,
fiecare gest şi postură a personajelor lui Schroeter, prin repetarea
lor, şi datorită faptului că reprezintă singurele indicii potenţial
semnificante, ating un statut ritualic intrinsec. Trei elemente
suplimentare converg la crearea impresiei de ritual: apatia
personajelor, primitivismul calculat al tablourilor şi inserarea
unor simboluri religioase, cea mai recurentă fiind imaginea lui
Iisus crucificat. Michelle Langford observă just că „personajele
cinemaului alegoric nu funcţionează precum o serie de agenţi
ai progresiei narative, ci mai degrabă se constituie în martori
ai evenimentelor. Sunt în mod frecvent chinuite de melancolie,
care le face incapabile să (se) joace, dar şi mai mult le conferă
capacitatea să adopte un tip alegoric de a observa lucrurile din
jur.”v Roland Barthes observa că „un tablou (pictural, teatral sau
literar) constituie un segment tăiat dintr-un tot infinit, având
limitele clar definite, ireversibile şi incoruptibile; ceea ce se află
în afara limitelor sale este condamnat la neant, rămâne nenumit,
în timp ce tot ceea ce rămâne în interiorul conturului definit
este propulsat la esenţă, în lumină, la vedere.”vi Preluând în plus
de la Noël Burch termenul de „mod primitiv de reprezentare”,
caracterizat prin „utilizarea unor compoziţii-tablou, a unor scene
turnate continuu, fără tăietură de montaj, a filmării frontale
a personajelor împreună cu adresarea directă a acestora spre
privitor”vii, Michelle Langford aplică noţiunile la cinemaul lui
Schroeter, conchizând că „un interes particular îl constituie
utilizarea compoziţiilor-tablou şi a punerii în scenă frontale care,
alături de o emfază gestuală împrumutată din teatru, operă sau
dans, îi permit lui Schroeter să articuleze aproape orice spaţiu sub
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formă de scenă dau de spaţiu de performance. Aceste „tablouri
teatrale”, care apar cu preponderenţă în filmele anterioare lui
„Regno di Napoli” („Regatul lui Neapole”, 1978), servesc drept
precursori „tablourilor alegorice” care pot fi găsite în abundenţă
în filmele ulterioare.”viii Tablourile vivante ale lui Schroeter
par a reproduce, de altfel, misterele medievale, schimbând
însă natura (tema) religioasă a discursului. Această matrice cu
conotaţii mistice şi emanând o energie arhaică permite acţiunilor
personajelor să funcţioneze şi să capete un sens care, deşi nu
semnifică neapărat într-un plan real, pare coerent într-un sistem
neaccesibil privitorului.

Un cinema interactiv
Nici în filmele care aparent conţin detalii aparţinând unui plan
al realităţii, Schroeter nu permite privitorului să penetreze
discursul prin a-i conferi un singur sens. „Malina” (1991) şi „Deux”
(„Două”, 2002) reprezintă cele mai valide exemple în susţinerea
ideii anterioare. Ambele o au în prim-plan pe Isabelle Huppert,
răsfrântă în două personalităţi diferite. „Malina” are la bază
romanul din 1971 al scriitoarei austriece Ingeborg Bachmann.
Păstrează caracterul sincopat al naraţiunii romanului, bifând, în
linii mari, punctele-cheie plasate în planul fizic al protagonistei.
Regăsim în adaptarea cinematografică cele câteva personaje
importante ale cărţii: protagonista (Ea) interpretată de Huppert,
Malina – alter-egoul Ei, interpretat de Mathieu Carrière şi
Ivan, iubitul Ei, interpretat de Can Togay. Dacă în roman
rămâne ambiguă identitatea Malinei, filmul, prin însăşi natura
sa voyeuristică, e nevoit să o devoaleze din start. Spectatorului
îi este clar, aşadar, că Ea şi Malina sunt răsfrângeri ale uneia şi
aceleiaşi persoane. Schroeter reuşeşte, cu toate acestea, să insufle
filmului spiritul lacunar şi ermetic al cărţii prin jonglarea cu
planurile narative şi cu cele temporale. Astfel, prin schimbarea
ordinii secvenţiale a episoadelor din carte şi prin adoptarea
unei atitudini creatoare schizoide, imitând-o parcă pe cea a
protagonistei, cineastul creează un puzzle temporal asemănător
delirului, în care fiecare episod e cenzurat înainte de a reuşi
să semnifice cu adevărat ceva, în ciuda faptului că deschisese
suficiente premise în acest sens. Nici alăturate, episoadele nu
ajung la o coerenţă imediată, montarea lor părând realizată
dintr-o perspectivă a inconştientului. „Deux” o are în prim-plan
pe aceeaşi Isabelle Huppert, interpretă a două personaje gemene
(Maria şi Magdalena). Coerenţa iniţială a filmului, în care sunt
clare cel puţin identitatea acestor gemene şi cea a mamei lor
înstrăinate (interpretată de Bulle Ogier) e dinamitată pe parcurs
şi răsfrântă în zeci de planuri narative şi temporale. Spre a oferi
un singur exemplu de ambiguitate semnifiantă până la un punct,
dar niciodată explicitată pentru a deveni relevantă într-un sistem
logic al privitorului, numele celor două gemene (sau, dacă vrem,
alter-egouri ale aceleiaşi personalităţi scindate) pot conduce cu
gândul la cele două personajele biblice având aceste nume sau, la
fel de bine, la personajul biblic având numele compus din Maria
şi din Magdalena sau la cele două femei divinizate în particular
de Schroeter (Maria Callas şi Magdalena Montezuma, ambele
decedate la momentul realizării lui „Deux”). Toate aceste posibile
semnificaţii sunt, pe de o parte întreţinute de apelul non-diegetic
la arii de operă şi la muzică religioasă, iar pe de altă parte aplanate
de sincope narative impenetrabile cu ajutorul logicii. Cert este,

însă, că, precum alte şi alte elemente auto-suficiente universului
cineastului german, şi acest aspect are cel puţin o rezonanţă
meta-filmică puternică în mintea spectatorului, permiţându-i să
interpreteze conform propriilor necesităţi imaginile dinaintea
sa. Cinemaul lui Werner Schroeter e, în acelaşi timp, unul al
atenţiei şi al participării active a receptorilor la crearea operei de
artă numite film. Caracterul interactiv al operei cinematografice
moderne nu mai are nevoie de argumentări suplimentare. E
corect modul în care Michelle Langford alege să „citească”
indiciile nominale din „Deux”, ca o „trinitate divină” de femei a
lui Schroeter (Callas, Montezuma şi Huppert) într-o constelaţie
aparţinând unei unice „imagini alegorice” aduse împreună de
peste timp şi de peste abisul morţii prin intermediul muzicii şi al
vocii.”ix Dar este la fel de corectă şi citirea într-o cheie religioasă
a numelor şi evenimentelor din film. Universului lui Schroeter
îi poate fi aplicată o teorie filosofică precum cea a lui Deleuze
referitoare la „naraţiunea cristalină”, implicând, într-adevăr,
„un colaps al schemei senzorial-motorii, răsturnând cronologia
clasică şi impunând un timp non-cronologic care produce în mod
necesar mişcări anormale, esenţial false.”x, dar la fel de bine poate
fi esenţializat într-un limbaj colocvial, de tipul celui utilizat de
Gary Indiana, care afirma că „aşa cum însuşi Schroeter declara,
toate filmele sale sunt narative: pur şi simplu a avut norocul unei
bunici care i-a spus multe poveşti în copilărie.”xi
Un cinema modern precum cel al lui Werner Schroeter presupune
coexistenţa unor multiple semnificaţii şi, în acelaşi timp, a
niciuneia. Un astfel de cinema îşi este, într-adevăr, suficient sieşi
şi are, din acest motiv, toate şansele să îşi frustreze o mare parte
a audienţei. Însă conţine şi premise nelimitate de a da naştere
unor noi forme de limbaj cinematografic într-un viitor nu foarte
îndepărtat.
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The Strange Case of
Dr. Jekyll & Mr. Hyde
de Sorana Borhină

„Vă rog să înţelegeţi această mizerie în sensul bun al cuvântului, ea nu trebuie să fie
ruşinoasă: murdăria poate avea demnitate, în natură de obicei o are.”
R.L.Stevenson către prietenul Henry James
1885
„…acel nefericit Henry Jekyll…”
Născuţi din imaginaţia scriitorilor şi aduşi la viaţă prin intermediul
paginilor unei cărţi, anumite personaje au un destin aparte: o
dată cu trecerea timpului devin caractere universale, ce ajung săşi părăsească matricea artistică, intrând în limbajul de toate zilele
- fraza „to be a Jekyll and a Hyde” („să fii un Jekyll şi un Hyde”)
de exemplu, a ajuns să determine o persoană care acţionează
fundamental diferit de la o situaţie la alta.
Publicată în 1886, cartea lui Stevenson a fost atât un succes de critică,
cât şi unul de public, victorienii fiind fascinaţi de ideea degradării
şi a regresului fiinţei omeneşti într-o formă anterioară, primitivă.
Stevenson susţinea că la baza textului se află un coşmar, însă cartea
este ceva mai mult decât o simplă „tale of horror”, sub aparenţa unui
thriller şi a unei detective story, „The Strange Case of Dr. Jekyll and
Mr. Hyde” reprezentând o frescă a ipocriziei societăţii victoriene şi
anticipând studiile pe care Freud le va face asupra inconştientului
câţiva ani mai târziu.
O lectură facilă a texului conduce la tradiţionala metaforă despre
eterna luptă dintre bine şi rău, însă Jekyll nu reprezintă „binele”, ba
dimpotrivă, asemeni oricărui om acesta este slab, influenţabil, fragil,
supus impulsurilor de tot felul. Hyde este rezultatul experimentelor
pe care doctorul le face pe sine însuşi, dar separarea binelui şi a răului
este aparentă: dacă Hyde este într-adevăr răul în stare pură, chiar
şi atunci când redevine Jekyll, doctorul trebuie să-şi asume faptele
dublului şi să-l accepte ca parte integrală a propriei fiinţe. Poţiunea
îl eliberează pe Hyde de Jekyll, iar nu invers. Astfel, libertatea de
care se bucură Hyde îi este negată lui Jekyll. Acesta este motivul
pentru care cedează de nenumărate ori tentaţiei de a bea licoarea şi
de a se transforma în „celălalt”. Fără Hyde, Jekyll ar suferi teribil şi
ar trebui să facă faţă celor mai crude şi viscerale obsesii.
Prin intermediul cărţii, Stevenson conduce una dintre cele mai
îndrăzneţe şi explicite critici adresate societăţii victoriane, puternic
ierarhizată şi profund represivă: „Şi, într-adevăr, cel mai rău neajuns
al meu trebuie să fi fost o anume dispoziţie nerăbdătoare şi veselă,
dintre acelea care au adus fericire multora, dar cu care mi-a fost greu
de conciliat cu impetuoasa dorinţă de a merge pe stradă cu fruntea
sus şi de a purta, mai mult decât se obişnuieşte, o înfăţişare gravă
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în faţa publicului. Prin urmare, a trebuit să-mi ascund plăcerile, iar
apoi, când am atins vârsta reflecţiunii şi am început să privesc în
jurul meu pentru a face bilanţul progreselor şi poziţie mele în lume,
eram deja angajat între o profundă duplicitate faţă de propria-mi
persoană”. Astfel, orgoliul, onoarea, prestigiul, faima şi succesul
îl obligă pe Jekyll să se autocenzureze şi să-şi reprime dorinţele,
prezentând lumii doar imaginea de „medic burghez cumsecade” şi
de „ilustru membru al societăţii”. În epoca victoriană – perioadă
sufocată de frica faţă de păcat – sexualitatea era un subiect tabu.
Dorinţele individuale, înăbuşite, devin din ce în ce mai puternice,
până când nu mai pot fi ţinute în frâu şi devin periculoase. Acestea
sunt impulsurile care-l bântuie pe burghezul şi puritanul Jekyll şi
cărora Hyde le da frâu liber cu o nepăsare şi o forţă uimitoare. Însăşi
Jekyll recunoaşte că: „dragostea lui pentru viaţă este minunată...
minunatul lui egoism”, pentru că Hyde, dacă pe de-o parte este de o
violenţă sângeroasă, el se bucură în acelasi timp de o libertate fără
limite: delirul, dragostea de sine, crima care nu cunoaşte remuşcare,
prin ele cad orice barieră socială, orice inhibiţie sau cenzură; iar
realitatea onirică a celui „unfortunate Henry Jekyll” ajunge să-l
implice pe cititor mai mult decât se aşteaptă.
Cum adesea se întâmplă cu personaje de un astfel de calibru, Jekyll
nu a fost niciodată surprins în toată complexitatea sa pe marele
ecran: doctorul Jekyll este un mit, o variaţiune pe tema omului
care sfidează în mod conştient moartea, în disperata tentativă de
a depăşi limitele impuse de natură. Doctorul se situează în centrul
universului şi ajunge să se considere primul reprezentant al unei noi
specii. Jekyll este astfel protagonistul unui mit deja familiar culturii
occidentale, iar experienţa titanică pe care o trăieşte îl înrudeşte cu
Faustul lui Goethe şi Alexei Kirillov al lui Dostoievski, personaje
simbol ale omului care, crezându-se reprezentant al unei rase noi,
încearcă să umple spaţiul gol, „lipsit de Dumnezeu”.

„Nu este Hyde un amant pe placul tău?”
„The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” s-a bucurat de peste
100 de ecranizări, însă majoritatea producţiilor „serioase” urmează
structura piesei de teatru din 1887, a americanului Thomas Russell
Sullivan: stilul epistolar şi fragmentat al textului original este
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non-ficțiune

Spencer Tracy Fredric March

înlocuit cu o naraţiune lineară şi cronologică, iar sobrul doctor
Jekyll primeşte şi o oarecare viaţă personală, prin introducerea unui
triunghi amoros - trebuie menţionat că în romanul lui Steverson - cu
excepţia fetiţei, care este tratată asemeni unui „obiect” - nu există
nici un alt personaj feminin.
Versiunile cinematografice adoptă o perspectivă omniscientă şi
o expunere evolutivă a faptelor – singura excepţie constituind-o
prima secvenţă din versiunea lui Rouben Mamoulian din 1931, care
ne este prezentată dintr-un unghi subiectiv.
În anul 1920 au apărut trei adaptări după romanul lui Stevenson, cea
a lui John Barrymore, regizată de John S. Robertson fiind de departe
cea mai populară. Nu e de mirare, însă, că F.W. Murnau, unul dintre
cei mai importanţi reprezentanţi ai expresionismului german, a
fost atras de subiectul lui Stevenson. În toamna lui 1920, apare „Der
Januskopf” („Capul lui Janus”) – acum unele din filmele pierdute ale
regizorului – care pare să fi fost bine primit de critica epocii.
Hollywood-ul asimilează, transformă şi exploatează povestea astfel
încât să o facă digerabilă marelui public. Majoritatea adaptărilor pun
accentul pe reprimarea sexuală pe care o suportă Jekyll – întinerit
cu un deceniu şi ceva – iar această sugrumare a oricărei forme de
senzualitate devine principalul catalizator al acţiunii. Adaptările

din 1920 („Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, r. John S. Robertson), 1931
(„Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, r. Rouben Mamoulian) şi remake-ul
din 1941 („Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, r. Victor Fleming), îl situează
pe Jekyll în vârful unui triunghi amoros: pe de-o parte o avem pe
logodnică - simbol al senzualităţii instituţionalizate; iar de cealaltă
pe Ivy, imaginea femeii decăzute, care-l intrigă şi îl incită pe doctor.
Antiteza dintre cele două femei subliniază dualitatea caracterului lui
Jekyll: cea a omului de ştiinţă idealist, cu porniri umaniste şi cea a
bărbatului reprimat. Aceste caracteristici îşi găsesc trimiteri vizuale
clare atât în adaptarea din 1920, cât şi în cea din 1931: dacă în prima
secvenţă a versiunii lui Robertson îl vedem pe Jekyll tratându-i
pe gratis pe săracii care-i vizitează clinica, Rouben Mamoulin
aşează chipul lui Fredric March într-un prim-plan, în timp ce
acesta vorbeşte despre dualitatea minţii omeneşti, ca mai apoi să
reproducă aceeaşi încadratură în timpul transformării în Hyde. Prin
intermediul experimentului său, Jekyll crede că a reuşit să pătrundă
şi să cunoască cele mai adânci secrete ale naturii umane. Însă
natura ajunge să se răzbune, metamorfoza devenind automatică şi
involuntară.
Anul 1931 a fost unul memorabil pentru industria de filme horror, pe
marele ecran fiind lansate capodopere ale genului precum „Dracula”
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regizat de Tod Browning – avându-l în rolul principal pe Bela Lugosi
- şi „Frankenstein” al lui James Whale, cu incredibilul Boris Karloff;
însă cel care reuşeşte să aducă primul Oscar unui film horror este
Frederic March. Acesta realizează un adevărat tur de forţă în „Dr.
Jekyll and Mr.Hyde” al lui Rouben Mamoulian. Deşi puternic
caricaturizat, Mr. Hyde al lui March este interesant tocmai pentru
că este dus la extrem; de asemenea, este unul dintre puţinii actori
care reuşeşte să fie credibil atât în rolul şovăielnicului şi timoratului
doctor, cât şi în al maleficului său „doubleganger”.
Despre dublul lui Jekyll s-a creat o „iconografie” ce are foarte puţin
de-a face cu viziunea lui Stevenson. Hyde evocă în imaginarul
colectiv o creatură păroasă şi violentă, care arată ca o maimuţă şi se
comportă precum un vârcolac. La implementarea şi popularizarea
acestei imagini au contribuit numeroasele adaptări cinematografice
– în special versiunea lui Mamoulian, în care chipeşul Fredric March,
spre deliciul celor care-l privesc, se comportă şi arată asemeni unui
Neanderthal. Astăzi, nu există copertă a cărţii în care figura lui Hyde
să nu fie ilustrată asemeni unei „arătănii” cu zâmbet dement, canini
însângeraţi, ochi bulbucaţi, acoperiţi de o pilozitate facială excesivă;
un fel de încrucişare (ne)fericită între Omul Lup şi King Kong.
Însă Hyde nu este un monstru în sensul tradiţional al cuvântului,
Stevenson evitând să confere cititorilor o descriere clară: modul
în care scriitorul scoţian îşi ilustrează personajul este lipsit atât
de elemente demonico-medievale, cât şi de exagerările gotice ale
romantismului englez de secol al XIX-lea. Forma de „rău absolut”
pe care Hyde o personifică nu pare să aibă o caracteristică fizică
definită, ni se face însă cunoscută repulsia şi groaza pe care celelalte
personaje o simt atunci când interacţionează cu acesta. Hyde reflectă
asupra celorlalţi răul pe care-l poartă în interior, însă corpul său nu
pare să sufere vreo malformaţie.
Dacă Barrymore şi March arătau ca un zombi, respectiv un
Neanderthal, iar jocul lor era – în mod intenţionat – puternic
teatralizat, interpretarea lui Spencer Tracy în adaptarea din 1941
a cărţii – încurajată probabil şi de cenzura la care erau supuse
producţiile cinematografice americane în acea perioadă – este mult
mai naturală şi subtilă, atât din punct de vedere al ilustrării perfidului
Hyde, cât şi al reprezentării atrocităţilor pe care acesta le execută.
Schimbând unghiul prin intermediul căruia spectatorilor li se
permite să perceapă acţiunea filmului, Stephen Frears creează un
Hyde ceva mai apropiat de originarul livresc – desigur cu excepţia
accentului lui John Malkovich. Lansat în 1996, „Mary Reilly” este un
fel de fanfiction creat de scriitoarea americană Valerie Martin după
„The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” şi regizat de britanicul
Frears. Intenţiile sunt bune: o poveste de dragoste ceva mai discretă
şi un oarecare twist de final, creat în spiritual operei. Problemele
însă încep să apară o dată cu interpretarea Juliei Roberts - care
efectiv se chinuie să creeze un accent cockney - şi se termină cu
John Malkovich, care foloseşte pentru Hyde vocea sa obişnuită, iar
pentru Jekyll un accent britanic ofilit. Dacă în adaptarea lui Frears
ecuaţia accentelor este: Jekyll+English = good, Hyde+American
= bad, în varianta lui Mamoulian, se întâmplă exact opusul. Deşi
problema accentelor este una minoră, adevăratele neajunsuri ale
filmului „Mary Reilly” rămân interpretarea rigidă a actorilor şi
simplismul scenariului. Naivitatea dramaturgică a primelor adaptări
este scuzabilă; însă, în afara dorinţei - sincere - de a repeta succesul
de critică al filmului „Dangerous Liaisons” („Legături primejdioase”,
1988) nu există nici o un altă valoare care să merite a fi atribuită
filmului lui Frears.
Redarea răutăţii lui Hyde ca simplu rezultat al reprimării sexuale

24

Iunie 2010

suferite de Jekyll este regretabilă. În roman, dublul doctorului
săvârşeşte o serie de crime gratuite, cea mai monstruoasă dintre
ele fiind călcarea în picioare a unei fetiţe şi trimiterea unui cec
compensatoriu părinţilor acesteia. Astfel, crimele lui Hyde nu sunt
doar gratuite, ci şi cazuale. Singura adaptare în care apar această
scenă-cheie şi sinuciderea doctorului Jekyll este varianta de 11
minute din 1912 a companiei Thanhouser.

Geniile și smintiţii celuloidului
Dacă în 1941 Victor Fleming s-a bazat mai mult pe jocul actoricesc
al lui Tracy decât pe machiaj şi efecte speciale, predecesorul său a
valorificat tehnic secvenţa preschimbării lui Jekyll în Hyde. În 1931,
Mamoulian a folosit filtre de diverse culori care să contrasteze cu
machiajul lui March, rezultatul fiind o metamorfoză gradată, unitară
şi uimitor de naturală. Fleming, în schimb, suprapune o serie de
alegorii vizuale: de la nuferi ieşind din apă până la Lana Turner şi
Ingrid Bergamn înhămate la o trăsură şi biciuite de birjarul Spencer
Tracy.
Spre deosebire de spectatorii diverselor adaptări cinematografice,
cititorii mai puţin avizaţi ai cărţii lui Stevenson află la final că Jekyll
/ Hyde sunt aceeaşi persoană şi, deşi sunt menţionate, misterioasele
experimente ale doctorului primesc mai mult o abordare metafizică
decât o explicaţie propriu-zisă. Influenţaţi de expresionismul
german, regizorii au sesizat oportunitatea creării unei mizanscene
interesante şi inovative pentru laboratorul lui Jekyll, care mai târziu
a devenit stereotipic pentru orice „mad scientist” respectabil.
Reuşitele tehnice ale filmului lui Mamoulian sunt remarcabile, iar
uimirea spectatorilor contemporani este aceeaşi cu cea a publicului
de acum 80 de ani, ambii considerându-le surprinzătoare pentru
epoca în care a fost realizat. Regizorul îşi începe filmul cu o secvenţă
filmată din unghi subiectiv, lungă de vreo 4 minute. Mamoulian ne
aşază efectiv în capul lui Jekyll, lăsându-ne să-i privim lumea prin
proprii ochi. Abia după ce doctorul ajunge în sala de conferinţe,
realizatorul schimbă perspectiva într-una tradiţională, pentru a ne
arăta părerile colegilor de breaslă despre acesta. Regizorul foloseşte
de asemenea split-screen-ul în momente cheie ale acţiunii, pentru
a ilustra dubla viaţă pe care Jekyll este nevoit să o ducă. Dacă în
carte o importanţă majoră o au uşile – închise / deschise, care pot
să ascundă sau destăinui secrete – în film acestea sunt înlocuite
cu motivul oglinzii: prima oară când îl vedem pe Jekyll este într-o
oglindă, acelaşi lucru este valabil şi pentru Hyde. De asemenea,
Mamoulian utilizează o serie de prim-planuri extrem de strânse în
timpul interacţionării lui Jekyll/Hyde cu vreunul din personajele
feminine, pentru a puncta neputinţa apropierii într-un caz şi groaza
în celălalt.
Dacă în prima jumătate a secolului al XX-lea au fost create
majoritatea variantelor „artistice” după „The Strange Case of Dr.
Jekyll and Mr. Hyde”, în perioada postbelică au apărut nenumărate
adaptări de „categorie B”. Cele mai notabile sunt „Dr. Jekyll an Mr.
Hyde - The Musical” (1973, r. David Winters, cu Kirk Douglas în rolul
principal), „Dottor Jekyll e gentile signora” (1979, r. Steno); „Docteur
Jekyll et les femmes” (1981, r. Walerian Borowczyk) şi „Dr. Jekyll’s
Dungeon of Death” (1982, r. James Wood).
O încheiere de tipul „romanul lui R.L.Stevenson va continua să
fascineze viitoare generaţii de cititori şi oameni de cinema” este de
prisos, mai ales că Studiourile Universal pregătesc o nouă adaptare
după „The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” care s-ar putea
să poarte semnătura regizorului Guillermo del Torro.
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Len Lye

the wonderful oddball

Realizator de filme de animație experimentale și de filme documentare, sculptor cinetic, pictor,
adevărat aventurier (și nu doar în sens geografic), Len Lye a fost o personalitate care te surprinde,
impresionează, fascinează, pe măsură ce îi descoperi straturile creației sale unite de obsesia pentru o
singură idee – compunerea mișcării. Efectul creației lui Lye este dublat de parcursul vieții sale pline de
momente neverosimile care, însă, capătă un sens perfect când ajungi să cuprinzi imaginea întreagă a
acestui om ieșit complet din tipare, până și din cele ale avangardei.
de Anna Florea

Len, just an old brain
Len Lye este cunoscut în primul rând pentru seria sa de animații
din categoria „direct film” („film direct”) – filme realizate fără
intermediul unei camere, direct pe peliculă, utilizând diverse tehnici.
Însă creația artistică a lui Lye nu se rezumă, nici pe departe, doar la
aceste animații. Cariera sa artistică se întinde în diverse domenii și
pe trei continente, animațiile fiind, de fapt, formele ideale pe care
crezurile artistice le-au căpătat.
Susținător al ideii formulate de criticul de artă Clive Bell conform
căruia „art lies in the genes” („arta se găsește în gene”), Len Lye a

fost fascinat încă din vremea studenției de arta primitivă. Pentru
Lye, creatorii acestei arte, oamenii primitivi și băștinașii insulelor
din arhipelagul neo-zeelandez, se aflau în contact cu ceea ce numea
el „old brain” („creierul ancestral”), acea zonă a creierului uman
prezentă încă de la începuturile omenirii, responsabilă pentru
funcțiile de bază ale corpului omenesc și ritmurile sale. Pentru omul
modern, inconștient de acest „old brain”, informațiile acestea de
bază sunt stocate în ADN-ul său, în fiecare celulă a corpului. „Old
brain” face, de fapt, legătura între mintea conștientă (neocortexul) și corpul uman. Accesarea acestuia se face prin eliberarea
conștiinței, proces cunoscut, în general, drept „flux al conștiinței”,
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foarte popular la începutul secolului al XX-lea în avangarda artistică.
Mișcarea, ritmul corpului omenesc reprezintă moștenirea lăsată
din cele mai vechi timpuri de către omul primitiv, legătura omului
modern cu originile sale. Ceea ce încerca Lye să facă, era să confere
o formă vizuală modernă acestor mișcări, iar cel mai portivit mediu
vizual pentru redarea ideilor sale era noua artă cinematografică.

Len, the quirky lad from the colonies
„Cea mai puțin plictisitoare persoană”, cum îl descrie un prieten,
Len Lye și-a început drumul complet imprevizibil în viață în Noua
Zeelandă, la începutul secolului al XX-lea, mai exact pe 5 iulie 1901.
După ce își petrece copilăria desenând cowboys și dive hollywoodiene
copiate din reviste, urmează cursurile Universității de Artă din
Canterbury. În această perioadă, vizionarea documentarului „Pearls
and Savages” („Perle și sălbatici”, 1921) al lui Frank Hurley, care
înfățișa triburi de băștinași din Papua Noua Guinee, produce un
efect atât de puternic asupra sa, încât îl determină să își caute de
lucru în domeniul filmului. Impresia puternică pe care acest film
a creat-o s-a datorat faptului că, pentru prima oară Lye vedea în
mişcare arta primitivă de care era atât de impresionat. Astfel, ajunge
în Sydney, unde lucreză pentru o companie care produce reclame
animate, ocazie cu îşi care însușește tehnicile de bază ale animației.
În 1923 se mută pe insula Samoa (unde s-a întâmplat să îl cunoască
pe Robert Flaherty), dar este expulzat de către administrația
colonială a Noii Zeelande după numai un an pentru că se integrase
prea mult în societatea localnicilor băștinași. Se întoarce atunci în
Sydney, iar peste o jumătate de an, în 1925, se angajează ca muncitor
pe un vapor, ajungând astfel în Londra.
Lumea artistică londoneză îl primește cu brațele deschise pe acest
tânăr ciudat din colonii care debordează de energie pozitivă și are
o frazare ciudată și jucăușă a cuvintelor. În curând, Lye ajunge să
facă parte din grupul artistic modernist „Seven and Five Society”,
în cadrul căruia își expune tablourile în 1927. În Londra, încearcă
pentru prima oară să dea formă preocupărilor sale pentru cinetică
în mediul care i se pare perfect pentru acest lucru – filmul, prima sa
încercare de acest gen fiind animația „Tusalava” (1929).
Realizat pe parcursul a doi ani, cu ajutorul unui grant din partea
London Film Society, „Tusalava” reunește preocupările cele mai
mari ale lui Lye – arta primitivă, genetica și cinetica. Pentru această
animație alb-negru de 10 minute, Lye a realizat 4000 de desene de
mână utilizând doar foi, tuș și o cameră de 35mm. Animația prezintă
două forme organice amintind de desenele din culturile primitive
ale Australiei și Noii Zeelande, care se află într-o continuă mișcare,
interacționează între ele, se schimbă una pe cealaltă, și, în final se
compun într-o singură formă care se mărește până ce se pierde
în afara limitelor ecranului. De fapt, spectatorul este martor la un
dans mistic bidimensional care atinge temele nașterii, reproducerii,
morții și desenează un tablou bizar al originilor vieții, văzut parcă
printr-un microscop.
„Tusalava” are o singură proiecție publică în 1929, find mai mult
văzut în proiecții private între prieteni și colegi și este urmat de
o perioadă de inactivitate datorată lipsei fondurilor financiare.
Producția unui film presupunea niște costuri pe care Lye nu le putea
suporta personal. Astfel, căutând un mod de a micșora costurile,
ajunge la ideea eliminării complete a camerei de filmat din proces
și a realizării animației direct pe pelicula de film. Experimente de
acest gen au mai fost făcute în anii ’20 de Man Ray și de Grinna
și Bruno Corra, însă acestea nu au fost expuse în fața unui public
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larg și era puțin probabil ca Lye să fi avut cunoștință de ele. Așadar,
impulsionat de această idee, acesta face diverse încercări pe resturi
de peliculă, cel mai important aspect fiind faptul că lucra deja de pe
atunci color, și nu alb-negru.

Len, in the service of the King
După numeroase experimente și teste, Lye realizează prima
animație cu ajutorul noului proces. Pentru această prima dată, nu
se folosește de muzică precum în toate cazurile viitoare, ci de un
fragment faimos din „Furtuna” lui Shakespeare recitat de marele
actor britanic John Gielgud. Jack Ellitt, prieten apropiat și inginer
de sunet la majoritatea filmelor lui Lye, măsoară frazele, iar Lye
pictează direct pe peliculă. Din păcate, filmul nu s-a păstrat până în
zilele noastre.
Lye prezintă animația directorului nou-înființatului GPO Film Unit,
John Grierson. GPO Film Unit era o unitate de producție de film
de stat înființată la insistențele lui Grierson, a cărei misiune era să
realizeze filme cu scopul de a promova mesajele guvernului și care,
printr-un set de circumstanțe, ajunge să aparțină de Oficiul Poștal.
Însă, oricât de birocratică pare această inițiativă, în fapt ea se baza
pe viziunea lui Grierson, care dorea progresul filmului, aducerea sa
din zona distracției în zona educației, a socialului și care susținea
orice fel de inovație în domeniu. De aceea, când îl cunoaște pe
Lye, Grierson este impresionat atât de experimentele sale cât și de
personalitatea sa, etichetându-l drept „a wonderfull oddball” („un
aiurit minunat”) și îl angajează imediat.
Astfel ajunge Lye să lucreze pentru guvernul britanic. Având în spate
numeroasele încercări cu pelicula, realizează în cinci zile animația
„A Colour Box” („O cutie colorată”, 1935). Nu animația îi ia cel mai
mult timp, ci realizarea literelor mesajului din finalul filmulețului:
„G.P.O. CHEAPER PARCEL POST 3 lbs. for 6d, 4 lbs. 7d, 5lbs. 8d,
6lbs. 9d CHEAPER PARCEL POST” („OFICIUL POȘTAL GENERAL
COLETE MAI IEFTINE 3 livre pentru 6 penny, 4 livre 7 penny etc”).
Pentru că era un filmuleț publicitar, cinematografele refuzau să îl
proiecteze. Doar două săli de cinema s-au hotărât să o facă, iar filmul
de mai puțin de trei minute a creat o adevărată senzație. Publicul
a fost împărțit în două, fie huiduindu-l, fie aplaudându-l, iar faptul
că genera niște reacții atât de puternice în rândul audienței, a atras
atenția presei, ceea ce a dus la o expunere nemaiîntâlnită pentru un
film experimental.
„A Colour Box” este un joc de forme, culori, ritmuri și mișcări pe
o melodie interpretată de Don Baretto and His Cuban Orchestra.
Spre deosebire de prima sa animație, „Tusalava”, „A Colour Box”
are o serie de ritmuri mult mai alerte, întreaga animație debordând
de energie și veselie. Lucrul direct pe fotograma de film este cel
care creează această energie specifică „filmelor directe”. Suprafața
mică a fotogramei se mărește de zeci de ori și fiecare tresărire fină
a liniei se amplifică de zeci de ori. E o agitație continuă punctată de
ritmul muzicii. Însă ceea ce este cel mai important e faptul că Lye
nu ilustrează pur și simplu ritmul muzicii (ceea ce ar face animația
monotonă și previzibilă), ci creează pattern-uri complexe între
sunetul fiecărui instrument, anticipează muzica sau o prinde din
urmă, ținând pasul cu ea. Animațiile sale nu sunt studii vizuale ale
muzicii, ci celebrări ale mișcării și ritmului uman în strânsă legătură
cu muzica.
Filmul a fost adorat de avangarda cinematografică, care considera
noua tehnică ca fiind „cinema pur” –realizat prin mijloacele specifice
mediului său și care se folosea de natura unică a filmului. Succesul

REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

animație
de care s-a bucurat în rândul publicului cinefil este demonstrat de
faptul că la Festivalul Internațional de Cinema din Bruxelles din
1935, s-a inventat o categorie specială pentru ca acesta să ia un
premiu. Premiul pentru animație a fost luat de Walt Disney, iar „A
Colour Box” a luat medalia de onoare în noua categorie „fantasy
film”.
În perioada în care a fost realizat, Grierson angajase la G.P.O. Film
Unit un tânăr scoțian timid și tăcut ce avea să devină una din cele mai
mari personalități ale animației și filmului experimental al secolului
trecut, Norman McLaren. McLaren a fost atât de impresionat de
filmulețul lui Lye, pe care îl considera „like a dream come true” („ca
un vis devenit realitate”), încât dezvoltase o adevărată pasiune și ori
de câte ori, „A Colour Box” era proiectat în sala G.P.O., McLaren se
strecura de la muncă în sala de proiecție și îl vedea din nou și din
nou, precum „a drug addict” („un dependent de droguri”). Fiind însă
prea timid, nu a avut îndrăzneala să se prezinte lui Lye la vremea
respectivă, cei doi făcând cunoștință abia câțiva ani mai târziu.
În 1936, Lye lucrează cu Hitchcock la o secvență de accident în care
este implicat un tren în filmul „Secret Agent” („Agent secret”, 1936).
Filmul fiind alb-negru, sarcina lui Lye a fost să coloreze explozia
trenului. Rezultatul a fost atât de realist și impresionant, încât la o
primă vizionare cu public proiecționistul a crezut că pelicula luase
foc și, speriat, a oprit proiecția în timp ce publicul panicat părăsea
în fugă sala. Până la urmă, ceea ce a făcut Lye a fost considerat prea
riscant pentru audiența generală și s-a renunțat la ajutorul lui.
În anii ce au urmat, Lye a continuat să facă filme în tehnică
dezvoltată de el, fiind sponsorizat fie de G.P.O., fie de alte companii
(„Kaleidoscope” 1935 – pentru o companie de țigări, „Colour Flight”,
1937 - pentru liniile aeriene imperiale, „Swinging the Lambeth Walk”,
1939 – prima animație fără mesaj publicitar, susținută financiar
de TIDA, the Travel and Industrial Development Association –
Ascoiația Dezvolării Transportului și Industriei și de Consiliul
Britanic), în paralel cu acestea realizând filme documentare pentru
Oficiul Poștal și Guvernul Britanic. Și în filmele sale documentare,
Lye folosea diverse tehnici de animație, obținând astfel rezultate
complet atipice pentru genul respectiv. Iar tehnicile sale alternative
de montaj, venit ca un răspuns la montajul clasic hollywoodian, l-au
ajutat să fie considerat un adevărat maestru al montajului.
În 1940 Marea Britanie intră în război, iar creațiile lui Lye sunt
considerate irelevante pentru timpul respectiv. Toate eforturile
sunt îndreptate pentru realizarea documentarelor de război. Lye
participă și el la aceste eforturi în calitate de regizor, luând o pauză
de la realizarea de animații.

Len, the free radical
În 1944, se mută la New York, unde lucrează pentru „The March
of Time”, ediția cinematografică a publicației „Time”. Între timp,
caută sponsori în rândul agențiilor de publicitate și a galeriilor de
artă pentru animațiile sale. Americanii sunt însă mult mai reticenți
față de Lye, deși acesta era deja la vremea aceea o personalitate
recunoscută internațional. În 1952, realizează animația „Color Cry”
folosind tehnica „photogramei” sau „rayogramei”, o altă tehnică
utilizată în „filmul direct” perfecționată de Man Ray, care se folosește
de obiecte puse direct pe materialul fotosenzitiv, care se expune cu
obiectele poziționate astfel, obținând umbre luminoase în forma
obiectelor pe negativ.
În următorii ani, Lye renunță la culoare și începe să experimenteze
făcând direct zgârieturi în emulsia neagră, astfel încât în timpul

proiecției lumina proiectorului să strălucească prin baza de celuloid.
Lui Lye îi plăcea ideea reducerii mediului filmului la elementele de
bază ale acestuia – lumină și întuneric. Încununarea acestor eforturi
se realizează în 1958 în una din cele mai importante lucrări ale sale,
„Free Radicals”.
„Free Radicals” este un dans, ca și celelalte animații ale sale. Însă
această animație se apropie cel mai mult de căutările lui în ritmul și
mișcarea umană. În timp ce realiza filmul, Lye făcea diverse mișcări
din corp și, până nu obținea traiectoria acestora pe film, nu trecea
mai departe. Acompaniată de muzică africană coţinând un singur
ritm și un scurt moment vocal în prima parte, animația este compusă
din linii frânte, zigzaguri, puncte într-o mișcare continuă în plan,
dar și în spațiu. Doar momentul vocal este punctat de linii groase
continue care curg pe imagine. Întreaga animație e ca un joc al
mișcărilor, mișcări care nu sunt altceva decât energii. Deși aproape
pare imposibil, ținând cont că vorbim despre niște mâzgâlituri,
„Free Radicals” este energia umană transpusă vizual.
Jonas Mekas spune despre film că „Free Radicals”, deși deosebit de
formal și pur, este încărcat de emoție. Desenele și zgârieturile au
o proprietate spontană de impact puternic asupra spectatorului”.
Mekas pune în contrast filmul lui Lye și celelalte filme de avangardă
conduse de un „raționalism rece”. În introducerea filmului, Lye
adaugă aceste comentarii: „Brâncuși spunea: „Nu căuta formule
obscure sau mister, ceea ce îți ofer este bucurie pură”. Eu zic: „Filmul
este o artă avansată, nu știință, educație sau box office..., ci utopie””.
Deși filmul s-a bucurat de aprecieri în rândul criticilor, cinefililor
și avangardei cinematografice, acest fapt nu a fost de ajuns ca să
asigure suportul financiar necesar autorului său să continue să
facă filme. De aceea, Lye intră „în grevă”, încetează să mai caute
finanțări pentru filmele sale și se concentrează pe sculptura cinetică,
domeniu în care își continuă căutările artistice și excelează. În 1979,
cu un an înainte de moartea sa, revine asupra lui „Free Radicals”, îl
revizuiește și realizează, în același stil, animația „Particles in Space”.
Acompaniată de data aceasta de sunete produse de sculpturile
cinetice ale artistului, „Particles in Space” este cea mai encriptică
din lucrările sale cinemtografice. Puncte, pete, liniuțe plutesc și
se dezintegrează în spațiu precum niște reflecții de lumină de pe
lamele de oțel din care își construia Lye sculpturile. Ultimul său
film, „Tal Farlow”, terminat după moartea artistului (15 mai 1980)
de către asistentul său, revine la muzica de jazz folosită în primele
sale animații și compune un joc al liniilor verticale care se unesc, se
depărtează, se apropie și dispar.
În orice făcea, fie că era vorba de picturi, animații stop-motion (două
la număr), sculpturi cinetice, poezii, eseuri despre starea și condiția
filmului experimental, sau animațiile care l-au făcut faimos, Len Lye
a păstrat întotdeauna pasiunea pentru arta sa, chiar și în momentele
cele mai grele în care nu își putea întreține familia. Provenind din
Noua Zeelandă, departe de influențele Europei cuprinse de valul
modernist, Lye și-a dezvoltat propria viziune și propriul stil în care a
crezut de-a lungul vieții sale. După ce toată viața a căutat să inoveze
și să creeze o alternativă pentru cinema-ul clasic, Len Lye a ajuns
să fie considerat la fel de important pentru filmul experimental
cum este D. W. Griffith pentru filmul narativ. Calitățile sale umane,
modestia și sinceritatea, capacitatea de a-și reflecta ideile în atâtea
domenii artistice, contextele în care a creat, compun din viața și din
opera sa o poveste incredibilă despre curaj și onestitate. Animațiile
sale, lucrate cu propriile mâini, reflectă toate aceste lucruri, dar
mai ales reflectă bucuria sa de a crea și dragostea față de viață, care
transpar din fiecare fotogramă.
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Sus realismul!
Jos realismul!
(1)

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

Într-o primă fază, cinematograful a fost o nouă tehnologie care,
după cum avea să spună mai târziu André Bazin, lua mulaje în
lumină ale obiectelor din lumea sensibilă (ca şi fotografia), dar şi ale
duratei lor (ceea ce fotografia nu reuşise până atunci să facă). Iniţial,
aceste puteri erau de-ajuns ca să uimească lumea. Mai târziu n-au
mai fost de-ajuns.
Era firesc ca prima generaţie de apologeţi ai cinema-ului, primii
artişti şi intelectuali care au văzut în această tehnologie nişte
posibilităţi artistice şi care au încercat să-i convingă şi pe alţii
de aceste posibilităţi – era firesc din partea lor să dispreţuiască
(sau, în orice caz, să treacă repede cu privirea peste) tot ceea ce
aducea a „simplă înregistrare” a unui spectacol preexistent (stradal,
scenic etc.). În ochii acestor primi apologeţi, cadrele lungi şi fixe
ale primilor cineaşti (aşa-numitele „tablouri cinematografice
primitive”) erau,în general, neglijabile din perspectiva artei
cinematografice – a „celei de-a şaptea arte” despre care începuseră
să vorbească. Un demers precum acela al companiei franceze
Le Film d’Art, care la începutul secolului încercase că confere
respectabilitate cinematografului împrumutând subiecte şi actori
din teatru, li se părea naiv – o pistă falsă; din punctul lor de vedere,
nu produsese decât teatru la conservă, nu contribuise cu nimic la
dezvoltarea mijloacelor specifice noii arte. Pentru prima generaţie
de prieteni şi apologeţi ai cinema-ului, n-a fost loc de îndoială în
privinţa faptului că aceste mijloace specifice ţin (trebuie să ţină)
în primul rând de montaj. Nu numai de montaj (experienţele
expresioniştilor germani în domeniul iluminatului şi al scenografiei
s-au bucurat şi ele de aprobare), dar în primul rând de el. Montajul
e cel care-i permite unui cineast să controleze procesul de livrare a
informaţiei narative la fel de sigur cum îl controlează un romancier.
Montajul îi permite să modeleze timpul, să creeze ritm asemenea

28

Iunie 2010

unui muzician. Montajul îi permite să facă asocieri de imagini,
metafore şi comparaţii, asemenea unui poet.
În acest context se înţelege cel mai bine imensa performanţă
intelectuală a lui Bazin şi a altor critici francezi, precum Alexandre
Astruc, afirmaţi, ca şi el, imediat după cel de-Al Doilea Război
Mondial, care pur şi simplu au reabilitat cadrul lung. Evident că
această performanţă intelectuală se subordonează, până la un punct,
performanţelor artistice care au făcut-o posibilă (triumfurilor unor
regizori contemporani ca Orson Welles, William Wyler, Roberto
Rossellini sau Luchino Visconti, care au reintrodus cadrul lung, ca
opţiune stilistică viabilă, în practica cinematografică occidentală),
dar numai până la un punct: cota unora dintre regizorii care l-au
inspirat pe Bazin (a lui Wyler, de pildă) a scăzut în anii următori, dar
ideile lui, prin ele însele, au continuat să aibă o influenţă – nu doar
asupra teoriei, ci şi asupra practicii cinematografice – care nu poate
fi subliniată îndeajuns.
Teoria lui Bazin despre realism porneşte de la relevarea unei
proprietăţi unice a tehnologiei cinematografice: capacitatea de a
„amprenta” atât obiectele, cât şi durata lor, pe o peliculă fotosensibilă.
Această capacitate e specifică cinematografului, or, montajul nu
o valorifică. Atunci (se întreabă Bazin) de ce ni se repetă atâta că
specificul artei cinematografice rezidă în montaj? Dimpotrivă,
montajul permite cinematografului să echivaleze anumite tipuri
de efecte de-ale prozatorilor, poeţilor, muzicienilor şi artiştilor
plastici (cei specializaţi în colaje). Rezultatul o fi artă, dar nu e una
care să valorifice specificul cinematografului. Acesta cere o altă
artă, una bazată pe continuitate spaţio-temporală. Asta presupune
un nou tip de dramaturgie (care să integreze şi timpi morţi, nu
numai momente ultrarelevante narativ sau dramatic); un nou tip
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de ingeniozitate regizorală (găsirea unor alte modalităţi de a dirija
atenţia spectatorului, mai puţin brutale decât tăietura de montaj);
un nou stil de joc actoricesc (mai degrabă „comportamentist” decât
„expresiv”). Pe de altă parte, nu presupune ca artistul să renunţe la
dreptul său de artist – acela de a avea un discurs, de a se exprima.
În privinţa asta, Bazin a fost adesea greşit înţeles – inclusiv de
apărătorii săi (de care mai târziu, după cum se va vedea, a avut mare
nevoie). Unul dintre aceştia, J. Dudley Andrew, vorbeşte despre
„cosmofania” lui Bazin – adică despre convingerea lui că lumea
are un sens al ei (dincolo de cele de fabricaţie umană), că ea ne
vorbeşte (ambiguu) şi că acest discurs poate fi „prins” pe peliculă
dacă cineastul e sensibil la el, dacă nu-l ciopârţeşte din ambiţia de
a-şi construi propriul discurs.i Explicate în aceşti termeni, ideile
lui Bazin încep să miroasă într-adevăr a „misticism” – unul dintre
principalele capete de acuzare împotriva teoriei lui, în procesele
care i s-au intentat în anii ’60-’70. Admiţând că Bazin nu pledează
pentru revenirea la simpla înregistrare, deci la non-artă, ci pentru o
artă în care realitatea nu e făcută să semnifice ce vrea artistul, ci săşi reveleze propriile semnificaţii, cum e posibilă o asemenea artă?
Ce sunt acelea „propriile” ei semnificaţii? Semnificaţia nu poate fi
independentă de om, nu există dacă nu e cineva s-o construiască, e
întotdeauna produsul unei activităţi umane. Aceasta e definiţia dată
de Christian Metz – cel care a introdus instrumentarul semioticii în
studiul filmelor. Metz e primul care a folosit termenul „cosmofanie”
pentru a descrie teoria lui Bazin. Pentru el, Bazin nu e suficient de
precis, nu e suficient de ştiinţific. E naiv, e mistic.

Cu alte cuvinte, într-un film care se
bazează mult pe montaj, fiinţele şi
lucrurile filmate tind să fie sustrase
realităţii şi să devină numai discurs
Numai că, încă o dată, Bazin nu l-a desconsiderat în nicio scriere
de-a sa, nici explicit, nici implicit, pe artistul care „se exprimă” prin
cinema – pe cineastul care are un „discurs personal” – nu l-a
desconsiderat niciodată în favoarea vreunei idei platonice despre
un cineast care ar reuşi cumva să facă realitatea să se exprime pe ea
însăşi, să-şi destăinuie nişte tâlcuri care sunt chiar ale ei, care sunt
altele decât cele proiectate în ea de oameni. Tot ce-a spus Bazin este
că artistul cinematografic ar trebui să-şi construiască arta
(„discursul”) pornind de la ceea ce-i este specific uneltei sale –
capacitatea de „a lua mulaje în lumină” fiinţelor şi lucrurilor, inclusiv
dimensiunii temporale a existenţei lor. Acesta e realismul congenital
al cinematografului. Bazin credea că, în construirea unei arte cu
adevărat cinematografice, realizatorii de filme ar trebui să lucreze
cu acest realism, nu împotriva lui sau în indiferenţă faţă de el. Dar,
pentru a avea un control mai mare asupra „discursului artistic”,
cineaştii americani, cei sovietici şi cei din restul lumii occidentale
sacrificaseră acea dimensiune de bază a lumii (aşa cum este ea
percepută de om) pe care numai cinematograful, dintre toate
uneltele omului, o poate reproduce: continuitatea spaţio-temporală.
Care e rezultatul? De exemplu, atunci când un cineast ne arată un
plan-detaliu cu clanţa unei uşi (care începe să se mişte fără ştirea
eroului furişat în camera respectivă în căutarea unui microfilm sau,
dimpotrivă, sub privirea eroinei refugiate acolo de frica unui cuţitar
psihopat), ce e acel plan-detaliu? Pe de-o parte, el este un fragment
de realitate (probabil că uşa aceea continuă să existe undeva în

lume.) Dar, într-o măsură mult mai mare, el este o părticică dintr-un
discurs cinematografic: în cuvintele lui Bazin, el nu are „mai multă
independenţă semantică decît are o prepoziţie în interiorul unei
fraze”.ii Atunci când evenimentele unui film sunt construite din
multe cadre filmate din multe unghiuri, fiecare cadru e ori o
informaţie narativă pe care ne-o dă cineastul, ori un accent pe care-l
pune pentru a potenţa drama, ori o tuşă de atmosferă, ori un fel de
notă muzicală care împreună cu cele de dinainte şi cu cele de după
ea creează un ritm. Cu alte cuvinte, într-un film care se bazează
mult pe montaj, fiinţele şi lucrurile filmate tind să fie sustrase
realităţii şi să devină numai discurs. Cineastul care procedează aşa
se poate considera un realist, el poate fi „sincer”, „serios”, un bun
cunoscător al „naturii umane”, hotărât să spună „adevărul” fără a
face compromisuri – şi totuşi, în ochii lui Bazin, el „trişează cu
realul”. Să spunem că cineastul respectiv vrea să facă o dramă
psihologică bazată pe un caz real. Cum anume procedează el?
Pentru început, atunci când triază materialul, el caută lanţul cauzal
care duce la criza personajului sau, în fine, la evenimentul ce
permite dezvelirea lui psihologică; pentru ca lanţul să fie strâns
(tensionat), el elimină majoritatea informaţiilor „irelevante”,
majoritatea detaliilor „negrăitoare”. Asta în faza de scenariu. Apoi,
decupajul regizoral e făcut astfel încât să împingă în faţa
spectatorului informaţiile cruciale, să accentueze şi să comenteze
acţiunile şi reacţiile importante etc. Apoi vine actorul, a cărui
misiune, la fel ca în teatru, este aceea de a exprima („un sentiment,
o pasiune, o dorinţă, o idee”, enumeră Bazin) şi care, pentru a-şi
îndeplini misiunea, „se raportează la un sistem de convenţii general
admise şi învăţate la facultate”.iii Filmul respectiv poate să iasă
admirabil – perfect plauzibil din punct de vedere psihologic, perfect
veridic în ceea ce priveşte descrierea locului de muncă al
personajului, locuinţa sa, hainele pe care le poartă etc. Şi totuşi, el
nu va fi un film realist în sens bazinian. La nivelul scenariului,
realismul pe care l-a propovăduit el implică o slăbire a lanţului
cauzal prin introducerea cât mai multor episoade şi detalii pe care
cineastul de care am vorbit mai sus le-ar fi considerat „irelevante”,
precum şi o anumită circumspecţie faţă de ideea de motivaţie
psihologică, în mod intenţionat neglijată în interesul concentrării
pe comportament. În eseul său despre „Ladri di biciclette” („Hoţii
de biciclete”, 1948, r. Vittorio De Sica), Bazin vorbeşte despre cât de
important e mersul celor două personaje: „Când l-a testat pe copil,
De Sica nu l-a pus să joace diferite emoţii, ci doar să meargă. Voia,
pe lângă pasul de lup al bărbatului, pasul mărunt şi repede al unui
copil care se ţine cu greu după el, şi armonia acestui dezacord e o
parte esenţială din inteligenţa regiei sale. Nu e prea exagerat să
spunem că „Hoţii de biciclete” e povestea mersului unui copil şi al
unui bărbat pe străzile Romei.”4 Această afirmaţie e (dacă înlocuim
copilul şi bărbatul cu o femeie) încă şi mai valabilă pentru „Viaggio
in Italia” („Călătorie în Italia”), filmul din 1953 al lui Rossellini, în
care o soţie nefericită se plimbă, secvenţe întregi, prin Napoli şi prin
Pompeii. Să ne amintim de pasiunea cu care l-a apărat Bazin pe
Rossellini de criticii italieni care-l acuzau că, renunţând la subiectele
inspirate din vieţile săracilor, trădase neorealismul. Dimpotrivă,
Rossellini continua evoluţia estetică a neorealismului. În „Hoţii de
biciclete”, această revoluţie era abia la început. În „Călătorie în
Italia”, ea e în toi. Şi, murind în 1958, Bazin nu i-a prins apogeul – în
filmele regizate de Michelangelo Antonioni între 1960 şi 1964:
„L’avventura”, „La notte”, „L’eclisse” şi „Il deserto Rosso”. Încă de
dinainte de 1960, Antonioni mersese mai departe decât Rossellini
cu predilecţia pentru cadrul lung, în care, după cum scrie David
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Bordwell în splendidul său studiu, „Figures Traced in Light” (o
adevărată istorie a utilizărilor cadrului lung în cinema), spectatorul
trebuie să caute de unul singur informaţia narativă relevantă,
trebuie să sesiseze de unul singur schimbările de ton emoţional,
trebuie să identifice de unul singur momentele care comentează
asupra relaţiilor dintre personaje.v După 1960, după cum notează
Bordwell, Antonioni practic elimină muzica fără sursă în cadru
(care în filmele „de rând” e folosită pentru a comenta acţiuni şi
personaje, pentru a-i „telegrafia” spectatorului reacţiile „corecte”,
emoţiile „corecte”, şi pentru a amplifica emoţiile respective), după
cum renunţă şi la plan-contraplan (modalitatea tradiţională de
prezentare a unei conversaţii între două personaje şi cea mai simplă
ilustare a principiilor decupajului clasic, care îşi propune să dirijeze
cât mai ferm procesul de livrare a informaţiei către spectator), după
cum ajunge să refuze şi unghiurile subiective (care din când în când,
în filmele „de rând”, îl pun pe spectator în locul unui personaj sau al
altuia, permiţându-i să „empatizeze” şi absorbindu-l în evenimentele
prezentate).vi Acţiuni şi confruntări importante sunt filmate nu
numai în cadre lungi, nesparte de niciun prim-plan, ci şi – tot mai
des – de la distanţă. Actorii se întorc cu spatele la cameră în
momente de maxim interes dramatic (certuri, regăsiri, confesiuni)
sau rămân încremeniţi secunde întregi în câte o postură, cu feţe
care „nu exprimă nimic”.vii Şi, între aceste confruntări, personajele
fac lungi plimbări fără ţintă – în legătură cu oricare dintre aceste
filme s-ar putea spune că e vorba în primul rând despre mersul
cuiva. E vorba despre acea faimoasă „dedramatizare” legată de
numele lui Antonioni, dar prezentă, în stadii incipiente, şi în unele
dintre filmele italiene atât de preţuite de Bazin cu câţiva ani înainte.
(Potrivit lui Bordwell, „exemplul paradigmatic” e „Călătorie în
Italia”.viii) E ceva complet diferit de tot ce i se mai prezentase
spectatorului de până atunci, sub titulatura de „dramă psihologică”.
Scriind în 1968, eseista Susan Sontag avea să noteze această tendinţă
spre depsihologizare caracteristică unei bune părţi – părţii celei
mai ambiţioase, se poate spune – din cinema-ul european de după
război. Observaţiile lui Sontag fac parte dintr-un eseu despre JeanLuc Godard, un cineast foarte diferit de Antonioni şi de neorealiştii
lui Bazin, dar ea face legătura dintre „acest fel oarecum behaviorist,
din exterior şi antipsihologic de a privi situaţii umane” şi eforturile
unui cinema european ambiţios de „a vorbi la un timp prezent mai
pur decât cel dinainte”, eforturi care cuprind şi neorealismul.
Evident (precizează Sontag) că, „într-un fel, naraţiunea
cinematografică nu cunoaşte decât timpul prezent [sublinierea ei]”,
tot ce ni se arată pe un ecran „fiind prezent în mod egal, indiferent
când se petrece”, dar, „pentru ca filmul să-şi exploateze această
libertate naturală”, să devină în şi mai mare măsură o artă a
prezentului, el trebuie să devină mai puţin ataşat de ideea de a
spune o poveste. Căci o poveste, „în sensul tradiţional al cuvântului”,
este „ceva ce deja s-a întâmplat”. Literatura, până la începutul
secolului XX, este „o artă a trecutului”, în sensul că, în momentul în
care cititorul deschide un roman, evenimentele povestite în el „sunt
deja (cum ar veni) în trecut”. Tot aşa, o dramă psihologică pretinde
că tratează despre „misterele motivaţiei umane”, dar, de regulă,
misterele respective sunt dezlegate dinainte, Eroii n-or fi ştiind de
ce se comportă aşa cum se comportă – motivele lor reale or fi ele
obscure pentru ei înşişi –, dar realizatorii vor avea grijă să i le indice
spectatorului: dialogul personajului va conţine „scăpări”
semnificative, în comportamentul lui vor exista detalii „grăitoare”
sau care-l „dau de gol”. Iar dacă drama respectivă e un film, camera
de filmare şi decupajul vor fi la datorie, scoţând în evidenţă reacţiile

30

Iunie 2010

revelatoare prin prim-planuri sau planuri-detaliu; la fel ca într-un
roman de secol XIX, naraţiunea e omniscientă – ea ştie dinainte că,
în momentul cutare, personajul va face cutare gest revelator şi, când
acesta îl face, e şi ea gata cu prim-planul sau cu planul-detaliu. O
artă aflată în căutarea unui prezent „mai pur”, după cum spune
Sontag, „nu poate să aspire la genul acela de «adâncime» [ghilimelele
ei] sau de interioritate în prezentarea fiinţelor umane”. A vedea
psihologic pe cineva înseamnă a lăsa ca prezentul acţiunilor sale să
fie infiltrat de trecut. Căci asta înseamnă psihologia: cauzalitate,
adică povestea din spatele unei acţiuni sau a alteia (acţiunea x este
efectul cauzei y), adică trecut. Obţinerea unui prezent „mai pur”
depinde de opacizarea parţială a legăturilor de cauzalitate, deci şi a
psihologiilor. Atunci când legăturile cauzale dintre acţiunile
prezentate într-un film sunt slabe (e cazul acelor filme ale căror
acţiuni nu se leagă decât în „povestea mersului cuiva” printr-un oraş
şi a întâlnirilor sale întâmplătoare), iar povestea „din spatele”
comportamentului unui personaj sau al altuia refuză la rândul ei să
prindă contur, se poate spune că filmul respectiv e (aproape) doar
prezent, trecutul fiind, în primul rând, cel care s-a adunat de când a
început filmul (la Antonioni, cel care se adună, secundă după
secundă, în cadrele acelea lungi). Sontag observă că modernismul
literar dăduse deja cinema-ului o serie de exemple în acest sens,
prin Gertrude Stein, Beckett ş.a.ix

o artă care să-şi pună spectatorul nu
atât în postura de receptor al unei
poveşti, cât în postura de observator
al unor evenimente, în condiţii cât
mai apropiate cu putinţă de condiţiile
de care are parte
în perceperea realului
Bazin dăduse târcoale acestei probleme încă de la primele sale
articole (de la sfârşitul anilor ’40) despre inovaţiile neorealiştilor
italieni în domeniul naraţiunii cinematografice, făcând şi el
legătura cu modernismul literar (exemplele lui fuseseră romancieri
americani ca William Faulkner şi John Dos Passos), dar văzând
în aceste inovaţii mai ales valorificarea specificului realist al
cinematografului, care înainte de a fi o artă narativă e o tehnologie
ce înregistrează realul aşa cum îl percepem – în continuitatea sa
spaţio-temporală. Bazin pledase pentru o artă narativă clădită în
consonanţă cu acest specific: o artă care să-şi pună spectatorul
nu atât în postura de receptor al unei poveşti, cât în postura de
observator al unor evenimente, în condiţii cât mai apropiate cu
putinţă de condiţiile de care are parte în perceperea realului; o
artă care să nu-l mai ghideze într-un mod atât de autoritar de la
o informaţie relevantă la alta, ci să-l forţeze să lupte pentru a se
orienta, aşa cum ar fi forţat să se orienteze dacă i s-ar întîmpla cumva
să asiste, nevăzut, la o serie de frânturi din realitatea unor vieţi
complet străine de-a lui. Frânturile acelea i s-ar părea iniţial greu de
pus cap la cap; purtările oamenilor – ambigue; gândurile lor – greu
de pătruns. În numele realismului, Bazin cerea cinematografului
să fie fidel acestei dificultăţi, să n-o eludeze. Cinematograful de tip
clasic munceşte din greu pentru a-şi face spectatorii să „empatizeze”
cu personajele sale. În acest scop, el lucrează cu idei simplificate
despre „motivaţiile profunde” ale fiinţelor umane şi despre cum
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se reflectă acestea în comportament. Pe cînd într-un cinema ca al
lui Antonioni, după cum scria în 1962 criticul Ernest Callenbach,
personajele nu sunt „grămăjoare ordonate de motivaţii reconfortant
de bine definite”, ci rămân până la capăt „oarecum opace”; nu putem
să „empatizăm” cu ele aşa cum ne spun scenariştii de formaţie
hollywoodiană că trebuie „empatizat” cu personajele unui film, nu
putem decât să fim atenţi la ele („şi la intervalele de spaţiu şi timp
care le înconjoară”), „să le cântărim aşa cum îi cîntărim pe oamenii
din vieţile noastre”.x Acest „cinema al efectelor psihologice aflate în
căutarea propriilor cauze” (după cum îl numeşte David Bordwellxi)
reprezintă culminaţia revoluţiei salutate de Bazin la filmul lui
Rossellini, „Germania, anno zero” („Germania, anul zero”, 1948):
acolo, factorii perturbatori pot fi identificaţi – e clar că la ideea
copilului de a ucide pe cineva contribuie anumite cuvinte auzite de
la anumite personaje, e clar că la sinuciderea lui contribuie anumite
respingeri pe care le suferă –, dar drumul pe care se propagă unda
de şoc în mintea sa, de la o clipă la alta, e greu sau imposibil de
ghicit. Dacă spectatorul „empatizează” uşor cu eroii lui Vittorio De
Sica din „Hoţii de biciclete” şi din „Umberto D.”, raportîndu-se la
ei ca la „şomerul generic” şi respectiv ca la „pensionarul generic”,
el nu poate să „empatizeze” cu acest copil, şi asta nu pentru că
personajul ucide, ci pentru că: 1) gândurile lui sunt complicate (nu
au nimic generic); şi 2) clipă de clipă, ele nu se reflectă clar şi direct
în comportamentul său. Spectatorul nu poate decât să-i observe
comportamentul, să tot emită ipoteze şi să aprecieze incertitudinea
în care îl ţine filmul. Făcând asta, el îşi cultivă şi o apreciere a
dificultăţii sau ambiguităţii realului.
***
Scriind în anii ’50, André Bazin privea istoria cinematografului
ca pe un război între realism şi expresionism. Atunci când
folosea cuvîntul „expresionism”, el nu se referea doar la tehnicile
(ţinând mai ales de scenografie şi de iluminarea cadrului) la care
recurseseră, la începutul anilor ’20, cineaştii germani grupaţi sub
titulatura de „expresionişti”, în scopul de a „subiectiviza” imaginea
cinematografică (de exemplu, decorurile din „Das Cabinet der Dr.
Caligari” („Cabinetul doctorului Caligari”, 1920, r. Robert Wiene) îi
comunică spectatorului că nu se află în „lumea reală”, ci în lumea
interioară a unui nebun). Pentru Bazin, termenul acoperea de
asemenea tehnicile (ţinând în primul rând de operatorie) folosite
în anii ’20, în scopuri destul de asemănătoare, de cineaştii francezi
numiţi la vremea aceea „impresionişti”. (Exemple: în filmul lui
Germaine Dulac, „La souriante Madame Beudet” („Surâzătoarea
doamnă Beudet”, 1923), personajul soţului e filmat cu o lentilă
care-l deformează, făcându-l să-i apară şi spectatorului la fel de
monstruos cum îi apare soţiei sale; sau, atunci când eroina lui
Marcel L’ Herbier din „El Dorado” (1921) alunecă într-o visare,
regizorul o filmează printr-un filtru, transformându-i apariţia în
ceva la fel de vaporos cum sunt gândurile ei, pentru ca în momentul
în care ea „revine pe pământ” să i se limpezească şi imaginea.xii)
În fine, tot „expresioniste” erau pentru Bazin şi tehnicile (ţinând
mai cu seamă de montaj) folosite de cineaştii sovietici în anii ’20,
deşi scopurile acestora difereau considerabil de ale expresioniştilor
germani şi de ale impresioniştilor francezi. (Atât expresioniştii, cât şi
impresioniştii căutau căi prin care imaginile cinematografice – care
la origini nu fuseseră decât înregistrări ale unor realităţi exterioare –
pot ajunge să exprime realităţi interioare: stări sufleteşti, experienţe
senzoriale. Şi la unii, şi la alţii, concepţia despre naraţiune avea
în centru personajul cu trăirile lui, cu individualitatea lui. Or, în
concepţia sovietică despre un cinema revoluţionar, o asemenea

focalizare ar fi fost nelalocul ei; ar fi ţinut de un „umanism
burghez” reprobabil. Conform doctrinei pe care o slujeau filmele
sovietice, istoria e înfăptuită de forţe supraindividuale. Într-un film
impresionist francez, o secvenţă construită din multe cadre foarte
scurte e neapărat ancorată în starea unui personaj – a unuia agitat
sau bombardat cu impresii. Ideea e ca spectatorul să fie absorbit de
trăirile personajului fără a deveni neapărat conştient de medierea
regizorală. Pe când numeroasele pasaje de felul ăsta din filmele
sovietice – pasaje în care până şi acţiuni foarte simple sunt rupte în
bucăţi – nu se cer puse în legătură cu trăirile vreunui personaj. Ideea
e tocmai ca spectatorul să fie împiedicat să se lase absorbit de ceea
ce vede ca de o realitate nemediată. Naraţiunea din filmele sovietice
este una retoricizată: spectatorul trebuie să se simtă interpelat de
film – acesta trebuie să-l ia de guler, să-l zgâlţâie.)
În ochii multor entuziaşti din anii ’20, aceste căutări de ordin
„expresionist” au făcut din cinematograf o artă. Dar, spre
nemulţumirea aceloraşi entuziaşti, căutările s-au potolit în deceniul
următor, cînd normele cinematografului hollywoodian au fost
acceptate peste tot, inclusiv în Germania, Franţa şi URSS. Montajul
continua să fragmenteze spaţiul, dar încerca să menţină iluzia de
continuitate, ceea ce descuraja multe dintre efectele retorice care
abundaseră în cinematograful sovietic al anilor ’20. (De exemplu,
micul montaj de statui reprezentînd zei şi idoli din diferite culturi,
care succedă ironic invocării patriotice a lui Dumnezeu de către
unul dintre personajele negative din „Oktyabr” („Octombrie”,
1928) al lui Serghei Eisenstein.) Scenografia şi iluminatul tindeau
acum spre autenticitate, ca şi jocul actoricesc; extravaganţele
expresioniste în aceste domenii nu mai erau încurajate. Efectele
operatoriceşti de tip „impresionist” erau acum rezervate pentru
situaţii dramaturgice excepţionale – de pildă, halucinaţiile unui
personaj alcoolic. Prin triumful „stilului hollywoodian” – prin
instituirea lui în „stil internaţional” – se ajunge, deci, la un moment
de echilibru în războiul dintre realism şi expresionism, echilibru
pe care cinematograful „mainstream” îl menţine şi azi: e, în mod
evident, un stil „mai realist” decât vechiul stil german sau vechiul
stil sovietic, rămânând însă destul de expresionist – taie necruţător
în continuum-ul spaţiu-timp, accentuează ceea ce consideră că
merită accentuat etc.

era inevitabil ca, mai devreme sau
mai târziu, cinematograful să-şi
redescopere „esenţa” – capacitatea
camerei de a înregistra evenimente în
timp continuu şi în spaţiu continuu
În anii ’40, când a început Bazin să scrie, mulţi dintre contemporanii
lui încă mai deplângeau abandonarea expresionismului radical
(fie el de tip german, francez sau sovietic), echivalând-o cu o
abandonare a tot ceea ce face din cinema o artă. Dar, pentru Bazin,
expresionismul radical nu fusese decât o fază, după cum tot ca o
fază trebuia privită şi adeziunea cvasi-generală la stilul hollywodian
de a povesti în imagini (de a asambla majoritatea evenimentelor
narative dintr-o serie de fragmente – un plan general, apoi nişte
prim-planuri ale participanţilor, eventuale planuri-detaliu etc.).
În viziunea lui, era inevitabil ca, mai devreme sau mai târziu,
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cinematograful să-şi redescopere „esenţa” – capacitatea camerei de
a înregistra evenimente în timp continuu şi în spaţiu continuu – şi
să se reorganizeze, ca artă, în funcţie de asta. Reorganizare care nu
trebuie confundată cu o simplă întoarcere la nivelul anului 1905, când
totul încă se cam reducea la: 1) punerea în scenă a evenimentului;
şi 2) înregistrarea lui, pentru că cineaştii de-atunci abia începuseră
să exploreze modurile (de la aşezarea luminilor pe platou şi
până la montaj, trecând prin lentile şi filtre) în care tehnologia
cinematografică poate interveni asupra evenimentului. E vorba
despre o revenire care beneficia de pe urma experienţei acumulate
în decursul „marilor ocoluri” reprezentate de „expresionismele”
radicale şi, mai apoi, de mai cumintele stil hollywoodian /
internaţional bazat pe ceea ce Bazin numeşte „decupaj analitic”
(în care naraţiunea „analizează” fiecare eveniment livrânduni-l pe bucăţi). Tot aşa cum unele dintre efectele descoperite de
expresionişti fuseseră absorbite în decupajul analitic, decupajul
analitic putea fi şi el absorbit în mizanscenă – în organizarea
cadrului, care astfel putea deveni oricât de lung: după cum a arătat
Bazin, Welles, Wyler sau Rossellini nu mai aveau nevoie să taie
– ei învăţaseră să dirijeze atenţia spectatorului de la o acţiune la
alta fără a mai fi nevoiţi să spargă („analitic”) acţiunile respective
în mai multe cadre. În viziunea lui Bazin, evoluţia „limbajului
cinematografic” nu putea fi decât drumul în direcţia împlinirii sale
ca „artă a realului”. Un drum cu mari ocoluri, însă unul ineluctabil.

Unii cineaşti intuiesc de timpuriu
„esenţa” cinematografului şi îşi
pun arta în slujba ei; merg aparent
împotriva curentului de la suprafaţă,
dar de fapt conduc curentul subteran
pe care numai ei îl simt
În privinţa asta, se poate vorbi, într-adevăr (după cum vom vedea
că s-a vorbit), despre un anume „misticism” al lui Bazin. Sau,
în termenul mai exact al lui David Bordwell, despre o teleologie.
Pentru Bazin, realismul inerent al tehnologiei cinematografice nu
e doar un simplu dat de plecare, care eventual indică şi o posibilă
direcţie, una dintre mai multele direcţii corecte în care s-ar putea
dezvolta ca artă. În el rezidă esenţa acestei arte şi această esenţă
e menită să se manifeste, să se reveleze, să triumfe. Cum? Printr-o
mişcare dialectică: cinematograful „primitiv”, bazat în primul rând
pe mizanscenă şi pe înregistrare (deci nu pe montaj, nu pe efecte de
operatorie, nu pe artificiu scenografic – nu pe manipulări violente
ale evenimentului din faţa camerei), lasă loc „expresionismelor”
(care violentează evenimentul în fel şi chip), care sunt apoi
absorbite într-un stil „internaţional”, bazat pe decupaj „analitic”
(şi care violentează evenimentul ceva mai puţin), decupaj ale cărui
beneficii sunt asimilate într-un stil ce pune din nou în drepturi
„simpla” înregistrare. Unii cineaşti (dintre cei mai mari: Renoir,
Flaherty) intuiesc de timpuriu „esenţa” cinematografului şi îşi pun
arta în slujba ei; merg aparent împotriva curentului de la suprafaţă,
dar de fapt conduc curentul subteran pe care numai ei îl simt (deaceea sunt mari). Tot mari cineaşti (Welles, Rossellini) sunt cei prin
filmele cărora curentul subteran izbucneşte în cele din urmă la
suprafaţă.
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În eseul său intitulat „Evoluţia limbajului cinematografic”,
compus după revoluţiile lui Welles şi ale lui William Wyler şi ale
neorealiştilor italieni, Bazin nu merge atât de departe încît să
afirme că procedeele de origine expresionistă şi decupajul „analitic”
de tip hollywoodian sunt condamnate să dispară total din cinema.
Alţi critici din generaţia lui, înfrăţiţi cu el prin viziune (Alexandre
Astruc, Roger Leenhardt), chiar fac la vremea aceea asemenea
prezicerixiii, dar, în eseul respectiv, Bazin afirmă că reabilitarea
cadrului lung şi a adâncimii cîmpului, adică a timpului real şi a
spaţiului nefragmentat, poate conferi noi funcţii, noi semnificaţii,
tehnicilor care dominaseră până atunci – acelor tehnici care se
joacă brutal cu timpul şi cu spaţiul. Abia acum, spune el, regizorii
pot cu adevărat să aleagă şi să combine, să-şi diversifice stilurile.
Dar într-un alt eseu, dedicat acelei revoluţii tehnologice din anii ’50
care s-a numit CinemaScope, Bazin e mai puţin prudent. Unul dintre
neajunsurile iniţiale ale acestei tehnologii, care oferea publicului
imagini mai mari pe ecrane mai mari, a fost calitatea slabă a primplanurilor. Soluţia? se întreabă Bazin. Să renunţăm la prim-plan.
De ce e prim-planul „sacrosanct”? continuă el. Pentru că e „piatra
de temelie” a montajului. Dar de ce se consideră că montajul e
sacrosanct? „Nu e adevărat că tăierea cadrului în bucăţi şi tratarea
acelor bucăţi cu diferite efecte optice menite să le facă mai expresive
ar constitui elemente fundamentale ale artei cinematografice...
Dimpotrivă, se poate vedea că evoluţia cinematografului din ultimii
15 ani a tins spre eliminarea montajului... [E]cranul larg nu va face
decât să grăbească generalizarea acestei tendinţe atît de moderne
şi atât de afine cinematografului de calitate: despuierea imaginii de
tot ceea ce este extrinsec semnificaţiei sale chintesenţiale, de orice
expresionism temporal sau spaţial. [Astfel, cinema-ul] se va apropia
şi mai tare de vocaţia sa profundă, care este aceea de a arăta înainte
de a exprima, sau, mai corect, de a exprima prin evidenţa realului.”xiv
Scriind în anii ’50, Bazin vedea evoluţia artei cinematografice ca pe
o serie de încleştări între „realism” şi „expresionism”. Şi i se părea că
realismul e menit să câştige partida. În eseurile lui scrise cu intenţia
de a-i învăţa pe cinefili să aprecieze fineţurile mizanscenei în
adâncimea cadrului, când cineastul pare „doar” să înregistreze, pare
„să nu facă nimic”, el a produs analize mai precise, mai aplicate,
decât tot ceea ce se mai scrisese pînă atunci despre cinema. Peter
Matthews nu exagerează prea mult atunci când spune despre el
că „practic a inventat filmologia”: în orice caz, a contribuit mult
la impunerea reflecţiei despre cinema ca disciplină universitară
acceptabilă. În marile universităţi occidentale, acceptarea s-a
produs în anii ’60, când el însuşi nu mai trăia. Şi, după cum continuă
Matthews, aproape în acelaşi moment în care beneficiarii acestei
acceptări l-au recunoscut drept „un clasic”, ei au şi început să-l
atace.xv
***
La câţiva ani după moartea lui Bazin (1958), peisajul cinematografic
internaţional apărea semnificativ schimbat. Nu numai că
„moştenirea” expresionistă nu dădea niciun semn cum că s-ar pregăti
să dispară, dar, mult mai important din perspectiva teoreticienilor
de film, apăruseră forme noi, cu greu încadrabile în cele două mari
categorii baziniene ale „realismului” şi „expresionismului”. Cazul
cel mai frapant este cinema-ul lui Jean-Luc Godard. E adevărat
că filmele lui Godard conţin elemente de „cinema vérité” precum
filmări din mână, sunet în priză directă (acestea deveniseră fezabile
în anii imediat următori celui de-Al Doilea Război Mondial, o dată
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cu dezvoltarea tehnologiei de înregistrare pe bandă magnetică
şi a camerelor „uşoare, dar sofisticate”, de 16mm, şi intraseră în
cinema-ul comercial pe uşa filmului documentarxvi) sau secvenţe
în care personajele sunt „intervievate” şi privesc direct în cameră.
Dar elementele astea sunt combinate cu altele, care numai realiste
în sens bazinian nu sunt. Nu că ar fi „’presioniste” – cel puţin nu
în vechiul sens german (expresionist) sau în vechiul sens francez
(impresionist): nu e vorba, ca acolo, despre tehnici menite să
absoarbă spectatorul în „realităţile interioare” ale personajelor. Nici
pe departe.
Înainte de a-şi face debutul în regie, Godard fusese (ca şi François
Truffaut, Eric Rohmer, Jacques Rivette şi alţii) unul dintre tinerii
critici adunaţi în jurul lui Bazin la revista „Cahiers du cinéma”.
(Unul dintre cei mai independenţi intelectual: în acelaşi număr din
„Cahiers...” în care Bazin semna unul dintre cele mai importante
eseuri ale lui despre neajunsurile care pot rezulta din folosirea
montajului, Godard semna şi el un articol despre avantajele folosirii
lui.xvii) În orice caz, după cum spune clar şi biograful Colin MacCabe
în „Godard: A Portrait of the Artist at Seventy”, o dată ce Godard se
lansează ca regizor, Bazin încetează treptat să fie gînditorul-cheie
pentru el, cedându-i locul lui Bertolt Brecht.xviii Acesta e inspiraţia
pentru numeroasele procedee prin care Godard îl tot împiedică pe
spectator să „intre” în poveste, s-o accepte ca pe ceva „natural” sau
nemediat.
În eseul ei din 1968 despre Godard, Susan Sontag face un inventar
al acestor procedee. De exemplu, fiecare secvenţă din „Vivre sa vie”
(1962) e prefaţată de câte un insert scris, din care spectatorul află
ce se va întâmpla în ea. Alteori, principiul segmentării acţiunii (al
împărţirii ei în „capitole”, „tablouri”, „paşi” etc.) e aplicat complet
neriguros – vezi „Pierrot le fou” (1965), unde, la începutul unei
secvenţe, protagonistul ne anunţă hodoronc-tronc că am intrat în
„capitolul opt” (fără ca nimeni să ne fi anunţat de existenţa capitolelor
şapte, şase etc.). Acelaşi principiu e deconstruit într-o secvenţă din
„Une femme mariée” (1964), în care un copil ţine un monolog despre
cei „zece paşi” necesari construirii unui anumit lucru – lucru ce
rămâne nespecificat. După un sfert de oră din „Bande à part” (1964),
o voce din off (chiar a lui Godard) li se adresează spectatorilor
care au întârziat la film, ca să-i pună la curent cu ce s-a întâmplat
până în momentul acela. Aceeaşi voce intervine la un moment dat
pentru „a deschide o paranteză” (formularea sa) şi a ne explica ce
simt personajele de fapt în secundele respective. La începutul lui
„Deux ou trois choses que je sais d’elle” (1967), vocea lui Godard o
prezintă pe actriţa principală, Marina Vlady, spunându-i pe nume,
dar atribuindu-i datele personajului ei. În acelaşi film, Vlady declară
către camera de filmare: „Actorii trebuie să-şi rostească replicile ca
şi când ar cita adevărul” – cuvinte care constituie ele însele un citat
din Brecht. Şi inventarul lui Sontag continuăxix: racorduri incorecte
(când două imagini consecutive nu se pupă, deşi acţiunea pe care
ne-o prezintă se vrea a fi una continuă), includerea în film a bâlbelor
actoriceşti, a zgomotelor produse pe platou de echipa de filmare, a
momentelor în care secretara de platou „bate clacheta” etc., folosirea
discontinuă a muzicii (căreia i se taie brusc piuitul, după care
reporneşte), numeroasele abateri de la firul narativ, deznodămintele
fuşerite, momentele în care personajele se aruncă în monologuri
sau în dezbateri filozofice, ori în recitaluri muzicale sau poetice care
de cele mai multe ori nu se justifică „realist” în niciun fel (nu sunt
adecvate nici la situaţie, nici la nivelul de educaţie al personajului,

nici la vreo „stare psihologică” plauzibilă) – toate astea creează ceva
comparabil cu acel „efect de distanţare” pe care insista şi Brecht atât
în scrierile lui despre teatru, cât şi în montările lui.
Brecht scrisese despre necesitatea introducerii în spectacolul
teatral a unor elemente care „să nu fie legate organic de întreg,
ci să-l contrazică; să spargă acţiunile şi interpretările actorilor;
să fie ca nişte duşuri reci pentru sufletele sensibile [din public],
blocând orice identificare.”xx De ce? Pentru că, în viziunea lui, orice
identificare emoţională a spectatorului cu personajele era nocivă.
„Dramaturgii burghezi”, care se străduiau să le asigure personajelor
empatia publicului, defilau cu binecuvântarea lui Aristotel. Oare
nu spusese acesta că teatrul trebuie s-o stimuleze? Că trebuie să-l
aducă pe spectator pe culmile terorii şi ale milei, de unde acesta
să coboare purificat? Oare această purificare – în urma căreia
spectatorul se simte momentan împăcat cu condiţia lui de om, cu
zeii şi destinul – nu reprezenta cea mai înaltă funcţie a artei? Nu –
răspunde Brecht. Această concepţie era valabilă pentru societatea
în care trăia Aristotel – o societate în care zeii şi destinul făceau
şi desfăceau toate cele lumeşti. Ea nu se mai ţine azi. Nefericirea
noastră, a oamenilor moderni, nu mai vine de la Destin şi de la Zei.
Ea are cauze asupra cărora stă în puterea noastră să intervenim în
bine; ele nu sunt fatalităţi şi nu trebuie să le acceptăm ca şi când ar
fi. Or, reţeta aristotelică de empatie urmată de catharsis – de ardere
emoţională intensă alături de personaje, urmată de un moment
de împăcare cu „condiţia umană” – încurajează acceptarea lor ca
fatalităţi. Ne „blochează accesul la o perspectivă mai largă şi mai
critică asupra conflictelor sociale care inspiră poveştile pe care le
vedem”. xxi Ne face acomodanţi cu relele sociale pe care le-am putea
îndrepta. Avem nevoie de un nou teatru, de o nouă artă, care să facă
din noi revoluţionari, care, în cuvintele lui Sontag din eseul despre
Godard, să ne „reorganizeze cu totul însuşi felul de a simţi”.xxii
Bertolt Brecht vizitase Moscova (stânga germană are legături
puternice cu URSS până în 1933)xxiii şi una dintre sursele de inspiraţie
pentru teatrul pe care încerca să-l creeze este cinematograful
sovietic al anilor ’20. După cum scrie David Bordwell: „tot aşa cum
cineaştii sovietici se foloseau în permanenţă de montaj pentru a-l
împiedica pe spectator să ia imaginea ca pe o simplă înregistrare
a unui eveniment preexistent, teatrul brechtian foloseşte o formă
de montaj pentru a întrerupe interpretările actorilor, pentru a rupe
scenele, pentru a face ca spectacolul să se oprească şi să redemareze
în permanenţă”.xxiv Tot aşa cum cineaştii sovietici recurgeau la
multe inserturi scrise (şi nu atât dialoguri între personaje, cât
intervenţii ale vocii narative care uneori îndeamnă personajele
prin lozinci, alteori le ironizează sau le contrazice), „montajul”
brechtian e compus şi din tot felul de texte scrise, dacă nu chiar din
filmuleţe, care „creează discuţii abstracte confirmând sau infirmând
spusele şi faptele personajelor”.xxv Aceasta e sursa de inspiraţie
pentru spectaculoasa prolifererare a textelor – a cuvintelor scrise
– şi, în general, a ideilor, ce se poate constata în filmele lui Godard.
(Deci până la urmă se poate totuşi vorbi despre moştenirea lor
„expresionistă” în sens bazinian: nu germană, nu franceză, ci
sovietică.) Câteva exemple inventariate de Sontag: „panourile
publicitare, posterele, coperţile de discuri şi reclamele din reviste
care apar în „Vivre sa vie”, „Une femme mariée” şi „Masculin
féminin”; paginile din jurnalul lui Ferdinand din „Pierrot le fou”, din
care nu pot fi citite decât unele porţiuni; secvenţa din „Une femme
est une femme”, în care două personaje poartă un fel de conversaţie
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arătându-şi unul altuia coperţile diferitor cărţi (...); sloganurile
maoiste din „La Chinoise””.xxvi Acestora li se adaugă momentele în
care personajele citează sau citesc cu voce tare din clasici, precum
şi momentele în care diferiţi intelectuali şi artişti din lumea reală,
care se joacă pe ei înşişi, intră în dialog cu personajele şi îşi expun
propriile idei pe o temă sau alta.
Dar tot Sontag observă că, dacă teatrul brechtian este explicit
didactic, ideile şi mesajele din filmele lui Godard sunt în primul rând
„elemente formale, unităţi de stimulare senzorială şi emoţională”.
Funcţia lor este „să disocieze şi să fragmenteze cel puţin în aceeaşi
măsură în care indică sau iluminează «semnificaţia» [ghilimelele ei]”
filmului. Spectatorul – continuă Sontag – riscă să se înşele nu numai
dacă ia aceste texte, pur şi simplu, drept opinii ale personajelor, ci
şi dacă încearcă să găsească în ele „un punct de vedere unitar, drag
regizorului şi avansat de întregul film”. Naraţiunile cinematografice
ale lui Godard „tind să consume punctele de vedere prezentate
în ele”. Godard practică un nou tip de cinema la persoana întâi –
„o persoana întâi supremă”, cum o numeşte Sontag: principalul
element care structurează un film de-al lui – care-i ţine părţile
laolaltă – este existenţa unei entităţi numite Autorul. Cine e el? Nu e
neapărat o faţă, o voce, o biografie, un cerc de apropiaţi – cum este
personajul „autorului” în unele filme de avangardă sau underground.
Şi nu are nimic în comun cu figura standard a observatorului lucid
şi detaşat din atâtea romane la persoana întâi. El se prezintă ca o
minte capricioasă, „cu preocupări mai complexe şi mai fluctuante
decât poate reprezenta sau cuprinde un singur film”. Într-un film
de Godard, drama constă până la urmă în „ciocnirea dintre această
conştiinţă auctorială neastâmpărată, prea largă ca să poată încăpea
într-un singur film, şi discursul fatalmente limitat al filmului pe
care-l face în momentul acela”. Aşadar, orice film de-al lui e, în
acelaşi timp, „o activitate creatoare şi una distructivă”, în care
autorul „îşi consumă sursele de inspiraţie, modelele, ideile, cele mai
recente entuziasme morale sau artistice”, forma filmului „constând
în diferitele mijloace prin care îi dă de ştire spectatorului că asta se
întâmplă”.xxvii
Demersul acesta trebuie pus în legătură cu o altă concepţie despre
artă, diferită de-a lui Brecht, dar care devine la fel de influentă
în anii ’50-’60, extinzându-se din zona artelor plastice. Potrivit
acestei concepţii, opera de artă trebuie să conţină, la vedere, urme
ale procesului său de fabricaţie, trebuie să fie în primul rând o
mărturie „a evenimentului unic şi dramatic al creaţiei”, a „dilemelor
decizionale cu care s-a confruntat artistul”.xxviii Scopul nu mai e în
primul rând unul politic (acela de a-l împiedica pe spectator să cadă
în starea de hipnoză pe care i-o induce arta oficială – o artă pretins
realistă, în realitate iluzionistă, creată anume pentru a-l menţine
ineficient din punct de vedere politic), aşa cum era la Brecht. Privită
din acest alt unghi, însăşi arta lui Brecht e remarcabilă în primul
rând nu pentru că poate contribui la schimbarea radicală a societăţii,
ci pentru că „reduce spectacolul teatral la elementele lui de bază”xxix:
e un teatru care, în loc să mai pretindă că reprezintă (nişte scene
din viaţa unor fiinţe umane plauzibile, povestea acestora etc.), doar
se prezintă – îşi prezintă propriile proceduri, propriile tehnici.
Potrivit acestor idei, arta modernă trebuie să fie conştientă de sine,
trebuie să reflecteze asupra ei înşişi (în loc să-şi mascheze propriile
operaţiuni formale în încercarea de a crea iluzia unei realităţi);
operele de artă valoroase sunt produse ale acestei reflecţii. În
filmul „La Chinoise” (1967), Godard pare să oscileze foarte puternic
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între aceste două concepţii – ambele ţinând de curentul numit
„modernism”. Şi, imediat după „La Chinoise”, balanţa se apleacă
(pentru o lungă perioadă din cariera sa) în favoarea celei dintâi – a
celei politico-didactice.
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Filmele „Nouvelle Vague”
ale lui Jean-Luc Godard sau
Modernismul pe post de
cinematografie „à rebours”
de Simona Mantarlian

premisă iniţială : ..presimt că lucrarea mea despre Godard
şi modernism va fi, precum modernismul însuşi, un „proiect
neterminat”.*
Când am încercat să-l plasez pe Godard în marele portret de familie
modernist, cât mai exact din punct de vedere teoretic, pentru că
acesta este criteriul major de înrudire şi apartenenţă la curentul
în cauză, am descoperit un fapt oarecum de aşteptat. Anume că
aceleaşi concepte de bază evidente, spuse diferit, de teoreticieni
diferiţi, despre lucruri la fel de evidente, care definesc opere de artă
realizate diferit, de artişti diferiţi şi în varii domenii, devin haotice
şi nestructurate în urma unei supraimpresiuni forţate de puncte
de vedere. Acest lucru este recunoscut începând cu anii ’60, când

a început să fie vehiculată ideea de „modernisme”, reflectând prin
pluralizarea termenului situaţia manifestărilor şi interpretărilor lor
teoretice. Însă a centra întregul aparat critic modernist asupra unui
singur subiect, încercând să îl explic şi să îl procesez în acelaşi timp
prin mai multe teorii, e dovada empirică de „information overload” la
care se poate ajunge abordând modernismul nestructurat cronologic
versus conceptual, versus în funcţie de domenii şi transformări
istorice.

Partea 1. „the big picture”
Modernismul este văzut fie ca un curent legat prin perioada în care
s-a dezvoltat, fie de stilul intrinsec al operelor respective. Când se
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Bande à part, 1964

ia în calcul criteriul temporal, nucleul se fixează între anii 18901930. Nu este un criteriu necesar sau suficient, ci doar un reper
organizatoric, întrucât modernismul nu a fost forma exclusivă de
manifestare artistică a vremii.
Mai mult decât atât, modernismul acoperă o perioadă de timp mult
mai întinsă, o periodizare mai clară plasându-l de la jumătatea
secolului al XIX-lea până spre jumătatea secolului al XX-lea,
când influenţele lui încep să piardă teren în favoarea mişcărilor
postmoderne.
După „explozia” din anii 1890-1930 au urmat câteva praguri de
transformare şi autodefinire considerabile. Modernismul a intervenit
în cultura populară, fuziune care (pe lângă faptul că prefigura
postmodernismul) a marcat o perioadă prolifică din punct de vedere
al definitivării teoretice şi esenţializării principiilor acestora prin
opere de artă care confirmau teoriile, concentrându-se asupra
specificităţii propriilor medii.
Cel care a formulat teoria specificităţii mediului artistic drept cel
mai important criteriu de apartenenţă la modernism este Clement
Greenberg, interpretarea lui fiind primul lucru pe care îl atacă
sau confirmă teoreticienii carre încearcă să se raporteze sistematic
la acest curent. În definirea postmodernismului în relaţie cu
modernismul, teoriile lui Greenberg şi ale lui Michael Fried sunt
discutate deopotrivă de pluralismul - conservator exemplificat
prin Charles Jenks şi pluralismul-critic cristalizat în jurul revistei
„October” prin nume ca Rosalind Krauss, Douglas Crimp, Craig
Owens şi Hal Foster – cele două direcţii de critică pe care la
îmbracă postmodernismul, conform clasificării lui Steven Connor.
Deconstruirea punctuală a programului modernist poate oferi o
imagine completă asupra acestui curent via critică postmodernă,
care înglobează teoria şi o contrazice pe măsură ce o explică. Acest
lucru este posibil în filosofie şi în teoria artei, aşa cum este posibil
în viaţa unui cinefil din ziua de azi să îl descopere pe Godard după
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Tarantino, motivat de influenţele godardiene pe care Tarantino le
citează în filmele lui, respectiv le menţionează în interviuri.
Programul pluralismului - conservator spune multe atât despre
modernism, cât şi despre succesorul lui, când Jencks afirmă „dacă
subiectul artei Moderne, conform unei supersimplificări a lui
Clement Greenberg, reprezintă perfecţiunea mediului ei, atunci
subiectul artei Post-Moderne este arta trecutului care îşi recunoaşte
artificialitatea”.
Howard Fox declară în studiul său „Avantgarde in the Eighties” că
„arta modernă a fost modernă în aşa măsură încât a exclus codurile
estetice, etice şi morale predominante ale culturii în sens larg”. Fox
consideră că minimalismul anilor ’60 este punctul maxim pe care
l-a atins modernismul, propunându-şi să respingă totul cu excepţia
unei singure experienţe şi semnificaţii, să fie acauzale, complete şi
perfecte.
Gruparea „October” pledează pentru contextualizarea artei şi
refuză să crediteze mitul unui avangardism eroic şi autonom, care,
respingând orice compormis, se plasează în afara lumii sociale şi
politice.
Pentru o mai bună înţelegere a acestei situaţii, vom reveni la
forma de legitimare pe care criticii menţionaţi mai sus o atribuie
modernismului. Pentru Greenberg modernismul trebuie înţeles
strict ca o descoperire a artei ca formă, subiect şi practică, de către
ea însăşi. Exemplele pe care le aduce în acest sens pornesc de la
manifestele abstracţioniste ale lui Kandinsky, Klee sau Mondrian,
precum şi teoriile unor critici, precum Clive Bell, care scria în 1914
despre separaţia absolută a esteticului de „viaţă”: „ce calitate este
împărtăşită de toate obiectele care ne provoacă emoţii estetice?
Forma expresivă, liniile şi culorile combinate într-un mod anume,
anumite forme şi relaţii între forme ne stârnesc emoţiile estetice.
Pentru a aprecia o operă de artă nu trebuie să luăm cu noi nimic
din viaţă.” Principiul de bază al modernismului este puritatea şi
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specificitatea fiecărei forme de artă, imersia acesteia în sine. De
aceea, în viziunea lui Greenberg, opera de artă nu începe cu secolul
XX, nici cu inovaţiile impresioniştilor, ci odată cu activitatea de
reflexie asupra sinelui inaugurată de filosofia lui Kant. Prin faptul
că acesta este primul filosof care a examinat în profunzime limitele
judecăţii înseşi şi a explorat prin sistemul său raţiunea pură, Kant
este considerat de Greenberg primul modernist veritabil. După
modelul autocriticii interne pe care o aplică Immanuel Kant gândirii
umane, în secolele următoare activitatea culturală a fost înclinată
spre a-şi afirma esenţa propriei naturi. Specificitatea operei de artă
este, în viziunea lui Greenberg, un proces de purificare. Pictura de
secol al XIX – lea căzuse sub influenţa celorlalte arte, în special a
literaturii, astfel încât nimeni nu mai vedea, practic, „pictura” din
tablou, ci imitaţia prin pictură a unor alte influenţe exterioare.
Secolul al XX - lea este, deci, o auto-descoperire a picturii. „Sarcina
autocriticii devine eliminarea din bagajul fiecărei arte a oricărui şi
fiecărui lucru care s-ar putea presupune că este împrumutat din
sau prin orice artă, alta decât ea. În acest fel, fiecare artă va deveni
„pură”, iar această „puritate” îşi va descoperi garanţia etalonului ei
de calitate, precum şi independenţă”. Fiecare artă trebuie să excludă
ceea ce are în comun cu celelalte arte, astfel încât să descopere ceea
ce îi aparţine în mod absolut.
Greenberg merge mai departe şi explică dominaţia picturii în cadrul
modernismului prin dependenţa absolută a picturii de propriul ei
mediu, ceea ce a facilitat exercitarea acestei absolute autodeterminări
şi autoguvernări. Spre deosebire de orice altă artă, pictura se aplică
pe o suprafaţă plană şi bidimensională. Tentativele care căutau de-a
lungul timpului să „păcălească” privitorul în legătură cu caracterul
plan al picturii nu au făcut decât să distragă atenţia de la această
trăsătură singulară la care este reductibilă pictura. Principiul ramei
aparţine teatrului, linia, substanţa şi culoarea sunt disputate cu
arhitectura, deci pictura va trebui să excludă reprezentarea lumii
tridimensionale, exemplul de amplificată autonomie bidimensională
pe care îl dă Greenberg în acest sens fiind opera artiştilor minimalişti
ca Morris Louis.
Un alt modernist, Michael Fried, combate „teatralitatea” care
interferează cel mai periculos cu pictura, luând ca precursor al
modernismului nu sistemul kantian, ci teatralismul pe care Diderot,
în secolul al XVIII-lea îl reproşează reprezentărilor de natură
moartă, care pare „să fie conştientă că este privită”, prin splendoarea
şi liniştea pe care le exagerează. Ceea ce subliniază Fried în plus este
faptul că „modernismul s-a sustras responsabilităţii de a reprezenta
lumea şi preocupările subsidiare ale acesteia prin propriile sale
stiluri, forme şi mijloace”.
Ideile lui Fried sunt împărtăşite de Stanley Cavell, un modernist
mult mai apropiat ecranului, printr-o serie de scrieri care discută
manifestările acestui curent în film. Stanley Cavell îşi centrează
analiza asupra unor filme cărora, vom vedea mai târziu, le este de
multe ori refuzată apartenenţa la modernism, altfel decât pe criterii
temporale. Sunt discutate şi analizate filmele Hollywoodului din anii
’30 – ’40, cu exemplificări pe „noir” - uri şi „screwball comedies”,
prin reflecţii asupra mediului, spectacolului şi relaţia cu spectatorii
şi critica. Cavell discută autonomia unei arte asupra propriului
mediu, introducând conceptul de „automatism” - termen prin care
se referă la genuri consacrate, locuri comune şi forme recognoscibile
ca urmare a unei lungi tradiţii convenţionale. „Automatism” este un
alt fel de a spune „convenţie”, de a înlocui noţiunea de convenţie şi
de a atrage atenţia asupra prezenţei conceptului care o înlocuieşte
(automatismul vrea să dezvăluie caracterul profund, intuitiv şi

câteodată necesar a ceea ce numim în mod obişnuit „convenţie”).
În felul ăsta, artistul modern trebuie să cerceteze însuşi faptul
automatismului, deci ce anume dă unei opere de artă dreptul ca, la
orice moment din timp, să îşi asume puterea artei sale apartenente.
Filmul, în viziunea lui Cavell, poate fi uneori prea imediat şi
puternic pentru a putea fi catalogat cu aceeaşi uşurinţă drept operă
de artă (în orice film, oricât de lipsit de valoare sau nepromiţător,
camera poate surprinde la un moment anume, total neintenţionat,
momente frumoase sau cel puţin interesante. Modernismul lui
Cavell transpare însă la nivelul abordării critice a filmului (fie acesta
tradiţional sau modern) şi felul în care imaginea este percepută şi
înţeleasă – autorul însuşi fiind conştient de fidelitatea predominantă
faţă de tradiţie în rândul criticilor de film în vremuri în care alţi
artişti riscau şansa de apartenenţă prin lucrările lor la definiţia
„operei” de artă. Întrebarea pe care şi-o punea acesta în 1971, în
„World Viewed” - carte concepută în primii ani ai manifestărilor de
tupeu modernist (şi) în film era, printre altele, cum de filmul a putut
rămâne pentru atâta timp tradiţional şi cum de a putut trata sursa
propriei arte cu atâta imocenţă? Unele filme din această perioadă
se situează (în premieră pentru respectivul domeniu artistic) într-o
relaţie inseparabilă cu teoria şi critica vremii.
Godard - ca şi Cavell şi mulţi alţi („formerly”) filosofi scriitori despre
film – după cum chiar el declară, este un eseist. Ceea ce exprimă în
scris teoreticienii care pledează pentru mariajul dintre filosofie (care
în definitiv se reduce la autoreflexivitate) şi film, Godard exprimă
prin „camera stilou”. Şi filosofii modernismului, şi Godard, ca prim
regizor modernist, în accepţiunea totală a termenului, interpretează
din aceeaşi perspectivă modernistă, în paralel şi din perspective
meta-critice asemănătoare, ideea bine înrădăcinată şi popularizată
de film.
L-am numit pe Godard prim regizor modernist în mod intenţionat,
fiind în acelaşi timp deplin conştientă de
sincronicitatea
cinematografului cu experimentele din toate celelalte arte vizuale
(în special pictură), în deceniile „sălbatice” ale avangardei. Deşi
filmele expresioniste, suprarealiste, abstracţioniste şi chiar futuriste
reflectau în mod impresionant inovaţiile vizuale din pictură, filmul
era departe de o autodescoperire şi o explorare a mediului care îi
determină autonomia. Nu aş merge atât de departe cât să declar
inovaţiile pe care le aduceau atunci imaginile în mişcare drept un
rip-off al încercărilor de autodererminare cu care experimentau
pictura, literatura şi teatrul deceniilor respective, însă filmul de
avangardă e o adaptare fidelă a unei ideologii, preocupându-se de
urmarea unui program fără a-şi pune întrebări asupra propriei
forme. Înglobând elemente din „cele şase arte” filmul nu face decât
să îşi accepte de la sine înţeles rolul lui de „a şaptea artă” care se
mulţumeşte să strângă celelalte arte la un loc fără a se pune pe
sine la îndoială. Voi considera acest lucru un paradox dintre teorie
(exterioară şi pe care o respectă) şi formă (care, prin autosuficienţa
ei şi acceptarea acesteia de a se inspira direct din pictură, contravine
principiilor esenţiale ale modernismului).

Partea 2. „focus on Godard”
Filmele lui Godard pot fi înţelese, în sensul de savurate, ca spectacol
fără să depindă de vreo convenţie critică pe care spectatorul ar trebui
să o cunoască livresc, respectiv să o accepte în cunoştinţă teoretică
de cauză. Majoritatea spectatorilor puşi faţă în faţă cu filmele de
Godard în sala de cinema (şi mi-a fost dat să testez asta chiar în
ianuarie la Cinematecă) se vor amuza la dialogurile spontane, vor
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prinde gagurile şi vor fi seduşi de alura „classy” a întregii puneri în
scenă, fără să se fi preocupat vreodată de fundamentele intelectuale
din spatele întregii opere. Aceasta este o particularitate a filmului
modernist, care, spre deosebire de alte arte - autoexplorate după
acest tipar, spre ofensa burgheziei închistate într-o formă şi bună de
expresie artistică -, spectacolul pe care îl implică filmul poate fermeca
şi fascina chiar şi atunci când lasă loc neînţelegerii, referirilor
culturale nerecunoscute şi citatelor care încântă tocmai pentru că
trimit adesea la surse necunoscute unui public larg. Tehnica aceasta
a citatului putem spune că funcţionează în ambele cazuri: există
un segment de public care vrea să fie copleşit de trimiteri pe care
nu le înţelege, şi există un alt segment care înţelege şi identifică
intertextualităţile, şi ambele segmente pot exista concomitent în
persoana aceluiaşi spectator. Godard îşi recunoaşte înclinarea spre
citate şi trimiteri şi îi găseşte o explicaţie cât se poate de firească:
„În viaţă, oamenii citează când doresc, aşa că avem şi noi dreptul să
cităm când dorim. Aşadar, eu arăt oameni citând, având grijă doar
ca aceştia să citeze lucrurile care mă satisfac pe mine.”. Filmele
lui, prin urmare, sunt dominate de trimiteri verbale, stilistice de
compoziţie a cadrelor, sau muzicale. Citatul despre Velasquez cu
care începe „Pierrot le fou” (1965) demontează total abordarea
obişnuită a celor zece secunde în care imaginea de început va sugera
întreaga metaforă a filmului, fără să renunţe la structură . Fiecare
film este un tur de forţă intelectual cu asocieri de nume din epoci
şi domenii diferite ale istoriei şi contemporaneităţii artistice şi
culturale. Acest lucru nu face filmele preţioase sau căutate, ci tocmai
eternogenitatea şi alăturarea de tip colaj sau „cut-up” stabileşte tonul
jucăuş, imprevizibil şi firesc al filmelor de ani ’60 ale lui Jean-Luc
Godard.
Pe lângă necesitatea de a cita, a trimite şi a interpreta, a decupa din
cultura mare şi a structura într-o nouă poveste, Godard foloseşte la
maxim mecanismul autoreferenţialităţii şi meta-referenţialităţii,
prin care iluzia ficţională este expusă şi se recunoaşte pe sine.
Ficţiunea este conştientă de sine şi se adresează propriilor
„device” - uri, ceea ce plasează această tehnică la intersecţia dintre
radicalitatea sistemelor de idei moderniste şi eclectismul detaşării
postmoderne. Deşi metaficţiunea este atestată în stadii incipiente
încă din vremurile „O mie şi una de nopţi”, apoi „Canterbury Tales”
sau „Don Quixote”, acestă tehnică atinge maturitatea prin anii ’50,
reprezentativă fiind mişcarea „Nouveau Roman” cu Allain RobbeGrillet şi Marguerite Duras ca exponenţi nu numai pe plan literar,
ci şi ca scenarişti („Hiroshima mon amour” („Hiroshima, dragostea
mea”, 1959, r. Alain Resnais); „L’Année dernière à Marienbad”
(„Anul trecut la Marienbad”, 1961, r. Alain Resnais) asociaţi cu „Rive
Gauche”, mişcare contemporană şi conexă „Nouvelle Vague”.
Filmele lui Godard ilustrează perfect teoria postmodernă a
„spectatorului emancipat” susţinută de Jacques Ranciere; spectator
emancipat care îşi recunoaşte drept puncte de „trezire” din
contemplaţia pasivă a spectacolului în teatrul epic brechtian şi
teatrul cruzimii, al lui Artaud. „Dramaturgul sau performerul nu vor
să „predice” publicului. Există o oarecare rezervă azi în utilizarea
scenei ca o rampă a „predicilor”. Ei vor numai să promoveze o formă
a conştientizării sau o forţă a senzaţiilor sau a acţiunii”, spune
Ranciere, iar această „conştientizare” se aplică perfect atunci când
priveşti un film de Godard.
„Pierrot le fou” încalcă probabil cea mai importantă interdicţie din
întreg limbajul cinematografic prin momentul memorabil al săriturii
peste ax, chiar după ce Frank se adresează direct audienţei. Godard
se foloseşte stilistic de efectul de dezorientare a spectatorului asupra
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căruia avertizează cu precauţie orice manual de cinematografie.
Trecerile de la un registru la altul, de la un gen la altul, într-un ton
de pastişă conştientă de sine (vezi momentul în care Anna Karina
se plânge de atmosfera de „roman Jules Verne” pe care o capătă
povestea, când acţiunea se mută pe malul mării).
O altă asociere de influenţe interesantă este vizibilă în „Alphaville”
(1965), care reconciliază sursa recunoscută a „noir”-urilor,
literatura „hardboiled” a lui Raymond Chandler şi James M. Cain
cu existenţialismul. Cel din urmă, deşi a fost contemporan apariţiei
acestui „genre” şi avea ca sursă aceleaşi deziluzii postbelice, nu
a fost asociat cu filmul noir, sau recunoscut deschis ca influenţă.
„Alphaville” creează o distopie în manieră noir dusă la extrem, în
care lumina în cheie joasă, suspansul şi tensiunea fuzionează cu
motivele culturii elitiste (suprarealismul lui Eluard pe care se bazează
acţiunea, dar care este şi citat ad litteram cu poemul „Nudité de la
vérité” , conflicte interioare de tip existenţialist, „set-up” futurist).
În „Une femme est une femme” („O femeie este o femeie”, 1961),
filmul atinge apogeul meta-referenţialităţii prin utilizarea muzicii
nu pentru a falsifica intensitatea momentului sau pentru a „păcăli”
şi influenţa emoţional spectatorul, ci pentru a expune intensitatea
muzicii ca instrument de influenţă, pentru a demonstra cum
funcţionează. Godard dezvăluie sistematic întregul arsenal de
trucuri şi mecanisme din spatele filmului: montajul, discontinuitatea
timpului cinematografic, jocul actoricesc (relevant în acest sens
este şi începutul din „Vivre sa vie: Film en douze tableaux” („A-şi
trăi viaţa: un film în 12 tablouri”, 1962 – aceeaşi replică rostită pe
tonuri diferite cu efect de alienare şi nehotărâre a personajului),
cuvinte versus lucruri. Ultima opoziţie, cea dintre cuvinte şi lucruri,
a devenit un subiect foarte în vogă în filosofia postmodernă a anilor
’60, mai ales după ce Michel Foucault publică în 1966 o carte cu
acest nume. În mod straniu, cartea începe cu o discuţie despre
Velasquez şi „Las Meninas”, precum „Pierrot le fou”, apărut în ’65.
Dialogul despre limbaj este o temă recurentă care atinge apogeul
în conversaţia dintre Nana (Anna Karina) şi un filosof întâlnit
întâmplător într-o cafenea, în „Vivre sa vie”. Aici, Godard confruntă
teoria wittgensteiniană a limbajului formulabilă prin legea „despre
ceea ce nu se poate vorbi, trebuie să se tacă” (pe care i-o atribuie
Annei Karina) cu perspectiva platoniciană care identifică gândirea
cu limbajul. Astfel de momente sunt strecurate prin dialogurile
sofisticate din filmele lui Godard, încă de la primul lui lungmetraj,
şi primul film Nouvelle Vague, „À Bout de souffle” („La capătul
suflării”, 1959) - memorabil pentru modul în care valorifică stilistic
paradoxuri ca „
Nu ştiu dacă sun liber deoarece sunt nefericit, sau sunt nefericit
pentru că sunt liber”, sau „să devii nemuritor, iar apoi să mori”.
Paradoxul este un concept care se extinde asupra întregii serii de
filme moderniste ale lui Godard, ilustrat atât în conţinut, cât şi
ca tehnică şi în acelaşi timp folosit pentru a stabili o relaţie între
acestea. Structurile ludice de tipul:
„Afirmaţia de mai jos e falsă
Afirmaţia de mai sus e adevărată.”
- şi logica neconvenţională atât la nivel de decupaj, cât şi ca
acţiune şi limbaj, fac filmele lui Godard prin excelenţă moderniste,
autoreferenţiale şi capabile să depăşească tiparele tradiţionale de
explicare şi înţelegere.

premisă finală, last edit: admiţând perspectiva paradoxală de mai
sus, interpretarea filmelor lui Godard, şi mai ales descifrarea lor
este, întotdeauna, un proiect neterminat.
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DZIGA
VERTOV
în avangarda cinemaului non-ficţional
de Andrei Rus

Preambul umanist
Într-o zi de februarie a anului 1937, Dziga
Vertov nota următoarele gânduri în jurnalul
său:
„Razele soarelui cad pe apartamentul
vecinilor de peste drum. În acest timp, noi
ne aflăm în calea refracţiei lor. O tânără
femeie stă înaintea unei oglinzi înalte,
neconştientizând că eu o privesc dinapoia
unei ferestre de vizavi. Şi-a dat jos rochia
şi, întorcându-se înainte şi înapoi în timp
ce îşi aranjează părul, se admiră în oglindă.
E scăldată în lumină, ochii îi sunt orbiţi
de ea, întocmai precum ar fi fost înaintea
reflectoarelor unei scene de spectacol, care
ar împiedica-o să-şi vadă audienţa, dar ar
plasa-o în centrul atenţiei ei. Toate acestea,
ea nu le conştientizează. Făcându-şi umbră
ochilor cu ajutorul palmelor, continuă să se
privească în oglindă.”i
şi
„Îmi amintesc de soţia unui paznic de noapte
care s-a înecat la un moment dat într-un
puţ. Îmi amintesc cum soţul rămas văduv a
plâns timp de două zile în continuu imediat
după eveniment. Apoi, în a treia zi, a adus
în apartamentul lui o fată culeasă de pe
stradă, a încuiat uşa, a închis toate luminile
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şi s-a uitat la fată, rămasă goală între timp,
preţ de mai multe ore, fără a o atinge. Îmi
aduc aminte stupefacţia fetei, urmată de
încercările ei de a-l aţâţa şi expresia feţei
şi a ochilor bărbatului – distantă, neutră –
ca şi când trupul fetei s-ar fi aflat în afara
focusului privirii lui, refractat într-o prismă,
de parcă s-ar fi uitat la mai multe corpuri
înotând înaintea ochilor lui... A fost totul
foarte ciudat. Fata a mai aşteptat un minut,
apoi s-a îmbrăcat în tăcere şi cu grijă. Păşind
pe vârful picioarelor, a părăsit apartamentul.
Am văzut-o ieşind pe uşa care dădea în stradă
şi mi-am redirecţionat privirea spre fereastra
lui luminată... Dimineaţa, când am plecat
spre serviciu, l-am văzut prin fereastră rămas
în aceeaşi poziţie din seara precedentă.”ii

Contextul politic
al anilor ’20
în Uniunea Sovietică
La acea dată, Vertov se afla deja la vârsta
maturităţii depline şi avea la activ douăzeci
de ani de lupte asidue cu presa, cu publicul
şi colegii de breaslă, în care încercase să-i
convingă pe toţi deopotrivă că singura cale
justă pentru cinema este cea a „cine-ochiului”
(„Kinoglaz”). Era sceptic în privinţa viitorului

său artistic şi îşi punea din ce în ce mai multe
probleme referitoare la validitatea artei sale.
Filmul non-ficţional o luase de ani buni pe
un drum opus celui propus de manifestele
lui cinematografice. Modelul lui Eisenstein
părea să fi câştigat definitiv lupta, impunând
şi în domeniul non-ficţiunii reconstituirea
evenimentelor cu aportul actorilor sau al
neprofesioniştilor, în detrimentul imaginilor
captate în stil reportericesc. Dintre filmele
realizate de Vertov până la acel moment, doar
trei („Chelovek s kinoapparatom” („Omul
cu aparatul de filmat”, 1929), „Entuziazm:
Simfoniia Donbassa” („Entuziasm: Simfonia
Donbassa”, 1930) şi „Tri pesni o Lenine”
(„Trei cântece despre Lenin”, 1934)) fuseseră
proiectate pe ecranele din afara graniţelor
Rusiei, fiind receptate mai modest decât
operele conaţionalilor Pudovkin, Eisenstein
sau Dovjenko. Întreaga lume uitase (sau
pur şi simplu nu cunoştea) reuşitele
de pionierat în domeniul jurnalului de
actualităţi înfăptuite la debutul carierei
sale cinematografice, începând cu ultimii
ani ai deceniului al 2-lea. Atunci realizase
două serii de jurnale de actualităţi bazate
pe montarea unor imagini surprinse de
echipa sa de operatori pe teritoriul sovietic,
„Kinodeleliia” („Cine-săptămâna”, 43 de
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episoade în perioada mai 1918 - iunie 1919) şi
„Kinopravda” („Cine-adevăr”, 23 de episoade
între 1922 şi 1925). Respectabilul critic şi
scriitor Graham Greene ajungea până la a
gratula seria de reportaje britanice „The
March of Time” („Marşul timpului”), al cărei
prim episod fusese proiectat în sălile de
cinema abia în noiembrie 1935, pe motiv că:
„nicio altă încercare nu a fost făcută până în
prezent de a monta jurnalele de actualităţi”.
iii
De altfel, întreaga critică internaţională
se arăta entuziasmată de aşa-zisa inovaţie a
acestei serii, care ar fi montat pentru prima
oară în istorie jurnale de actualităţi filmate
conform unei scheme şi cu scopul de a crea
un discurs de sine stătător. Nici intelighenţia
din ţara natală Rusia nu părea a mai fi
dispusă să tolereze demersurile formaliste
ale lui Vertov. Cel mai recent lungmetraj
al său, „Tri pesni o Lenine” („Trei cântece
despre Lenin”, 1934), deşi cel mai bine primit
al carierei realizatorului, fusese împiedicat
de însuşi Stalin să ajungă la un număr mare
de spectatori, fiind scos de pe ecrane în doar
câteva săptămâni de la lansare la ordinul
acestuia. Filmul, comandat la împlinirea
a zece ani de la moartea lui Lenin, a fost
împiedicat să câştige trofeul primei ediţii a
Festivalului de Film de la Moscova, „Chapaev”
(„Ceapaev”, 1934, r. Georgi şi Sergei Vasilyev)
fiind impus politic juriului pentru a sprijini
un nou tip de cinema rus, căruia îi era
interzis să „fetişizeze adevărul”. Deşi obiecţia
principală a lui Stalin era aceea că nu fusese
reprezentat în film decât o singură dată şi
foarte scurt (detaliu care avea să fie ajustat de
re-montări ulterioare ale filmului, realizate
de persoane străine lui Vertov), diverşi
critici şi colegi cineaşti aveau să găsească
suficiente motivaţii estetice ale respingerii
demersului colegului lor. Ulterior apariţiei
pe ecrane a lui „Lenin v oktyabre” („Lenin
în Octombrie”, 1937, r. Mikhail Romm), mare
succes de public şi de prestigiu, în care Lenin
era interpretat de un actor, iar evenimentele
vieţii sale denaturate şi dramatizate pentru
a servi cultului personalităţii acestuia,
criticul S. Tsimbal, referindu-se la „Tri pesni
o Lenine” al lui Vertov, preciza că „publicul
sovietic s-a uitat cu lăcomie la imaginile de
reportaj cu Lenin, incluse în număr mult
prea mic şi, din păcate, neadecvate scopului.
Dar spectatorii nu s-au arătat satisfăcuţi de
aceste instantanee. Ei ar fi dorit să-l vadă, şi
nu numai să-l vadă, ci şi să-l audă pe Lenin,
să recunoască în persona sa cinematografică
întreaga lui fascinaţie, să primească un
tablou complet şi adevărat al acestuia. Iar
pentru asta jurnalul de actualităţi nu este de

niciun folos. A fost nevoie de un artist (n.mea:
Romm) pentru a reconstitui imaginea lui
Lenin şi a o prezenta publicului aşa cum sute
de milioane de oameni o conservă în inimile
lor.”iv
Din cauza politicii culturale a anilor ’30,
care încerca îndreptarea tuturor artelor în
direcţia fetişizării personalităţii lui Stalin
(sau, ocazional, a lui Lenin), prea puţină
lume mai părea interesată să înţeleagă ce
intenţionase Vertov să spună de fapt prin „Tri
pesni o Lenine”. Oamenii fuseseră obişnuiţi
să-i vadă pe ecran nu pe realii Stalin şi Lenin,
ci reprezentările lor demiurgice. Istoricul
Katerina Clark observa că: „distincţia
dintre realitatea ordinară şi ficţiune îşi
pierduse importanţa crucială pe care o au
în alte sisteme filosofice. În acea vreme, ca
niciodată în istorie, graniţele dintre ficţiune
şi adevăr ajunseseră neclare. În toate ariile
vieţii publice diferenţa dintre ficţiune şi
adevăr, dintre teatru şi eveniment politic,
dintre invenţie literară şi raport factual
deveniseră cumva ceţoase.” v De asemenea,
referindu-se la cultul personalităţii lui Stalin,
vădit în cinemaul sovietic ulterior anilor ’30,
francezul André Bazin nu se sfia să declare
că „singura diferenţă dintre Stalin şi Tarzan
este aceea că filmele dedicate ultimului nu
pretind că ar fi documentare riguroase.” vi

Avangarda sovietică
rolul ei social

Și

În aceste circumstanţe făcea Vertov notaţiile
de mai sus, atipice lui, şi se auto-interoga
astfel: „e posibil ca şi eu să interpretez de
fapt un rol? Rolul celui care caută să ajungă
la adevărul filmic? Poate fi şi asta o mască
de care eu să nu fiu conştient?”vii Citind
continuarea acestei însemnări de jurnal din
ianuarie 1937 începem să recunoaştem suflul
obişnuit al autorului: „Îmi plac oamenii.
Nu toţi, ci aceia care spun adevărul. De
aceea iubesc copiii. Mă apropii de astfel
de oameni. De aceea iubesc arta populară.
Adevărul e obiectivul nostru. Toate tehnicile,
metodele, genurile şi aşa mai departe sunt
mijloace. Căile şi creaţia sunt variate, dar
finalitatea trebuie să fie aceeaşi: adevărul.”viii
Regăsim în ultima parte a paragrafului
citat tonul militant şi entuziast al lui Vertov
din scrierile anilor ’20, însă centrarea
atenţiei asupra oamenilor particulari nu
reprezentase niciodată o prioritate teoretică
sau cinematografică pentru el. Iată ce scria,
printre altele, în 1922 în celebrul articol
„NOI: variantă a unui manifest”: „Psihologia
îl împiedică pe om să fie la fel de precis

precum un ceas; interferează cu aspiraţia lui
de rudenie cu maşina. Într-o artă a mişcării
nu avem niciun motiv să ne îndreptăm
atenţia spre omul contemporan. Maşina ne
face să ne ruşinăm de inabilitatea omului de
a se controla pe sine, dar ce e de făcut dacă
circuitele electrice ne par mai interesante
decât dezordinea activităţii oamenilor activi
şi inerţia coruptibilă a celor pasivi? (...) Pentru
inabilitatea de a-şi controla propriile mişcări,
NOI excludem temporar omul drept posibil
subiect al filmului. Calea aceasta ne conduce
spre o poezie a maşinilor, de la cetăţeanul
neîndemânatic spre omul electric perfect.” 9
Prin NOI, Vertov se referea la „kinoks – opuşi
„cineaştilor”, prin cei din urmă înţelegând
„un grup de oameni învechiţi”.
Raportarea demiurgică la lume, ca şi pasiunea
nestăvilită pentru progresul tehnologic în
toate formele sale constituie o caracteristică
a tuturor reprezentanţilor avangardelor
europene. În urma acceptării filosofice a
„morţii lui Dumnezeu”, pe fondul evoluţiei
tehnologice şi industriale, unitatea lumii se
vedea radical distrusă. Avangarda, acceptând
această nouă ordine, încerca sa recreeze din
temelii o lume în întregime nouă, proiectul
său artistic fiind, în mod inevitabil, nelimitat.
Din punct de vedere politic şi social, Rusia
se afla, ulterior Revoluţiilor din 1917 şi a
transferului puterii spre bolşevici, într-o
poziţie propice aplicării tuturor acestor
teorii. După cum afirmă şi Boris Groys,
„ţara era făcută scrum, ordinea normală a
vieţii fusese distrusă complet, locuinţele
erau inadecvate pentru trai, economia a
fost trecută aproape la starea ei primitivă;
relaţiile sociale tradiţionale decăzuseră,
iar viaţa dobândise treptat trăsăturile unui
război al tuturor împotriva tuturor.” x Pe
fondul acesta, constructiviştii ajunseseră să
îşi considere ei înşişi „construcţiile nu drept
opere de artă suficiente sieşi, ci drept modele
ale noii organizări a lumii, drept schiţe
premergătoare unui plan total de asimilare
a lumii-material.” xi În chiar perioada scrierii
manifestului lui Vertov, cea mai radical
activistă aripă a avangardei ruse, grupată
în jurul revistei „LEF” („Fondul artei de
stânga”) îşi radicaliza şi mai mult programul,
trecând de la lozinca constructivismului la
cea a „productivismului”. Această nouă teorie
este sintetizată în afirmaţia teoreticianului A.
Gan: „noi nu trebuie să reflectăm realitatea,
să o zugrăvim sau să o interpretăm, ci
să exprimăm în mod practic obiectivele
schiţate ale noii clase muncitoare active,
ale proletariatului.”xii Astfel de judecăţi vor
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Locul lui Dziga Vertov
în contextul
avangardei sovietice
Dintre toate, viziunea lui Vertov era, de
departe, cea mai radicală şi cea mai puţin
bazată pe argumente teoretice. Acesta
era cel mai aproape, din punct de vedere
al aspiraţiilor, de atitudinea avangardistă
clasică, militând pentru o rupere totală cu
trecutul şi propunând cu candoare un nou
set de reguli cinematografice, fără a căuta
să convingă pe cale raţională că metoda
lui e superioară. În acelaşi articol, „NOI:
variantă a unui manifest”,, Vertov nota că:
„nu vedem nicio legătură între un veritabil
„kinochestvo” (n. mea. neologism inventat
de Vertov: sufixul „chestvo” indică o calitate
abstractă, aşadar, o calitate a „cine-ochiului”)
şi calculul profitorilor. Considerăm că drama
psihologică ruso-germană – împânzită
de apariţii şi de amintiri din copilărie –
e o absurditate. Filmelor americane de
aventuri cu dinamismul lor spectacular şi
dramatizărilor americane ale Agenţiei de
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detectivi Pinkerton, „kinoks”-i le mulţumesc
pentru tăieturile de montaj rapide şi pentru
prim-planuri. Bune... dar dezordonate, fără a
se baza pe un studiu precis al mişcării. O idee
peste drama psihologică, dar totuşi lăsând
de dorit la nivelul fundamentului. Un clişeu.
O copie a copiei. NOI proclamăm că filmele
vechi, bazate pe romanţă, filmele teatrale şi
cele asemenea, sunt leproase.
Ţineţi-vă departe de ele!
Ţineţi-vă ochii departe de ele!
Sunt mortale!
Contagioase!
NOI afirmăm viitorul artei cinematografice
prin
denunţul
prezentului
său.
„Cinematografia” trebuie să moară pentru
ca arta cinematografului să poată trăi. NOI
strigăm că moartea ei trebuie grăbită.”xiv

„Cine-ochiul” lui
Dziga Vertov,
variaţiune a teoriilor
constructiviste
Acest tip de energie şi de atitudine pot fi
regăsite în absolut toate filmele realizate de
Dziga Vertov în anii ’20. Două dintre ele,
„Kinoglaz” („Cine-ochiul”, 1924) şi „Chelovek
s kinoapparatom” („Omul cu camera de
filmat”, 1929), constituie demonstraţii
explicite ale posibilităţilor tehnice nelimitate
oferite de „kinoglaz” („cine-ochi”) şi, deci,
aplicări ale ideilor vehiculate de autorul lor
în diferite articole. „Eu sunt cine-ochiul.
Sunt un constructor. Te-am plasat pe tine,
pe care tocmai te-am creat astăzi, într-o
cameră extraordinară care nu existase până
acum, când tot eu am creat-o. În această
cameră există 12 pereţi filmaţi de mine în
părţi diferite ale lumii. Prin alăturarea unor
cadre cu pereţi şi alte detalii, am reuşit
să le aranjez într-o ordine agreabilă şi să
construiesc cu intervale, corect, o sintagmă
filmică echivalentă cu camera. Eu sunt cineochiul, creez un om mai perfect decât Adam,
creez mii de oameni diferiţi în conformitate
cu negative şi scheme prealabile de diferite
feluri. Eu sunt cine-ochiul. De la o persoană
iau mâinile, cele mai puternice şi mai
îndemânatice; de la alta iau picioarele cele
mai bine proporţionate; de la o a treia, cel
mai frumos şi expresiv chip – şi, cu ajutorul
montajului, creez un om nou, perfect. Eu
sunt cine-ochiul, sunt ochiul mecanic. Eu,
o maşină, îţi arăt lumea aşa cum numai
eu o pot vedea. Acum şi întotdeauna, mă
eliberez de imobilitatea umană, mă pun în
mişcare perpetuă, mă apropii, iar apoi mă
îndepărtez de obiecte, mă târăsc sub, iar

kinoglaz

conduce în ritm accelerat la identificarea
proiectului avangardist cu puterea politică
reală, care „va ajunge să-şi conştientizeze
proiectul ca fiind unul artistic”. xiii
Nu este de mirare, aşadar, că generaţia de
cineaşti sovietici a anilor ’20, din care face
parte şi Dziga Vertov, are în comun două
aspecte esenţiale: pe de o parte un discurs
ideologic părtinitor, propagând un tip de
societate nouă, socialistă, şi, pe de altă
parte, obsesia de a căuta o matrice estetică
ideală înfăptuirii planului de schimbare
a lumii din temelii. Pentru prima dată în
istorie, arta nu făcea eforturi de a copia sau
transfigura realitatea, ci încerca să impună
una complet nouă. Şi, tot pentru prima dată
în istorie, acest deziderat se constituia în
politică oficială de stat. Mai mult decât atât,
în cadrul acestor arte, cinematograful avea
un statut privilegiat, fiind considerat mediul
oportun de punere în aplicare a planului,
putând reproduce cel mai fidel modelul
unei noi ordini universale. În acest context
de efuziuni şi de speranţe s-au apropiat
de cinema personalităţi precum Sergei
Eisenstein, Vsevolod Pudovkin, Aleksandr
Dovjenko, Lev Kuleşov sau Dziga Vertov
care, în alte condiţii, e posibil să se fi îndreptat
spre domenii mai avansate ale artei sau
ştiinţei. Abundenţa de teorii cinematografice
niciodată întâlnite înainte sau după în aceeaşi
perioadă în limitele graniţelor unei singure
ţări îşi găseşte originea tot la acest nivel.
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apoi mă urc pe ele. Mă mişc rapid în botniţa
unui cal galopând, plonjez la viteză maximă
într-o mulţime, o iau înaintea soldaţilor care
aleargă, cad pe spate, mă înalţ cu un avion,
plonjez şi mă ridic în zbor împreună cu alte
corpuri care plonjează şi se ridică în aer.”xv
„Kinoglaz” este primul lungmetraj de sine
stătător al carierei lui Vertov. Realizat
într-o perioadă de febrile căutări estetice,
materializate în articole militante şi în
formulele novatoare de montaj ale seriei
de jurnale de actualităţi „Kinopravda”,
filmul conţine în esenţă o mare parte a
caracteristicilor specifice universului viitor
al autorului său. La nivelul discursului
ideatic, pot fi regăsite în „Kinoglaz”
dihotomiile preferate ale cineastului, toate
putând fi reduse la o sintagmă simplă şi
simplificatoare: „capitalismul e depăşit,
socialismul reprezintă prezentul şi viitorul”.
Mai puţin interesat de a pune în permanenţă
în paralel cele două tipuri de lumi,
„Kinoglaz” afirmă beneficiile noii civilizaţii,
identificate în persoana „Pionierilor”,
o organizaţie asemănătoare celei a
„Cercetaşilor” occidentali. Contrar ambiţiilor
manifeste ale lui Vertov de a „filma viaţa pe
nepusă masă”, filmul conţine numeroase
înscenări, majoritatea secvenţelor cu tinerii
organizaţiei de „Pionieri” intrând în această
categorie. Aceştia sunt prezentaţi în diferite
ipostaze în timpul unei zile obişnuite:
merg la piaţă pentru a cerceta preţurile
particularilor şi pe cele ale cooperativei,
îi tund pe localnici, oferă cursuri de primajutor celor interesaţi, citesc volume cu
scrierile lui Lenin la bibliotecă, merg la
şcoală, se scaldă în râu, ajută o văduvă săşi recolteze grânele, participă la diferite
jocuri în echipă etc. Inserturile accentuează
mesajul prin sloganuri de tipul: „Suntem
pionierii, noii oameni!” sau „Tinerii leninişti
continuă munca lui Lenin!”. Partea incitantă
a filmului şi, totodată, cea care aplică ideile
formaliste ale lui Vertov o constituie, însă,
secvenţele demonstrative pentru capacităţile
„cine-ochiului”. Încă din debutul filmului, un
grup de femei aflate sub influenţa alcoolului
sunt imortalizate în timpul unui dans.
Camera le surprinde cu vădită satisfacţie,
părând a indica spectatorului ceea ce puţin
mai târziu filmul va afirma prin intermediul
inserturilor: „Iată ce poate face „cine-ochiul!”
Iată ce poate el reda înaintea ochilor dvs.!”
Ultima treime a lui „Kinoglaz” este, de altfel,
construită exclusiv dintr-un montaj ilustrativ
al capacităţilor camerei de a se strecura
nestingherită în cele mai diverse locuri
şi contexte: de la grădina zoologică unde

tocmai fusese achiziţionat un elefant la o
înmormântare a unui bărbat tânăr, de la masa
unui beţiv la un sanatoriu de bolnavi psihic,
de la un grup de paramedici care încearcă
să resusciteze un muribund la o centrală
electrică, „cine-ochiul” vede şi captează
totul, fără a fi limitat de timp şi de spaţiu. Este
interesant de observat felul în care montează
Vertov fiecare scenă în parte, fără a se sfii
să includă reacţiile intime ale oamenilor.
Spre exemplu, în timpul înmormântării
unui bărbat, camera insistă fără pudoare,
alternativ, asupra chipului defunctului şi a
expresiilor triste ale văduvei şi fiicei acestuia.
Apoi, la sanatoriu, în ciuda faptului că o parte
dintre bolnavi fac eforturi de a se ascunde
dinaintea
obiectivului
cinematografic,
Vertov rămâne minute bune în compania lor
fără a respecta dorinţele subiecţilor. Cu alte
cuvinte, în viziunea cineastului rus camera
de filmat este lipsită de suflet şi are drepturi
nelimitate asupra subiecţilor. Aşa cum
concluziona şi Jeremy Hicks, „pentru Vertov
personalul echivalează cu politicul (camera
nu are nevoie de asentimentul indivizilor
pentru a-i filma. (...) „cine-ochiul” lui exercita,
de asemenea, dreptul fundamental al statului
de a vedea totul.”xvi Cea mai demonstrativă
parte a filmului o constituie, însă, scenele
introduse prin inserturi care propagă ideea
superiorităţii
„cine-ochiului”
(maşinii)
asupra fiinţei umane. „Pionierii” o conving
pe mama unuia dintre ei că produsele sunt
mai ieftine la cooperativă decât în piaţa
particularilor. Femeia era deja prinsă în actul
cumpărării, dar, cu ajutorul „cine-ochiului”,
după cum atestă un insert, „timpul poate
fi dat înapoi”. Imaginea este pur şi simplu
dată înapoi, fiind arătat parcursul invers
al personajului de la piaţă până acasă, iar
acţiunea acestuia e corectată ulterior, paşii
fiindu-i îndreptaţi spre cooperativă. Unul
dintre laitmotivele filmului îl constituie
această abilitate a „cine-ochiului” de a da
timpul înapoi şi a corecta evenimentele deja
petrecute. Alte două scene (revenirea la viaţă
a unui taur măcelărit şi parcursul invers al
coacerii unei pâini, de la stadiul de produs
alimentar la cel de grâne) recurg la acelaşi
procedeu al regresiei imaginii la viteză mare,
atestând o dată în plus caracterul suprauman al „cine-ochiului”. Dacă azi acest
procedeu, alături de cel al înscenărilor cu
„Pionierii”, par datate şi superficiale, pentru
anul 1924 ele erau încă surprinzătoare, în
peisajul unui cinema mondial monopolizat
de dramaturgia lineară şi de interpretări
emfatice ale actorilor. Pentru spectatorul
actual, acest tip de demonstraţii tehnice, la
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care însuşi Vertov va renunţa în curând, îşi
păstrează totuşi o urmă de interes provenită
din candoarea şi bucuria autorului, care
pare a se bucura copilăreşte de noua lui
„jucărie”, încercându-i toate capacităţile
de înregistrare a vieţii. „Kinoglaz” redă
ecranului haosul societăţii sovietice şi,
implicit, pe cel al existenţei umane în general,
fără a încerca să-l organizeze ci, cel mult,
să-i dicteze o conduită (socialistă) de urmat
în viitor. Paradoxul viziunii cinematografice
a lui Dziga Vertov constă în chiar această
contradicţie a filmelor sale, care, pe de o
parte militează pentru adoptarea atitudinii
„omului nou sovietic” şi pentru impunerea
unui model artistic mecanic, manipulând
deci realitatea, dar, pe de altă parte, captează
complexitatea realităţii, încercând să o redea
conform stadiului său natural.
Un alt paradox, dar al sorţii de această
dată, îl constituie receptarea rezervată
a criticilor acelor vremuri a filmului lui
Vertov cel mai cunoscut şi apreciat în zilele
noastre. „Chelovek s kinoapparatom” („Omul
cu camera de filmat”, 1929) a fost atacat
vehement la data apariţiei din raţiuni opuse
celei care îi determină azi pe majoritatea
spectatorilor să renege cinemaul sovietic
al anilor ’20. Pe scurt, s-a considerat că
demersul autorului este mult prea formalist,
pedeapsă de neiertat în contextul unei arte
care, aşa cum am arătat anterior, trebuia să
se implice activ în reorganizarea lumii reale.
„Chelovek s kinoapparatom” reprezintă
o dovadă suplimentară (alături de unele
filme ale lui Kuleşov, precum „Dura Lex”)
a faptului că în anii ’20 statul sovietic încă
nu îşi exercita autoritatea asupra artelor
cu habotnicia pe care le-o va rezerva în
următoarele decenii. Dacă publicul actual
receptează pozitiv filmul lui Vertov se
datorează în primul rând, lăsând la o parte
valoarea lui estetică, cvasi-inexistenţei unui
discurs ideologic în cadrul acestuia, adică
exact aspectul imputabil artei în contextul
filosofiei constructiviste. Se adeveresc astfel
avertismentele din epocă ale lui Kazimir
Malevich la adresa constructiviştilor,
conform cărora „căutarea perfecţiunii cu
mijloacele tehnicii şi ale propagandei îi
va face prizonieri ai timpului şi îi va duce
într-o fundătură, deoarece această căutare
e aproape similară întemeierii unei noi
biserici, iar toate bisericile sunt temporare
şi condamnate la dispariţie atunci când
credinţa încetează.”xvii
Jeremy Hicks consideră demersul lui Vertov
din acest film drept o încercare a acestuia
de a se adresa posterităţii şi o recunoaştere
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implicită a eşecului de a comunica
„milioanelor” prin proiectele precedente.
Apărut după o serie de lungmetraje care
nu reuşiseră să atragă audienţa scontată,
constituindu-se mai degrabă în subiecte de
dispute intense între cineaşti decât în succese
populare, „Chelovek s kinoapparatom” nu
conţine elemente care ar putea atrage o
audienţă însemnată. Se conformează, însă,
formatului unuia dintre tipurile de film
acceptate în manifestele „kinoks”-ilor („1.
Kinopravda, 2. Buletine de ştiri, 3. Buletine
de ştiri umoristice, 4. Studii jurnalistice, 5.
Reclame, 6. Experimente”xviii), însă al celui
de interes rezervat exclusiv entuziaştilor
mediului cinematografic (adică a „cinefililor”,
concept încă neinventat la acea dată).
„Chelovek s kinoapparatom”, din întreaga
filmografie a lui Vertov, se apropie cel mai
mult de aspiraţiile autorului de a surprinde
viaţa „pe nepusă masă”, fără a apela la
înscenări sau la reconstituiri. De asemenea,
structural, respectă întocmai ideile formale
ale acestuia, publicate pentru prima oară în
1923, în articolul „Concluziile Consiliului celor
Trei”, dar reluate ulterior de nenumărate ori
în diverse alte ieşiri publice: „nu jurnalele de
ştiri ale Pathé sau Gaumont (articole de ziar),
nici măcar cele ale „Kinopravda” ( jurnale
politice), ci un veritabil jurnal „kinok” –
o sondare impetuoasă a evenimentelor
vizuale imortalizate de cameră, părţi de
energie reală (opuse teatrului) alăturate
prin intermediul intervalului într-un întreg
tectonic cu ajutorul artei montajului.”xix Întradevăr, filmul prezintă aproape exclusiv o
succesiune delirantă de scene surprinzând
o zi din viaţa unui oraş (Odessa) şi avându-l
în prim plan pe chiar operatorul „cineochiului”. De la primul până la ultimul
cadru, „Chelovek s kinoapparatom” e o „ars
poetica” a metodei lui Vertov, în acelaşi timp
o demonstraţie a teoriilor lui şi un poem
entuziast al haosului lumii. Foarte important
este faptul că nu există niciun fel de inserturi
non-diegetice în cadrul discursului, pariu
extrem de dificil de câştigat la acel moment şi
o demonstraţie suplimentară a superiorităţii
„cine-ochiului”. Singurele înscenări ale
filmului se armonizează, de asemenea,
cu restul secvenţelor din punct de vedere
formal şi ideatic, laitmotivul femeii adormite
într-o cameră (caz singular de intruziune
a „cine-ochiului” în intimitatea locuinţei
unui personaj) polemizând cu tehnicile
cinemaului convenţional. Pe de o parte,
existenţa afişului unui film psihologic de
duzină („The Awakening Girl” („Fata trezită
din somn”) pe peretele din dreptul patului ei,

iar pe de altă parte, alternarea permanentă a
scenelor cu această fată şi a celor surprinse de
operatorul „cine-ochiului” în tumultul vieţii,
ilustrează efectul cinemaului convenţional
asupra spectatorilor (le anihilează pofta de
viaţă, bucuria de a fi părtaşi ai existenţei
umane trăite în comunitate) opunându-l,
în același timp, vitalității „cine-ochiului”
amorţelii cinemaului convenţional. Ceilalţi
doi membrii ai „Consiliului celor Trei”, cum
numea Vertov asociaţia „kinok”-ilor, apar în
propriile roluri în film, Mikhail Kaufman
în cel al operatorului, Elisaveta Svilova
în al monteurului, fapt care accentuează
intenţiile veriste ale autorului. Regizorul
nu este reprezentat fizic, perspectiva lui
e una demiurgică, el aflându-se la temelia
discursului cinematografic.
Celelalte filme realizate de Dziga Vertov
în anii ’20 respectă, în linii mari, structura
retorică şi demonstrativă a lui „Kinoglaz”,
păstrând un echilibru mai subtil între
discursul ideologic şi cel formal. „Shagai,
Soviet!” („Înainte, Sovieţi”, 1926), „Shestaia
chast’mira” („A şasea parte a lumii”, 1926)
şi „Odinnadtsatyi” („Al unsprezecelea an”,
1928) sunt construite pe aceeaşi schemă
a victoriei noului, simbolizat de bolşevici,
asupra vechiului, reprezentat de capitalism.
Un exemplu tipic pentru Vertov de a
ilustra diferenţele dintre cele două modele
de societate poate fi regăsit în „Shestaia
chast’mira” („A şasea parte a lumii”, 1926),
care debutează cu înscenarea unei petreceri
capitaliste, cuprinzând un montaj alert
compus din două imagini alternante, prima
înfăţişând o femeie plinuţă, râzând grotesc
şi sorbind în permanenţă dintr-un pahar
cu alcool, cealaltă doi tineri dansatori de
foxtrot. Acestei secvenţe, care va reveni
obsedant de-a lungul desfăşurării tramei, îi
este opusă cea a complexităţii poporului rus,
ocupând a şasea parte din teritoriul lumii.
Parcă prevăzând opoziţiile de altă natură
din „Chelovek s kinoapparatom”, scenele
simbolizând capitalismul sunt construite
după modelul cinemaului convenţional,
iar cele reprezentative pentru socialismul
sovietic beneficiază de aportul „cineochiului”. Decadenţă, apusul unei lumi vs.
Potenţial nelimitat, naşterea unei lumi: astfel
ar putea fi rezumată dialectica lui Vertov,
indiferent dacă se referă la cinema, societate
sau la ambele. E specifică cineastului rus
predilecţia de a afirma, celei de a argumenta.
Toate cele trei filme amintite anterior
încearcă să insufle „omului nou sovietic”
imboldul de a continua schimbările sociale
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şi de a urma calea progresului tehnologic. O
fetişizare a maşinii este uşor perceptibilă la
nivelul discursului, nu puţine fiind inserturile
care proclamă nevoia producerii cât mai
multor obiecte mecanice („Să producem
nu doar maşini, ci maşini care să producă
maşini!” exclamă un insert din „Shestaia
chast’mira” („A şasea parte a lumii”, 1926)).
De asemenea, îşi propun să reamintească
poporului măreţia planului pe care îl are de
îndeplinit, „Shestaia chast’mira” („A şasea
parte a lumii”, 1926) arătându-i diversitatea
şi complexitatea culturilor care trăiesc
între limitele aceleiaşi graniţe şi militând
prin inserturi pentru construirea unei
societăţi noi, „Shagai, Soviet!” („Înainte,
Sovieţi”, 1926), prin evocarea binefacerilor
electricităţii, ale apei curente şi ale altor
progrese
tehnologice
şi
industriale,
încercând să-i insufle entuziasmul necesar
pentru menţinerea colectivului productivist,
iar „Odinnadtsatyi” („Al unsprezecelea an”,
1928) insistând asupra diferenţelor dintre
societatea înapoiată şi cea industrială şi
trăgând definitiv balanţa în favoarea celei
din urmă.
Ultimele două lungmetraje importante ale lui
Dziga Vertov aparţin anilor ’30. „Entuziazm:
Simfoniia
Donbassa”
(„Entuziasm:
Simfonia Donbassei”, 1931) constituie un
alt experiment al realizatorului, de această
dată pe terenul sonorului. Ambiţia lui de a
demonstra că acest recent introdus mijloc
al cinematografului poate fi utilizat artistic,
în sensul potenţării discursului vizual,
iar nu al dublării lui printr-un uz de tip
naturalist, s-a soldat prin conceperea unui
nou eseu, asemănător celui din „Chelovek
s kinoapparatom” („Omul cu aparatul de
filmat”, 1929). „Problema montajului audiovizual e rezolvată nu conform celei mai
simple coincidenţe a sunetului şi a imaginii şi
nici a celei mai simple opoziţii a sunetului şi
a imaginii, ci conform complexei interacţiuni
dintre cele două.”xx Dacă în precedentul său
film Vertov introducea din primul moment
personajul operatorului, pregătind terenul
pentru demonstraţiile ulterioare, de această
dată, pentru a direcţiona atenţia privitorului
spre aspectul sonor al discursului
cinematografic, găsea un echivalent. Debutul
lui „Entuziazm: Simfoniia Donbassa”
prezintă o femeie, care, după ce intră în cadru,
se aşază pe un scaun, îşi pune o pereche de
căşti la urechi şi ascultă. „Simfonia” începe
din acest moment, imaginile fiind însoţite
de un fundal sonor eterogen, cuprinzând
o muzică de fond bombardată de efecte
diegetice şi non-diegetice, de incantaţii şi

adresări directe spre privitor ale unei voci
situate în afara câmpului vizual. Dinamismul
şi diversitatea procedeelor sonore utilizate
de Vertov reprezintă, cu siguranţă, o
transpunere în plan auditiv a principiilor
„cine-ochiului”. Şi de această dată, autorul
atrage atenţia privitorilor asupra aspectului
formal, cinematografic al filmului, discursul
ideologic trecând în planul secund al atenţiei.

Căderea în dizgraţie
a avangardei sovietice Și
a lui Dziga Vertov
În contextul social şi politic al acelui
început de deceniu al 4-lea, în care arta
sovietică intra din ce în ce mai puternic
sub autoritatea statului sau, mai exact, a lui
Stalin, experimentele, indiferent de natura
lor, îşi pierduseră orice fel de susţinere.
Nu e de mirare că, în aceste condiţii, atât
„Chelovek s kinoapparatom” („Omul cu
aparatul de filmat”, 1929), cât şi „Entuziazm:
Simfoniia Donbassa” („Entuziasm: Simfonia
Donbassei”, 1931) au atras antipatia şi
dezaprobarea majorităţii factorilor de
influenţă ai cinematografiei naţionale
asupra realizatorului lor. Vor trece trei ani
până când lui Vertov i se va aproba un nou
proiect, „Tri pesni o Lenine” („Trei cântece
despre Lenin”, 1934) care, după cum arătam
ceva mai devreme, s-a lovit de acelaşi tip
de neînţelegere din partea oficialităţilor şi
a criticilor. Faptul că autorul îşi construia
discursul pe baza a trei cântece populare
dedicate lui Lenin şi culese cu pasiune
etnografică din trei zone diferite ale Uniunii
Sovietice nu prezenta interes pentru liderii
de opinie ai Partidului. Nici folosirea
inovatoare a interviului în cadrul unui film
sau rafinamentul montajului audio-sonor
nu mai constituiau preocupări ale noilor
direcţii cinematografice. Artei sovietice nu i
se mai cerea să descopere o matrice estetică
care să fie aplicată în realitate. Ea fusese
deja inventată şi se începuse implementarea
ei în toate domeniile. Acest model va purta
numele de „realism socialist” şi va simboliza
intrarea statului (sau a lui Stalin) în etapa
deplinătăţii forţelor sale creatoare.
Cinematografia sovietică va cunoaşte două
decenii dezastruoase din punct de vedere
artistic, regăsindu-şi cu greu vitalitatea abia
după moartea lui Stalin. Dziga Vertov va mai
realiza sporadic lungmetraje în următorii
ani, dar, cu excepţia lui „Kolybel’naia”
(„Cântec de leagăn”, 1937), niciunul demn
de a fi comparat cu experimentele „cineochiului” din anii ’20 – ’30. Ştirea morţii lui,

în 1954, nu va fi semnalată în presa lumii,
dar, la scurt timp, numele îi va fi adulat de o
întreagă generaţie contestatară a anilor ’60,
care îl va lua drept mentor al revendicărilor
sociale şi artistice. Începând cu anii ’70, după
căderea în dizgraţie a aspiraţiilor marxistleninist-maoiste ale tinerilor revoluţionari
şi a integrării acestora în ordinea capitalistă
a lumii, Vertov va fi identificat exclusiv cu
titlul unui singur film al său, „Chelovek
s kinoapparatom” („Omul cu aparatul de
filmat”, 1929). Aceasta este, de altfel, şi
situaţia lui actuală, într-o lume care, în linii
mari, respinge avangarda şi favorizează
umanismul, aflându-se deci la un pol opus
faţă de cea a anilor ’20.
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Leni Riefenstahl
Leni Riefenstahl, maladie a spațiului istoric mediatic sau reinventatoare a limbajului
artistic cinematografic; al doilea Big Bang al mijloacelor de expresie sau dresaj
audiovizual; inovație și frumusețe impresionantă sau reacție pavloviană la stimulii
regimului nazist? Ca în orice basm al secolului al XX-lea, adevărul e undeva pe la
mijloc, un adevăr nu întotdeauna comod sau conștientizat ca atare.
de Radu Ghelbereu
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Dacă privim înapoi la poveștile cu feți frumoși puri și eroici și cu
zmei, care, deși aveau zeci de vieți și reveneau mereu pe scenă, nu se
deziceau niciodată de la rolul răului strident, realizăm că în basmele
aflate în afara cărților, delimitările sunt din ce în ce mai greu de făcut.
Zmeii nu mai sunt pur și simplu zmei; au drame, motive, scuze și
argumente pentru acțiunile lor și, chiar dacă asta nu îi absolvă de
păcate, le oferă un dram de credibilitate și simpatie. Prin urmare,
psihologia principiului cauzalității transformă albul și negrul în
tonuri de gri.
În istorie, fie ea cinematografică sau nu, Leni Riefenstahl este
prezentată ca un zmeu mai mic cu chip de Cosânzeană, o personalitate
emblematică a cinematografului, de un talent incontestabil, urmărită
însă, precum o umbră copleșitoare și întunecată de omniprezenta
polemică ce-i analizează demersurile carierei. Dacă intențiile sale
au fost mai mult ideologice decât pur artistice și prin urmare merită
blamate, rămâne încă un mister și (cum ne place să arătăm cu degetul)
la latitudinea fiecăruia să decidă. Un lucru este însă sigur, filmele
sale au avut un impact extraordinar asupra manierei de a filma și au
împins cinematografia mai departe.

Protagonista filmelor
montane ale lui
Arnold Fanck
Leni Riefenstahl, pe numele ei complet Helene Bertha Amelie
Riefenstahl, s-a născut pe 22 august 1902 într-o familie avută de
clasă mijlocie din Berlin. Datorită afacerilor prospere (de instalații
sanitare și încălzire) pe care le conducea tatăl său, a avut avantajul
încă de mică de a-și permite să-și urmeze vastele interese culturale
și sportive. Cu timpul a devenit tot mai atrasă de artă și, combinând
cele două mari iubiri și interese ale sale (sportul și acum și arta), a
descoperit dansul, în special formele spontane și romantice ale
acestuia, introduse poporului german de către Isadora Duncan. Deși
tatăl ei se opunea vehement aspirației la scenă a fiicei, Riefenstahl
a fost mereu protejată de mama sa, care i-a oferit libertate deplină.
La vârsta de 21 de ani, mânată de spiritul său independent, a părăsit
căminul familiei și a devenit o dansatoare de profesie, cu peste
70 de spectacole solo. La aceeași vârstă era și o jucătoare de tenis
excepțională, gimnastă și schioare.

Primii paȘi spre
capodoperă
Primul pas înspre cinematografie l-a făcut în anul 1925 când,
impresionată și captivată de frumusețea imaginilor surprinse în
peisajul montan din filmul „Der Berg des Schicksals” (1924), l-a căutat
pe regizorul Arnold Fanck, care la rândul lui surprins de frumusețea și
aptitudinile fetei, a invitat-o să se alăture echipei sale. Fanck era unul
din pionierii acelui gen de film montan atât de popular în Germania
anilor ’20 (gen care avea la bază lupta individului cu forțele naturii
și a cărui acțiune, evident, se petrecea mereu în munți); folosindu-se
de abilitățile actriței de a schia, de a dansa și a juca, a distribuit-o
în următoarele 5 filme ale sale: „Der Heilige Berg” („Muntele vrăjit”,
1926), „Der Grosse Sprung” („Marele lanţ de munţi”, 1927), „Die

Weisse Holle vom Piz Palu” („Infernul alb de pe Vârful Palu”, 1929),
„Sturme uber dem Mont Blanc” („Furtună pe Mont Blanc”, 1930) și
„Der Weisse Rausch – Neue wunder des Schneeschuhs” („Fum alb
– nouă minune a pantofilor de iarnă”, 1931). În tot acest timp, cu un
simț al observației și al detaliului foarte pregnant, Leni Riefenstahl
a învățat ușor, ușor de la mentorul său Fanck bazele regiei și ale
cinematografiei/fotografiei și a deschis astfel calea către adevăratul ei
talent, ce avea să o transforme într-una dintre cele mai controversate
personalități ale industriei.
Deja la vârsta de 30 de ani, Riefenstahl pusese bazele propriei sale
case de producție, și, în 1932 și-a făcut debutul în regie cu un film
montan numit „Das Blaue Licht” („Lumina albastră”). Filmul se baza
pe o legendă veche în care o lumină albastră misterioasă se abătea
de la cristalele dintr-o grotă montană asupra caselor unui sat, atunci
când era lună plină. Riefenstahl joacă rolul Juntei, o femeie alungată
din sat și considerată vrăjitoare (va suna familiar spre sfârșitul
articolului) pentru că este singura care cunoaște drumul spre cristale.
Când sătenii încearcă să fure cristalele din grotă crezând că o să-i
scape de sărăcie, acestea își pierd puterile magice și, ca pedeapsă
pentru lipsa de credință a sătenilor și dorința de a se îmbogăți
rapid, totul duce la evenimente catastrofale. Elementele mistice
și religioase din „Das Blaue Licht”, combinate cu un simț strict al
ierarhiei claselor, reamintind de un trecut mitic în care omul trăia
fericit împreună cu natura, aveau să reapară mai târziu în ultima
sa creație de ficțiune („Tiefland”, 1954). Filmul a făcut impresie
la Vatican și a obținut medalia de argint la Festivalul de Film de la
Veneția. După acest succes răsunator în Europa, regizoarei i s-a oferit
o carieră la Hollywood, însă, în ciuda faptului că mulți dintre prieteni
și colaboratori emigrau fără ezitare, aceasta a refuzat toate invitațiile
de a-și părăsi țara.

Hipnotizată de
Adolf Hitler
În primăvara aceluiași an, îndemnată de jurnalistul anti-nazist Ernst
Jaeger, Riefenstahl s-a alăturat mulțimii Berlinului la Sportspalast
să asculte discursul „electoral” al lui Adolf Hitler, care viza scaunul
președinției. Era primul contact dintre cei doi, iar întâlnirea o lăsase
pe regizoare de-a dreptul năucită și hipnotizată. Devenise fascinată
de prezența acelui bărbat și de puterea discursului lui și, în stilul ei
caracteristic în care tot ce-și dorea trebuia să se întâmple, l-a căutat
imediat și i-a cerut o întâlnire. S-a dovedit că Hitler, la rândul său, era
un vechi admirator al femeii; pentru el, Leni Riefenstahl reprezenta
imaginea noii femei puternice, a eroinei cu puteri supraomenești, a
reginei munților și, asemenea filmelor sale care conțineau un amestec
de romantism, dramă și frumusețe, reprezenta visul arian.
Amintindu-și de această întâlnire, Leni Riefenstahl îl descrie pe
Hitler în documentarul „Die Macht der Bilder: Leni Riefenstahl”
(„Minunata şi oribila viaţă a lui Leni Riefenstahl”, 1993, r. Ray
Muller) ca fiind un bărbat modest, politicos și prietenos, care era însă
înconjurat de o aură hipnotizantă.
Întâlnirea lor a dat roade și a plasat-o pe Riefenstahl într-o poziție
favorabilă pentru cariera ei cinematografică. Hitler, ca și Josef
Goebbels (Ministrul Propagandei Populare), a înțeles încă de la
început puterea filmului ca mijloc de manipulare și, deși majoritatea
filmelor de propagandă de atunci apăreau ca buletine informative
înaintea filmelor în sălile de cinema, știa că imaginea sa nu va putea
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atinge niciodată măreția pe care și-ar fi dorit-o și pe care, considera
el, doar un adevărat artist ar fi putut să o sculpteze. La acest nivel îşi
va face simţită prezenţa mâna doamnei Riefenstahl.
Din acest punct, începe panta care a etichetat viața regizoarei.
Controversele, minciunile, anchetele, toate revin la acest moment
cheie. Hitler tocmai fusese desemnat cancelar al Germaniei în
ianuarie 1933 și, întoarsă din Groenlanda de la ultima colaborare
cu Fanck, Leni Riefenstahl s-a ocupat de prima sa încercare de film
propagandist, și anume „Der Sieg des Glaubens” („Victoria credinţei”)
(film crezut inițial pierdut), încercare renegată de regizoare pentru
incapacitatea acesteia de a atinge perfecțiunea dorită. Dar filmul,
deși la un stadiu care denotă o anumită stângăcie atât din partea
regizoarei cât și a partidului, conține elemente care anunță sosirea
capodoperei lui Riefenstahl.

Anii de glorie
„Triumph des Willens” („Triumful voinţei”, 1935) a fost un proiect
pe care Leni Riefenstahl inițial l-a refuzat. Ea povestește că nu mai
dorea să realizeze încă un film de propagandă și încerca să-i explice
„fuhrer”-ului că nu are experiență în a face documentare. Dar,
probabil, tentația a fost prea mare în momentul în care i s-a oferit
nu numai control deplin artistic, dar și de organizare pentru întreaga
întâlnire. Ca să iasă exact cum își dorise, regizoarea a apelat chiar
și la metode mai puțin ortodoxe pentru racolarea echipei sale: când
operatorul Schunemann a refuzat să lucreze la film, Riefenstahl s-a
plâns la Ministerul Propagandei că acesta ar fi boicotat un „ordin
direct de la Fuhrer.”
Filmul celebrează al 6-lea congres al Partidului Nazist din septembrie
1934 la Nürnberg și avea să devină atât imaginea nazismului, cât și
cel mai puternic film de propagandă făcut vreodată; un spectacol
grandios care surprinde o masă de sute de mii de adepți și soldați
ai fascismului în contrast cu Fuhrerul care, singur într-o imagine
hiperbolică, vorbește despre o Germanie unită. Tehnic, libertatea
regizoarei i-a oferit posibilitatea să inoveze, introducând așa-zisele
mișcări de macara (liftul care se ridică peste toți), fade-urile care
unesc structurile narative, trav-uri imense de-a lungul soldaților,
transformând Nürnberg-ul într-o scenă în care niciun detaliu nu era
trecut cu vederea. Când povestește despre realizarea filmului, Leni
Riefenstahl menționează că nimic nu a fost regizat, că ea a filmat
istorie pură. Se știe însă că perfecțiunea regizoarei n-ar fi lăsat nimic
la voia întâmplării și, astfel, nu numai că a contribuit substanțial la
organizare, dar a și cerut duble pentru secvențele care nu atingeau
nivelul pe care și-l dorea.
„Triumph des Willens” a câștigat numeroase premii internaționale
și a fost elogiat de mulți, lucru care i-a oferit mână liberă artistei și
pentru următorul său proiect de documentar: surprinderea Jocurilor
Olimpice organizate în 1936 la Berlin. Deși ea spune că filmul de
propagandă pentru ea s-a terminat odată cu „Triumful voinţei”, în
„Olympia” nu numai că se găsesc elemente care îndreaptă evident
înspre imaginea fascismului, dar filmul a și fost finanțat „în mod
indirect” de către Al Treilea Reich. Însă, de această dată, performanța
realizată de Riefenstahl depășește politicul și transcende spre o lirică
a corpului uman și un imn cinematografic al sporturilor pe care le
iubea ea însăşi încă din copilărie. Îndemânarea și perfecțiunea cu
care regizoarea a realizat documentarul n-au fost egalate niciodată
și reprezintă cea mai puternică mărturie a geniului și talentului cu
care Riefenstahl era înzestrată. Și de această dată locațiile au fost
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transformate în adevărate platouri reale: au fost construite turnuri
pentru camere şi săpate tranșee pentru a obține diferite unghiulații,
au fost realizate obiective pentru a surprinde din depărtare chipurile
atleților și i s-a pus la dispoziţie o echipă de sute de oameni plasaţi
strategic cu camere de filmat pentru a surprinde absolut totul.
Materialul de 400 de km de peliculă a fost montat, ca de obicei,
de însăși Riefenstahl într-un proces de aproape doi ani de zile, iar
rezultatul a devenit, ca și în cazul „Triumfului voinței”, o capodoperă
cheie în cinematografie, indiferent de natura sa morală sau ideologică.

Căderea în dizgraţie
Riefenstahl s-a retras apoi din scena politică și s-a întors la un proiect
mai vechi al său, „Tiefland”, care amintea de prima sa operă de
ficțiune. Dar montajul final al filmului a fost întrerupt de sfârșitul
războiului și de capitularea Reich-ului lui Hitler. Judecata nazismului
a fost aspră în fața acuzațiilor de neiertat și, inevitabil, s-a ajuns și
la ancheta doamnei Leni Riefenstahl. De-a dreptul șocată la vederea
imaginilor Holocaustului și negând cu înverșunare dovezile care
arătau că a folosit pentru „Tiefland” ca figurație persoane dintr-un
lagăr, cineasta a scăpat de pedeapsa capitală, fiind considerată doar
o simpatizantă naivă a fascismului (ea niciodată nu intrase de fapt
în partid). Dar cariera sa se terminase în acest punct. Nimeni nu i-a
mai oferit posibilitatea unui alt proiect cinematografic, nici măcar cei
care i-au elogiat cu atâta ardoare filmele. A devenit din acest moment
paria industriei filmului.
Pasionată în continuare de film și fotografie, Riefenstahl a evadat
pentru o perioadă, la sfârșitul anilor ’60, într-un spațiu în care nu era
arătată cu degetul, Africa, mai exact în inima unui trib din Sudan, fiind
atrasă de cultura și viața acestora, pe care le considera intacte. Primul
volum de fotografii din tribul Nuba a fost publicat în 1973. S-a orientat
apoi spre fotografiile și filmările subacvatice, iar documentarul său
subacvatic „Impressionen unter Wasser” („Impresii din adâncuri”) a
fost lansat în 2002 în cinstea aniversării a 100 de ani de viaţă. Purtând
mereu cu ea marele regret că l-a cunoscut pe Adolf Hitler şi că și-a
pecetluit soarta cu filmul „Triumful voinței”, la vârsta de 101 ani,
regizoarea s-a stins din viață în casa ei din Germania.
Deși motivele și ideologiile sale politice rămân controversate și
încă împart lumea în două tabere bine definite, ele n-ar trebui să
umbrească valoarea talentului și a filmelor artistei. Fie că ne place sau
nu, Riefenstahl a fost un pion important în istoria cinematografului și
poate cea mai stralucită regizoare, cu o cerebralitate și un spirit rece
al perfecțiunii indubitabile. Chiar dacă merg cel mai bine împreună,
consider totuși că omul și arta ar trebui judecate separat. Câteodată
trebuie ignorat micul orator obișnuit să-și facă loc prin uz de cuvinte
și trebuie văzut totul ca o exercitare a șarmului care să facă deliciul
subtililor, singura formă de șarm care era de altfel cunoscută și
accesibilă la vremea aceea. Ironic și paradoxal, viața controversată
a regizoarei mă duce cu gândul la unele filme ale lui Woody Allen
în care există o temă (cel mai clar în „Sweet and Lowdown”, 1999 și
„Bullets Over Broadway”, 1994) ce trădează fascinația artistului față de
diferența om-artă. În asemenea filme, personaje antipatice, imorale
și negative reușesc să creeze artă pură ajungând (spre deosebire
de pseudoartiști – vezi „Bullets Over Broadway”) chiar să sacrifice
totul în numele ei. Chiar dacă Leni Riefenstahl nu întrunește toate
cerințele unui personaj à la Woody Allen, teoria pare că funcționează
foarte bine în cazul ei. La urma urmei, „moralitatea este contrabandă
în vremuri de război”.
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NOIEMBRIE
Miercuri 4 noiembrie
La dolce vita, Italia-Franţa 1960
regia Federico Fellini

REVENIM ÎN OCTOMBRIE
CU ȘI MAI MULTE
FILME BUNE.

Miercuri 11 noiembrie
Veronika Voss (Die Sehnsucht der Veronika Voss),
Germania de Vest 1982
regia Rainer Werner Fassbinder
Miercuri 18 noiembrie
Maica Ioana (Matka Joanna od aniolow),
Polonia 1960
regia Jerzy Kawalerowicz
Miercuri 25 noiembrie
Billy Liar, Marea Britanie 1963
regia John Schlesinger

FILME ȘI DISCUȚII
CINEMATECA UNION
ÎN FIECARE MIERCURI SEARA
DE LA ORA 19:30
19:00
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„Jurnalul”
lui David Perlov
de Elad Keidan
tradus din limba engleză de Irina Trocan

„Ei voiau filme despre Idei, dar eu am vrut să fac filme
despre oameni.”
„Yoman” („Jurnal, Partea I”).
David Perlov s-a născut în 1930 în Rio de Janeiro și a crescut
în Sao Paolo. După opt ani petrecuți în Paris, în care a lucrat la
Cinemateca Franceză condusă de Henri Langlois și a colaborat
cu documentaristul Joris Ivens, a emigrat în Israel și a început să
realizeze filme documentare. Perlov nu s-a simțit în largul lui în
climatul cinematografic al statului proaspăt format, înclinat spre
propagandă sionistă, cu jurnale de actualități produse pe bandă, care
promovau valorile socialiste și care încercau omogenizarea evreilor
sosiți în număr mare din toată lumea, de oriunde îi goneau ororile
războiului.
Lui Perlov i se părea că aceste metode limitează posibilitățile
artistice și umaniste ale cinematografiei. Filmul „B’Yerushalaim”
(„În Ierusalim”, 1963), cea mai cunoscută operă a sa (în afară de
„Jurnal 1973-1983”), e o operă de non-ficțiune liberă și lirică despre
Ierusalimul anului 1963. Când a apărut documentarul, era clar
că a luat naștere o formă nouă, numai că, în loc să-l încurajeze pe
tânărul Perlov, autoritățile i-au pus în cale și mai multe obstacole.
în perioada aceasta, nu se putea face film independent în Israel –
era obligatoriu avizul unei instituții. Perlov – excentric, pasionat de
artă, poezie și frumos - primea din ce în ce mai puține comenzi din
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partea statului. A hotărât atunci să cumpere o cameră de 16mm și
să înregistreze împrejurimile – strada, familia, prietenii, jurnalele
de actualități politizate de la televizor. A continuat să filmeze
materiale pentru „Jurnal” între 1973 și 1983, până când a acumulat
șase episoade de o oră. A luat camera cu el înapoi în Brazilia și Paris,
să capteze pe peliculă redescoperirea miturilor copilăriei lui în Sao
Paolo și revelația din Paris.
Pe vremea când Israel avea un singur post de televiziune –
televiziunea publică, „Jurnal” era difuzat de fiecare dată când Perlov
încheia câte un capitol. Așadar, fără să fi fost distribuit în sălile
de cinema, „Jurnal” a ajuns destul de celebru în Israel. Cineaști
israelieni din generații diferite îl consideră cel mai important film din
cinematografia națională, dar influența lui Perlov asupra generațiilor
care i-au urmat nu e încă foarte clară. Stilul lui cinematografic e
apreciat și discutat adesea, dar n-a fost adoptat de nici un alt cineast.

„Cât de naiv am putut fi să cred că arta și politica pot, în
decursul vieții unui om, să ușureze suferința lumii...”
„Yoman” („Jurnal, Partea a VI-a”)
Deși industria culturii încerca (și încă mai încearcă) să spună ceva
despre arhetipuri – familia israeliană, bărbatul israelian, kibbutz-ul,
conflictul între arabi și evrei - sau să ridice probleme de etnie sau
rasă, Perlov n-a fost tentat de nici una din aceste direcții. Pentru el,
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o ființă umană este, în primul rând, o ființă umană. Totuși, a fost mai
mult decât capabil să utilizeze și să ridiculizeze clișeele prin care
ideile încearcă să pună stăpânire peste oameni.
De la fereastra casei lui – orizontul orașului, filmat iar și iar. Apus
după apus. Natură moartă. Tristețea strâns legată de trecerea
timpului - e punctul de vedere sfânt al cineastului. La un an după
ce a început să-și filmeze jurnalul, Perlov s-a mutat într-un bloc
turn de 14 etaje, la ultimul nivel. Cum Tel Aviv avea, pe atunci, un
singur zgârie-nori adevărat, fereastra lui îi oferea cea mai amplă
perspectivă asupra orașului.
Perlov e lăudat astăzi în cercurile înalte ale industriei filmului din
Israel, dar e apreciat mai degrabă pentru calitățile estetice ale
filmelor sale, nu pentru spiritul de frondă, când, de fapt, lupta unui
om liber împotriva instituțiilor (nu foarte diferite de cele din regimul
comunist) care sunt blocate în propagandă ar fi trebuit apreciată
mai mult. Poate că acest aspect e uitat pentru că dihotomia între
sionismul clasic și lupta politică a Israelului contemporan nu e încă
destul de evidentă, și instituțiile de astăzi știu să lase loc „criticilor
constructive” pentru a preîntâmpina o eventuală revoltă.
Tehnologia are rolul ei în diminuarea gloriei trecutului - în zilele
toamnei digitale, e mai greu să-ți amintești de iernile aspre ale
filmului. Astăzi, e atât de simplu să filmezi de unul singur, încât
poezia nu justifică cerneala și hârtia pe care e scrisă.

„Acolo unde cuvintele rostite mi se par neînsemnate, adaug
și comentariul meu.”
David Perlov, într-un interviu
Cea mai cunoscută scenă din „Jurnal” e una deosebit de simplă:
Perlov filmează în bucătărie. Fiica lui mănâncă supă. Îi oferă și
lui o porție, deși nu-i putem auzi cuvintele; Perlov narează: „Fiica
mea Naomi. Supa e tentantă, și trebuie să mă hotărăsc – să filmez
supa sau să mănânc supa.” Dilema aceasta simplă exprimă cea mai
apăsătoare problemă a unui cineast: filmările fac parte din viață, sau
sunt în afara ei? Aceasta e prima dovadă a firii poetice a lui Perlov –
nu încearcă să se ascundă în spatele camerei, să ne inducă senzaţia
că suntem martorii unui naturalism plat.

„A venit vremea să nu ne mai temem de cultura înaltă în
[cinematografie].”
David Perlov, într-un interviu
Arta poate ajunge la viață, chiar în vreme de război. Perlov acuză
jurnaliștii care, în timpul Războiului din Liban din 1982, „au mers pe
calea bătătorită”, evitând ororile, și ne arată în schimb o descriere
adevărată a războiului, în schițele celebre ale lui Goya, „Los desastres
de la guerra”.
Un exemplu personal: în celebrul documentar „În Ierusalim”, niște
eleve care așteaptă autobuzul opresc trecătorii să-i întrebe cât
e ceasul. E o distracție cu care îşi omoară timpul. În filmul meu,
„Himnon” („Imn”, 2008), am recreat intenționat scena aceasta, întrun alt cadru narativ. Aproape singura persoană care a recunoscut
trimiterea a fost fiica lui Perlov.

„Narațiunea e o unealtă a minții, nu a simțurilor.”
Perlov, într-un interviu
„Jurnal”-ul lui Perlov e o lecție despre importanța unui glas. Trebuie
să înțelegeți că vocea lui Perlov nu e una de nativ israelian. Accentul

lui brazilian puternic, tonul grav și dicția imperfectă sporesc
senzația de intimitate, sentimentul că „nu ai motive să te temi”. E ca
și cum un unchi imigrant îndrăgit îți vorbește direct, fără să pozeze.
E o ocazie și mai rară în contextul unui proiect israelian perpetuu –
omogenizarea evreilor care au imigrat din toate colțurile lumii. Rar
auzi un comentariu în ebraică – fie el la radio, la televizor, sau întrun film-, rar auzi un imigrant vorbind în amestecul lui propriu între
ebraică și limba maternă (în acest caz, portugheza). Asta îl apropie
și mai mult pe privitor de Perlov, confruntând o realitate care, de
regulă, încearcă din greu să asimileze oamenii într-o imagine, să
justifice și să distreze, să aline și să educe masele.
Una dintre cele mai remarcabile trăsături ale „Jurnalului” e
manipularea inteligentă a imaginii și sunetului. Sincronizarea între
imagine și sunet nu e niciodată soluția standard, nu e niciodată o
primă opțiune facilă. Spre deosebire de „jurnalele Mekas”, Perlov
n-a fost mulțumit să filmeze timpurile și oamenii interesanți din
jurul lui și să adauge deasupra niște muzică. Din contră, de multe ori,
personajele și oamenii sunt observați mai bine fără coloană sonoră. E
ca și cum ai împărți un compartiment de tren cu o femeie frumoasă,
și ai ajunge în momentul (uneori) oribil în care ea deschide gura și
magia dispare.
Cele mai multe mulțumiri pentru înflorirea cinematografiei
israeliene contemporane ar trebui să-i fie acordate nu unei
inspirații neașteptate, nu unei abilități a culturii să atingă o masă
critică de istorie, artă și libertate. Din păcate, e mai degrabă efectul
comercializării culturii datorită televiziunii prin cablu și a legislației
care favorizează producția de film. O dovadă în plus e că nu avem un
program comun sau o estetică să lege toate aceste filme.
Cum Israelul n-a fost nici o parte a lumii comuniste, nici o parte
firească a Vestului, sfârșitul Războiului Rece n-a dat naștere
dihotomiei pe care cineaștii europeni o folosesc astăzi în filme.
Israelienii nu-și pot accesa trecutul conștientizând în ce fel e
„diferit”. Cumva, s-a creat o iluzie (sau a fost negată pur și simplu
realitatea) că există un curs firesc al culturii, fără momente de
glorie sau vremuri grele de reinterpretat. În loc să urmeze o tradiție
estetică sau să i se opună vreuneia, israelienii fantazează despre
comedii estivale, filme cu zombie și thrillere. La polul opus sunt
cineaștii conștiincioși care încearcă să ia locul sociologilor, folosind
problemele sociale, etnice sau politice ca pretext pentru filme. Dacă
luăm în considerare posibila moștenire culturală lăsată de Perlov,
această tendință (globală) nu duce nicăieri.

„Faci un jurnal pentru că trebuie, nu pentru că vrei să creezi
un gen cinematografic.”
Perlov
Mâna lui Abrasza: un prieten pe patul de moarte arată cu degetul
spre tavan – „Ăsta e punctul meu de vedere”. Perlov mișcă în sus
camera de-a lungul brațului – dar se oprește în dreptul mâinii. E
mai puțin important să vedem încotro arată. Degetul unui muribund
arată înspre ceva. Asta-i tot.

Elad Keidan s-a născut în anul 1979 în Haifa, Israel. A absolvit în 2008
şcoala de film „Sam Spiegel” din Ierusalim. Filmul său de absolvire,
„Hymnon” („Imn”, 2008) a câştigat numeroase premii la festivaluri
internaţionale, cel mai important fiind Marele Premiu al secţiunii
„Cinefondation” la Cannes în 2008. Filmul a câştigat în 2009 şi trofeul
Festivalului de Film „NexT” din Bucureşti.
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Despre
caracterul metafizic
al documentarului
de Andrei Ciorică

1.	Cel mai
„aproape” adevăr
Către sfârşitul vieţii, Husserl îndemna filozofia să facă legământ de
sărăcie, să renunţe la cunoştinţele ei despre lucruri şi să se reducă la
comprehensiunea originară pe care orice cunoştinţă o are cu privire
la relaţia sa cu lumea. Identificabilă cu experienţa subiectivităţii,
această lume primordială nu are nimic care să semene cu sistemul
de operaţiuni şi reprezentări construit de ştiinţe în marginea ei.
Dimpotrivă, pentru că această lume se oferă dintr-odată conştiinţei,
comprehensiunea pe care cea din urmă o are spontan despre
ea precedă şi întemeiază înţelegerea oricărei alte realităţi. De
aceea, toate experienţele ulterioare se raportează la această trăire
primitivă ca la temeiul lor. Ea este cunoaşterea implicită pornind
de la care se desfăşoară orice altă cunoaştere. Din pricină că orice
altă cunoaştere o presupune şi ea se află aşadar mereu prezentă fără
ca noi s-o gândim, ea este pentru noi banalitatea însăşi. Pentru că
orice raportare la viitor implică o experienţă a aşteptării şi pentru
că orice aşteptare presupune imaginarea a ceea ce aşteptăm, cred
că imaginarul nu se poate despărţi de banalitatea experienţei
noastre. În acest sens, banalitatea (adică sensul primordial al lumii)
poate fi captat de cinema prin două metode: ficţional (maltratând
conţinutul) sau documentaristic (cel mai iscusit mod de a ne apropia
de adevăr). Într-adevăr, la imaginar se referă nu numai experienţa
noastră a dorinţei, a fricii şi a speranţei, ci şi aceea a neîncrederii
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(ceea ce dă naştere la sceptici), a suspiciunii (ceea ce dă naştere la
Sherlock Holmes) şi în principal a jocului (ceea ce dă naştere la ludic
-Huizinga şi tot ce vine după el, în speţă Beckett; în film, Fellini,
Hitchcock, Tati, iar de ceva vreme, Roy Andersson).
A veni pe lume înseamnă a o descoperi deja constituită. În vreme
ce totul este pentru noi început, în ea totul este continuitate. Nu
există nimic în ceea ce vedem care să nu rezulte din ceva ce n-am
văzut. Ca şi cum am lua loc într-un teatru în care se joacă o piesă
începută mult înaintea sosirii noastre, simţim că toate situaţiile şi
toate replicile sunt urmarea unor drame la care noi n-am asistat.
De aceea ne străduim să imaginăm şi să reconstituim trecutul, ca
să încercăm să înţelegem ce se petrece sub ochii noştri. Mereu ceva
precedă. În acelaşi timp în care prezentul ne este totdeauna dat,
el nu ne este niciodată dat decât ca un rezultat. Originar, simţim
compacitatea sa ca nefiind altceva decât densitatea trecutului ce s-a
condensat în el.
Şi acum. ..un amic de-al lui Husserl (să-l numin Martin) povesteşte
într-o carte de-a sa câte ceva despre această lume originară despre
care am hotărât că ar fi experienţa subiectivităţii. Subiectivitatea
ca fiinţă a oricărei fiinţări nu este nicicând doar „subiectivă”, în
sensul prost de opinie arbitrară a unui eu izolat, pentru că orice
obiectivitate este „subiectivă”, iar fiinţarea nu devine simplă opinie
a unui „eu” arbitrar (astfel se naşte originalitatea; ea se construieşte
pe originaritate şi înseamnă de fapt formă). Mai avem în acest
moment nevoie de o singură dată cu privire la reprezentarea lumii
amintite pentru a conceptualiza documentarul pur. Data aceasta o
preluăm de la Leibniz, care descrie subiectivitatea ca „perceptio” şi
„appetitus” (adică aspiraţie).
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2.	Intuiţia celor
Precum dziga vertov
Luând în considerare toate cele spuse, un documentar precum cel
al lui Tom DiCillo despre Jim Morrison („When You’re Strange”,
2009) nu poate nici măcar să fie numit documentar. Avem de fapt un
film care rămâne la nivel de „perceptio” (adică prezentare). Fiinţa
lui Jim e de-a dreptul pervertită după placul regizorului (care vrea
să facă rabat de Dolby şi de vocea lui Depp) până când dispare cu
totul. Într-un fel ni se spune: „Acesta este unul...Jim...cântă”. Cum
gândeşte şi simte Jim..ar trebui să intuim, ceea ce e cam dificil (nici
măcar nu apare o poezie întreagă a sa în film).
La fel se procedează şi într-un documentar despre Rolling Stones,
„Salt of the Earth” (r. Jake Cohl, Anthony Green, 2007). Avem în
faţa noastră nişte profesionişti, nu nişte artişti. În schimb Godard
(în „Sympathy for the Devil”, 1968), având intuiţia genială a puterii
camerei de filmat, ştie cum trebuie să se învârtă în jurul repetiţiilor
pentru a prinde adevărul. La Martin Scorsese („Shine a Light”,
2008), reprezentarea rămâne numai la nivel de aspiraţie. Încearcă
să se apropie de chip, dar numai schiţează.
Astfel de anomalii se produc cel mai des din cauză că originalitatea
e pe de o parte greu de atins, iar pe de altă parte prost înţeleasă.
Original nu înseamnă a fi fistichiu. Paul Greengrass e în afara oricărei
gândiri când spune că filmează în stil documentaristic. El filmează
de fapt în stil mecanic şi reuşeşte să mecanicizeze astfel adevărul.
Genul din urmă are o mare calitate, calitate care s-a pierdut de-a
lungul istoriei: aceea de a arăta. Pe vremea lui Vertov era o întreagă
poveste cu arătatul. Şi oamenii nu se sfiau să folosească arătătorul
pentru a-şi exprima satisfacţia. „Uite, domne’!” e echivalent cu
„Sunt prezent şi mă bucur de acest lucru”. Aceasta e marea intuiţie
a lui Vertov. Acum nu ni se mai arată...ni se prezintă. Adică intrăm
într-o convenţie şi astfel se muşamalizează ceea ce ne-ar împinge cu
adevărat degetul spre cer/ecran.
Alain Resnais nu are nicio teamă. Dacă vrea să vorbească despre
ţesătura lumii ruptă de conflictele aberante între popoare (cu mari
pagube aduse unei culturi superioare - cea africană), are nevoie
de câteva statui. „Les statuet meurent aussi” (1953) începe astfel:
„Când oamenii mor, intră în istorie. Când statuile mor, intră în artă.
Această botanică a morţii se numeşte cultură”. Resnais înţelege
(primul vers) scopul suprem al camerei de filmat: aşa cum Alfred
Stieglitz foloseşte lumina pentru a ne arăta prezentul, camera poate
recupera continu-ul, adică ceea ce în mod normal numim deja
trecut. Documentarul realizat în colaborare cu Chris Marker e de
fapt o dizertaţie asupra naturii documentaristice. Pentru că nu ne
arată numai conflicte din Irak (Greengrass), ci ne arată şi efectele
(metafora ţesăturii). Resnais e atât de enervat pentru că oamenii
nu mai au simţul originarităţii încât ne spune simplu: „Statuile mor
etichetate”. Şi după aceea sunt puse în vitrină.
Acelaşi scop jenant l-au deprins şi câţiva ruşi în frunte cu
Maeterlink. Cică artă în favoarea poporului. Just, material pentru
cei ce se preocupă de sovietologie, de tehnici de manipulare. Dar
asta înseamnă că experienţa subiectivităţii este complet anulată.
Joris Ivens găseşte totuşi o cale de scăpare. El foloseşte
constructivismul pentru a vorbi tot despre distrugerea ţesăturii
lui Resnais, odată cu introducerea multitudinii tehnologice. La un
moment dat se spunea că „De brug” („Podul”, 1928) este un film

despre dragostea de poduri... Ivens a sprijinit totuşi comunismul,
e adevărat. Dar din călătoria sa cu Hemingway din 1937 a rezultat
un documentar aidoma lui Flaherty despre un ţinut căzut pradă
unui timp târziu („Terra Espanhola”, 1937). La Ivens există totuşi
o mică îndoială, anume tangenţialitatea temporalităţii. Resnais
nu vorbeşte despre un timp anume al omului (de aici până aici) ci
despre om în sine. Originalitatea (sic forma) îi joacă feste lui Ivens.
Constructivismul are încastrat o temporalitate specifică.

3.	Cum se poate
fenta adevărul
Valoarea cinematografică a filmelor lui Flaherty nu poate fi contestată
din pricina faptului că a regizat multe dintre scenele „de adevăr”.
Este evident faptul că secvenţa vânătorii de foci din „Nonook of the
North” (1922) „ţine” mai ales din pricina încăpăţânării artistice de a
înregistra obiceiurile tradiţionale (inuiţii nu mai foloseau de mult
harpoane). Flaherty, prin „Tabu” (la care a participat şi Murnau 1931),
„Man of Aran” (1934) şi „Elephant Boy” (1937), este un foarte bun
exemplu de ceea ce înseamnă originaritate-originalitate. Căutând
originaritatea în astfel de ţinuturi (fiu de prospector geolog de altfel),
şi-a construit originalitatea din exotismul descris. Ar fi putut rămâne
la stadiul de „perceptio” dacă nu intervenea şi obsesia pentru natură
(provenită probabil din incoerenţa scenariilor-„Louisiana Story”,
1948). Originalitatea stă tocmai în căutare. Ea vine din instinct şi nu
este rezultatul unei manipulări vizuale. În fond, domnul Flaherty
s-a dus să observe şi să găsească ceea ce Resnais crede că Africa a
pierdut. Un singur cusur totuşi...finanţatorii săi („Standard Oil” sau
compania de blănuri „Freres Revillon”) nu au avut parte de acelaşi
tratament incisiv pe care Resnais îl aplică nihilismului occidental.
Ar fi reieşit o metaforă puternică, dar măcar „Moana” (1926) a adus
etimologiei cuvântul „documentar” (invenţia lui John Grierson).

4. Riscul
documentarului
În 1942 documentarul „Moscow Strikes Back” (r. Ilia Kopalin şi
Leonid Varlamov, narat de Edward G. Robinson) câştigă „Oscarul”.
Filmul povesteşte cum armata sovietică a alungat armata nazistă
care invadase Moscova în decembrie 1941. Filmările tremurate
(nu din intenţie regizorală şchioapă, ci pentru că erau făcute
de operatorii de front ruşi) au fost remontate pentru publicul
american. Acesta a prins simpatie pentru aliatul roşu, mai ales
datorită cadrelor mesianice în care apăreau cadavre îngheţate
şi spânzurate de stâlpi. Mai târziu, cineaştii (neavând încă parte
de libertatea democratică pe care o are astăzi Michael Moore) au
fost acuzaţi de simpatii comuniste de către o comisie senatorială.
Iată deci riscul de a impregna pe celuloid timpul: politicul, cu toate
contorsiunile sale, nu ţine cont de intenţiile metafizice. Vorba lui
Flaubert: a se renunţa la discuţii politice sau religioase pentru că
acestea provoacă indigestii.
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Raymond Depardon
de Irina Trocan

Rolul fotojurnalistului, de vreun secol și jumătate încoace, este
să fie omul potrivit la locul potrivit – să fie prezent la evoluția
întămplării efemere și să știe cum să-i capteze esența. O fotografie
bună a fost și rămâne un rod al talentului și al norocului, doar
că, în acest timp, talentul fotografului a devenit din ce în ce mai
important, iar norocul martorului ocular, aproape neînsemnat opera unui fotojurnalist mediocru nu se mai deosebește cu mare
lucru de poza făcută de un trecător cu camera de la mobil. Unui
fotoreporter îi rămâne ambiția să fie omul potrivit – oricum, la
locul potrivit se va afla întotdeauna cineva.
Catalogul expoziției „Terre natale” („Pământ natal”), susținută
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de Raymond Depardon (fotojurnalist și cineast) și de Paul Virilio
(urbanist și filozof ), cuprinde fotografii, colaje și eseuri care
analizează consecințele globalizării. Mărturisirile lui Depardon
și observațiile lui Virilio glisează deseori în jurul ideii că „era
informației” atrage după sine moartea exotismului. Totul a fost deja
fotografiat, sintetizat, arhivat și indexat de motoarele de căutare.
Sunt ușor de intuit avantajele acestei abundențe informaționale
și felul în care schimbă raportul dintre informați și cei care-i
informează: primii vor avea la dispoziție datele elementare din
orice domeniu i-ar interesa. Cei din a doua categorie vor fi nevoiți
să vină cu ceva în plus față de datele elementare; rolul lor nu va
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mai fi să întâmpine curiozitatea publicului - care deja e bombardat
de informații -, ci, din contră, să-i trezească interesul, și nu prin
noutatea subiectului (fiindcă nici un subiect nu mai e senzațional),
ci prin abordarea lui.
Unul din fenomenele discutate în „Terre natale” este evoluția
turismului – e o activitate din ce în ce mai răspândită, dar, în
același timp, devine din ce în ce mai mult o activitate - un sport.
Turiștii sunt mai degrabă fericiți să se îndepărteze de casă decât
să se apropie de locurile pe care urmează să le viziteze. În mod
paradoxal, dezvoltarea turismului, la fel ca suprasaturarea
informațională, inhibă dialogul intercultural mai mult decât îl
încurajează.

Un bun ascultător
Raymond Depardon își propune tocmai să înlesnească acest dialog,
prin fotografiile și documentarele lui. Depardon nu-și structurează
materialul în funcție de o teză și (cu puține excepții) nu folosește
comentariu din off. Alege cu rigurozitate secvențele pe care le
include în film, apoi le lasă spectatorilor libertatea de a le interpreta.
După propria lui declarație, tranziția de la fotojurnalism (pe care
îl practică din 1958) la audiovizual (din 1968) l-a ajutat să învețe să
asculte.
Reticența lui în a-și exprima punctul de vedere îi face documentarele
mai rezistente la trecerea timpului: generațiile succesive le pot
interpreta diferit una față de alta - și, poate, le interpretează în
alți termeni decât realizatorul lor. Aprecierile unui documentarist
îmbătrânesc întotdeauna mai repede decât creația lui (dacă aceasta
este pregătită și construită corespunzător). Chiar un documentar
de referință precum „Nanook of the North” (r. Robert Flaherty,
1922) suferă din cauza comentariilor: astăzi ni se pare naiv că
Flaherty încearcă să-l transforme pe Nanook în prototipul tuturor
eschimoșilor.
S-ar putea să vă mai surprindă ceva la documentarele lui Raymond
Depardon, dacă îi cunoașteți trecutul în fotografie: încadraturile
sunt deosebit de simple. Depardon fixează camera într-un punct
din care își poate urmări subiecții fără să-i incomodeze și le
captează evoluția în planuri lungi. Spune că din fotografie i se trage
„nu încadratura, nu modul de filmare, ci așteptarea momentului
care nu e ca toate celelalte”.

Fuga de senzațional
În „San Clemente” (1982), documentar filmat într-un spital de
psihiatrie din apropierea Veneției, Depardon lasă loc între cameră
și pacienții pe care îi urmărește. Nu îi provoacă în nici un fel, și e
cu atât mai surprinzător că pacienții se dau în spectacol în fața unei
camere de filmat care nu vrea neapărat să fie luată în seamă. Alteori
sunt arătați în planuri lungi trecând unul pe lângă altul, absenți,
sau repezindu-se fără motiv asupra altcuiva; trecerea bruscă de la
apatie la agresivitate e mai frapantă decât acțiunile lor, care și-ar
pierde din impact dacă ar fi decupate - scoase din context.
„Urgences” („Urgenţe”, 1988) prezintă o serie de consulturi din
secția de psihiatrie a unui spital parizian. Cazurile prezentate sunt
cât se poate de variate: un șofer de autobuz care a avut un atac
de panică la jumătatea cursei și n-a mai putut conduce; o femeie
însărcinată care susține că nu e violentă, n-a lovit pe nimeni

niciodată, dar ocazional sparge vitrine pentru a se liniști; un bătrân
care povestește că a încercat să se sinucidă în repetate rânduri –
ultima dată, pe scara blocului („pe unde trece lumea”, comentează
sceptic psihiatrul).
De fiecare dată când i-o permite spațiul, Raymond Depardon îi
încadrează pe medic și pe pacient într-un plan general. Examinarea
se desfășoară ca un dialog în care medicul -la fel de expus judecății
spectatorilor ca pacientul- folosește diverse tehnici să afle cauzele
nevrozei interlocutorului său. Prin felul în care descrie -sincer
sau nu- evenimentul care l-a adus în secția de psihiatrie, fiecare
pacient își face un portret complet, chiar dacă, în unele cazuri, nu
e tocmai portretul pe care și l-ar dori.
„Urgences” e doar una din încercările lui Depardon de a arăta
modul de operare al instituțiilor publice, și toate documentarele
din această serie înfățișează funcționarea normală a instituțiilor nu excepțiile, nici încălcarea regulilor (subiecte atât de dragi presei
tabloide). Paradoxal, datorită acestei opțiuni, documentarele lui
Depardon sunt ieșite din comun.
„Délits flagrants” („Delicte flagrante”, 1994) și „10e chambre –
Instants d’audience” („A zecea cameră – instantanee de audieri”,
2004) își aleg subiectele de studiu din aceeași categorie: oameni
acuzați pentru delicte minore, care ezită să-și recunoască deschis
vina (câțiva invocă scuze de-a dreptul aberante) sau dau de înțeles
că sunt într-o situație fără ieșire (e cazul unor imigranți ilegali).
Dialogurile între împricinați și reprezentanții legii decurg la fel de
anevoios ca acelea din „Urgences”.
Câteva diferențe minore între sistemul judiciar francez și cel
american îi permit lui Depardon să evite, în „10e chambre”,
construcția standard a emisiunilor din Statele Unite. Aici, stabilirea
sentinței nu e miza principală (vinovăția inculpaților a fost deja
stabilită), iar tensiunea nu sufocă niciodată comicul unor eschive.
Mai mult, conform legislației franceze, judecătoarea îi interoghează
pe acuzați, încercând să afle circumstanțele comiterii delictului
pentru a stabili severitatea sentinței; întrebările sunt adesea foarte
intime – li se cere să dezvăluie date importante din biografia lor
și, după câteva minute, fiecare dintre ei ne e cunoscut. Trebuie
apreciat flerul de cineast al lui Depardon: găsește situații critice
pentru personajele lui și se asigură că se va găsi altcineva să-i
pună la încercare, astfel încât el să se poată abține să intervină. În
„Urgences”, „Délits flagrants” și „10e chambre”, Raymond Depardon
oferă o imagine de ansamblu a funcționării unei instituții prin
situații concrete, fără să piardă din vedere complexitatea fiecărui
caz. Puțini cineaști sunt capabili de o asemenea performanță, chiar
în filmele de ficțiune.
„10e chambre” folosește, de la un capăt la altul, doar două tipuri
de încadraturi: judecătoarea e filmată frontal, în plan mediu, iar
inculpații, în contraplonjeu (nu în plonjeu, cum sunt filmați în
majoritatea documentarelor), ceea ce face mai incomodă urmărirea
expunerilor lor prolixe.
„Faits divers” („Fapte diverse”, 1983) e mai puțin consecvent stilistic
și conceptual decât documentarele menționate anterior. Este, întradevăr, un ansamblu eterogen de „fapte diverse” – cazurile atipice
în care au fost implicați polițiștii unei anumite secții; dacă ar fi
rezumate într-un ziar, s-ar pierde printre zeci de alte „curiozități”.
S-ar putea susține în apărarea lui Raymond Depardon că îi e mai
greu unui documentarist să filmeze „fapte diverse” atunci când se
întâmplă și fără să tulbure desfășurarea lor decât îi e unui ziarist să
le sintetizeze a doua zi după ce s-au întâmplat; dar diferența între
înregistrarea evenimentelor și rezumatul lor e și mai semnificativă.
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Într-un eseu din 1962, „Structura faptului divers”, Roland Barthes
scria: „Dacă un asasinat e politic, e vorba de o informație; dacă nu
e, atunci avem un fapt divers”. Cu alte cuvinte, un fapt divers e o
dramă irelevantă pentru viețile celor care nu sunt implicați în ea,
dar devine interesantă prin felul în care se distinge de alte cazuri
similare (un exemplu citat de Barthes: „o femeie își ucide amantul:
crimă pasională? nu, nu se înțelegeau în materie de politică.”)
Faptul divers rezumat în ziar își pierde impactul emoțional și
devine o ciudățenie, o mutație a unui clișeu. Faptul divers filmat în
întregime păstrează încă autenticitatea poveștii.

Lumea largă...
Totuși, „Faits divers” e o excepție în opera lui Raymond Depardon.
Cineastul evită, pe cât posibil, scenele zguduitoare, și discreția cu
care își construiește cele trei filme de ficțiune îi atestă pudoarea.
Toate cele trei lungmetraje sunt plasate în Africa – teritoriu pe care
Depardon l-a explorat de-a lungul carierei sale de fotojurnalist - și
par să se fi născut din dorința lui de a prelungi un moment pe care
l-a captat cândva într-o fotografie. Cel mai însemnat dintre ele este
„La Captive du désert” („Captiva deşertului”, 1990), cu Sandrine
Bonnaire în rolul principal. Filmul e inspirat din povestea lui
Françoise Claustre, ținută ostatică de rebelii din Tibesti (Ciad) timp
de trei ani, și eliberată datorită efortului lui Raymond Depardon
însuși de a-i aduce cazul în atenția publicului și politicienilor
francezi. „La Captive du désert” e compus din planuri gândite în
detaliu care arată singurătatea protagonistei și maiestuozitatea
deșertului –mediu în care supraviețuirea este, în sine, o dovadă
admirabilă de rezistență-, dar, altfel, filmul e doar ilustrarea unei
premise narative simpliste.
Raymond Depardon refuză să-și structureze filmele în funcție
de o teză. Preferă să observe realitatea, să extragă din ea ce i se
pare interesant și să ocolească ce consideră prea șocant - numai că
nici acest proces nu poate fi obiectiv și cineastul conștientizează
că selecția și cenzura pe care le întreprinde sunt decizii profund
personale. De altfel, meseria de fotojurnalist îi cerea aceeași
implicare: agenția Magnum Photos, cu care a început să colaboreze
în 1978, își încurajează angajații să abordeze subiectele din orice
unghi consideră ei de cuviință.
„Afriques: Comment ça va avec la douleur?” („Africa: cum îţi merge
cu durerea?”, 1996) e cea mai puternică expresie a subiectivității lui;
nu e neapărat și filmul cel mai personal. Documentarul urmărește
călătoria lui Raymond Depardon, începută în sudul Africii,
continuată de-a lungul continentului până în nord, și încheiată
în Franța, la ferma părinților săi, pe care documentaristul simțea
nevoia s-o reviziteze. Fiecare nouă locație e înregistrată printr-o
mișcare de panoramare de 360º (care, de obicei, dezvăluie un
teritoriu pustiu și amintește constant de singurătatea călătorului,
despre care Depardon vorbește atât de des), iar comentariul din
off alternează între prezentarea situației actuale din țările africane
-atât de sumbră, încât Depardon preferă să o evoce, în loc să o
arate- și mărturisirea angoasei autorului. „Afriques...” e marcat
de prezența și anxietatea lui Depardon mai mult decât orice alt
documentar al său, dar e și o dovadă a superficialității la care poate
duce pudoarea unui documentarist: Depardon e trimis să cerceteze
situația din Africa și, în loc să o cerceteze în amănunt, cu sânge
rece, se lasă intimidat de imaginea de ansamblu. Inevitabil, filmul
nu reușește să spună despre Africa nimic din ce n-am auzit deja de
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multe ori, și comentariile personale ale lui Depardon nu îl salvează:
e discutabil demersul unui autor care se duce cu o cameră de filmat
pe un alt continent pentru a face un film despre el însuși.
Totuși, în contextul operei lui Depardon, „Afriques...” e un subiect
de studiu notabil. Reținerea documentaristului nu e frica unui
om care se teme să descopere –Depardon e deja familiarizat cu
teritoriile pe care le traversează-, ci este șovăiala cuiva care nu mai
crede în misiunea lui și care înțelege retrospectiv superficialitatea
din expedițiile trecute. Întors în Ciad, găsește membrii unei familii
care au interpretat roluri de localnici în „La Captive du désert”
și descoperă că experiența nu le-a schimbat viețile în nici un fel;
sărăcia și deznădejdea îi afectează la fel de mult. Mai mult, cineastul
își reproșează că, în „La Captive du désert” (și, implicit, în cazul lui
Françoise Claustre), a acordat atâta importanță luptei unei femei
albe cu deșertul, când, pentru localnici, lupta aceasta e o problemă
cotidiană. Practic, Depardon denunță condiția fotojurnalistului
– un om căruia i se repartizează un domeniu necunoscut și i se
cere să vină cu o abordare personală în mai puțin timp decât îi e
necesar să-și înlăture prejudecățile. În expedițiile sale în Africa,
Raymond Depardon a avut libertatea să arate continentul în orice
fel și-a dorit, dar n-a avut ocazia să îl cunoască îndeajuns, și atunci
toate problemele etice (ce distanță păstrează față de subiect, cât
de șocante sau înduioșătoare pot fi imaginile pe care le captează,
cât de mult își dorește să explice prin ele) sunt lipsite de sens;
Depardon își propune să elimine exotismul din materialele sale,
să nu propage imagini ale traiului mizer care îi îndepărtează și
mai mult pe privitorii occidentali, dar privirea sa rămâne tot una
distantă.

...și curtea părinților
„Les Anées déclic” („Anii de declic”, 1984), autobiografia modestă
a cineastului, explică parțial contradicțiile din firea lui care ies
în evidență în „Afriques...” și anticipează seria de documentare
„Profils paysans”. Raymond Depardon a plecat în Paris la 16 ani să
lucreze ca asistent al unui fotograf, pentru că nu voia să rămână la
ferma părinților -îi era rușine că e fiu de țărani- și putea să rămână
în Paris doar în măsura în care putea să se întrețină din fotografie.
Câteva decenii mai târziu, concluzionează că nu e potrivit pentru
meseria de fotoreporter –nu poate spune cu aceeași implicare
orice poveste i se atribuie și are oroare de violență-, și mărturisește
că îi pare rău că s-a îndepărtat de părinți; tatăl său a murit în timp
ce el era într-o expediție în Ciad, și cel mai apăsător regret al lui
Raymond Depardon e că nu l-a filmat niciodată.
Tripticul „Profils paysans” („Profiluri de săteni”) (alcătuit din
„Profils paysans: l’approche” („Apropierea”, 2001), „Profils
paysans: le quotidien” („Cotidianul”, 2005) și „La Vie moderne”
(„Viaţa modernă”, 2008)) e omagiul adus de cineast părinților
săi. Urmărește viețile câtorva țărani cu gospodării similare
fermei pe care a crescut Depardon și, prin intermediul lor, lasă
să se întrevadă moartea unui anumit mod de viață. Activitatea
fermierilor e tot mai puțin rentabilă, copiii lor pleacă la oraș (la fel
ca Depardon), iar prețurile proprietăților cresc constant (pentru că
sunt cumpărate de orășeni ca reședințe secundare), încât cei care
ar fi dispuși să se stabilească la o fermă nu și-o pot permite. Prin
tradiție, documentarele care tratează moartea țărănimii consideră
de cuviință să arate condițiile mizere în care trăiesc ultimii săteni
și melancolia cu care aceștia își așteaptă sfârșitul; în schimb,
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La Vie moderne, 2008

Raymond Depardon îi înfățișează ca pe niște oameni pragmatici,
care sunt conștienți că generațiile următoare nu le vor adopta
obiceiurile, dar își văd mai departe sârguincioși de treburi.
Deși prezența cineastului se face simțită mai puțin, „Profils
paysans” e personal într-un fel în care „Afriques: Comment ça
va avec la douleur?” nu reușește să fie: nimeni n-ar fi investit în
realizarea documentarelor un efort atât de mare ca Raymond
Depardon, și nimeni nu ar reuși să reunească interviurile câtorva
familii în tabloul complet al unei clase sociale. Probabil că „Profils
paysans” n-ar fi fost atât de purificat de exotism rural (cântecul
cocoșilor, imagini pitorești cu țărani muncind, răsăritul soarelui
peste ogor) dacă n-ar fi fost filmat de un om care cunoaște viața la
țară altfel decât prin motivele vizuale și sonore care-i încântă pe
reporterii superficiali.
Documentarele lui Raymond Depardon sunt planificate minuțios.
Când a filmat „La Vie moderne”, îi cunoștea deja pe protagoniști
de cincisprezece ani, și dezinvoltura acestora n-ar fi fost posibilă
altfel: câteva fraze rostite de ei în fața camerei de filmat pot trece
lejer drept bârfe sau destăinuiri făcute unui prieten - au un caracter
intimist întâlnit rar (sau deloc) într-un documentar despre o clasă
socială. O altă decizie a realizatorului a fost să reducă la minimum
scenele de muncă agricolă, așa că a programat filmările în lunile
de iarnă, când fermierii au mai mult timp de discuții; ultimul
documentar din triptic e compus aproape exclusiv din secvențe de
dialog (Depardon își interoghează direct subiecții, pentru prima
oară în cariera sa de documentarist).
„La Vie moderne” e mai închegat decât primele două părți, și câteva
soluții tehnice au făcut posibile aspectul și coerența stilistică. Spre
deosebire de celelalte, e filmat pe peliculă de 35 mm, în format
Cinemascope; Depardon poate intervieva un cuplu încadrându-i
pe amândoi - nu mai e nevoit să-i arate unul câte unul, în planuri

succesive -, iar claritatea fundalului, într-un plan lung, scoate în
evidență bucătăriile și sufrageriile mobilate numai cu strictul
necesar și le dă o idee spectatorilor despre austeritatea stilului de
viață al fermierilor. Documentaristul a folosit o cameră modificată
să deruleze pelicula de două ori mai încet, astfel încât să poată
filma planuri de două ori mai lungi, să nu fie nevoit să întrerupă
brusc un monolog. Depardon folosește planuri lungi pentru că vrea
să favorizeze un „timp al ascultării”, să-i permită spectatorului să
se acomodeze cu prezența celui care vorbește și să înceapă să-i
descifreze gesturile și intonația, să înțeleagă mai mult din monolog
decât mesajul comunicat direct.
Tripticul „Profils paysans” e apogeul unei cariere de patru decenii
pentru documentaristul care l-a creat, și un exemplu pentru toți
ceilalți; reușește să acopere un subiect amplu fără să fie tezist sau
simplificator. Nu în ultimul rând, e o opțiune stilistică inovatoare,
și ar fi, probabil, o tendință de încurajat dacă s-ar găsi destui
realizatori la fel de riguroși ca Raymond Depardon. Momentul
de glorie al sintezelor a trecut –după cum spuneam mai înainte,
s-au scris deja destule sinteze despre orice subiect-, urmează era
documentarelor-fluviu.
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de Tudor Jurgiu

Frederick Wiseman

„Ceea ce încerc eu să fac este să montez filmele astfel încât ele să aibă
o structură dramatică. De aceea, am rezerve în legătură cu termenul
de cinema observaţional sau cinema verité, deoarece, pentru mine,
cinema observaţional înseamnă doar să stai pe acolo, un subiect fiind
la fel de interesant ca celălalt. Cel puţin pentru mine asta nu este
adevărat şi mi se pare că cinema verité e doar un termen franţuzesc
pompos care nu are nici un sens.”
Wiseman caută foarte mult drama în locurile în care filmează. Toate
situaţiile surprinse şi apoi alese de el au ceva excepţional şi dramatic:
o adolescentă îşi acuză tatăl vitreg de hărţuire sexuală în prezenţa
lui, a mamei, a unei funcţionare şi, desigur, a camerei. Tensiunea
momentului e mai captivantă decat în multe filme de ficţiune şi
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totul pare jucat foarte bine. De multe ori reacţiile persoanelor, deşi
reale, nu par adevărate. Ceea ce se întâmplă în realitate poate părea
de multe ori fals pentru că adevărul şi realitatea nu se confundă
întotdeauna. Prin răbdarea şi insistenţa lui, Wiseman reuşeşte să
găsească în realitate secvenţe pe care alţii se chinuie mult să le
construiască cu actori.
Stroheim spunea că „...trebuie doar să priveşti realitatea cu destul
de multă insistenţă pentru ca ea să-şi releve urâţenia.” Ce face
Wiseman este, prin insistenţa lui asupra personajelor, să extragă
drama din momente aparent banale. Insistând pe o situaţie aparent
nedramatică, reuşeşte să releve tensiunea şi problemele care se
ascund unui ochi superficial. De aici poate veni confuzia cu un
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gen de cinema direct, brut, nemanipulator. În „Public Housing”
(1997), o bătrână curăţând o varză şi vorbind despre nimicuri este
portretizarea emoţionantă şi ideală a unei probleme sociale foarte
răspândite.
„Filmele mele se bazează pe acţiuni neregizate şi nemanipulate.
Montajul şi felul în care filmez sunt foarte manipulatorii. Ce alegi să
filmezi, modul în care alegi să filmezi, felul în care montezi şi felul în
care structurezi filmul sunt alegeri subiective pe care eşti nevoit să le
faci. Pentru „Belfast, Maine” (1999) am avut 110 ore de material din
care am folosit doar 4 ore, aproape nimic. Cum alegi să comprimi o
secvenţă reprezintă alegere, cum sunt aşezate secvenţele în relaţie
cu alte secvenţe reprezintă o alegere.”
Wiseman susţine că filmele lui sunt dezvoltarea unei experienţe
personale, şi nu un portret obiectiv sau ideologic al subiectului ales.
Faptul că el nu atacă prin mijloacele violente cu care ne-am obişnuit,
nu înseamnă că nu expune o opinie asupra subiectului de care se
apropie. Manipularea porcoasă din filmele lui Michael Moore nu
reuşeşte să spună de fapt nimic şi nici să aibă efectul politic pe
care el îl aştepta. Wiseman reuşeşte să extragă idei generale care
merg dincolo de subiectul ales, dar în acelaşi timp rămane fidel
specificităţii acestui subiect şi redă unicitatea lui.
Puterea filmelor lui provine din faptul că îşi ilustrează opiniile cu
foarte multă răbdare şi subtilitate. Refuză să ne spună direct sau
să se implice direct în situaţiile surprinse. Pronunţarea unei opinii
transmite de fapt foarte puţin spectatorului. O stare de fapt poate
fi înţeleasă şi simţită doar prin ilustrare. Secvenţele surprinse de el
nu au rigoarea unei teze, ci sunt pline de nuanţe şi îndoieli. Însă o
idee este cu atât mai elocvent enunţată cu cât este în acelaşi timp
pusă sub semnul întrebării. Totul e echivoc şi expresiv. Deşi nu prea
poţi spune că personajele lui sunt tipologizate, ele reprezintă cu
siguranţă ceva mai mult decat individualităţi izolate. Prin insistarea
asupra unui personaj şi surprinderea lui în relaţie cu diferite alte
personaje, el ajunge să vorbească pentru autor.
În „Juvenile Court” (1973) ai de multe ori impresia de inversare a
raportului de putere. Copiii pun la îndoială autoritatea adulţilor şi
scot la iveală slăbiciunile lor. Abordarea superficială, medicală şi atât
de rece a unui psiholog păleşte brusc în faţa opiniilor sincere şi dure
ale unei adolescente de 14 ani, care îi spune, pe un ton atât de sigur,
că ea nu a fost niciodată apropiată de părinţii ei şi nici ei de ea şi
că problema este foarte simplă. Asaltaţi încontinuu de evanghelişti
efervescenţi, de părinţi neputincioşi, de psihologi superficiali şi
de tot felul de discursuri atent construite în care nu mai cred nici
măcar cei care le rostesc, tinerii trăiesc o confuzie totală şi nu găsesc
un interlocutor real în nimeni. Singurătatea e poate sentimentul
cel mai pregnant în acest film plin de vorbe, zgomote şi momente
tensionante. Brusc, în spatele acestor intenţii bune instituţionalizate,
înţelegi cât de definitivă şi iremediabilă e singurătatea acelor tineri.
De multe ori autorul porneşte de la o situaţie simplă, dar răbdarea cu
care insistă pe personaje face ca foarte încet şi surprinzător situaţia
să se complice şi probleme din ce în ce mai grave şi mai personale
să iasă la suprafaţă. Acest parcurs lent şi subtil amplifică senzaţia
de veridicitate şi lasă timp spectatorului să poată empatiza mai
mult cu personajele. Tot timpul simţi în spate răbdarea şi iscusinţa
unui adevărat povestitor. Prin câteva cadre descriptive este creată
atmosfera. Fiecare discuţie are momente bine marcate, răsturnări de
situaţie, puncte culminante şi aproape totdeauna o pauză tăcută care
funcţionează ca un deznodămant.
Însă aproape nici o secvenţă nu îţi lasă impresia de sfârşit al
discursului început de autor. Chiar dacă ai impresia că ai înţeles

situaţia şi cam asta e, următoarea secvenţă te surprinde cu încă o
nuanţă a aceleiaşi probleme şi îţi oferă astfel încă o perspectivă
pe care nu o mai credeai posibilă. Fiecare secvenţă reia ideea celei
precedente, dar merge puţin mai departe. Şi tot aşa, până când te
simţi brusc cufundat în atmosfera filmului, şi ideea lui, chiar dacă nu
e enunţată clar, îşi găseşte un loc adânc în mintea ta. Din acest tip de
nuanţare şi structurare vine şi omogenitatea filmelor lui, care sunt
blocuri greu de dezasamblat, sculptate din aceeaşi bucată.
Wiseman realizează un tip de documentar care, fără să predice,
ridică nişte probleme profunde şi te lasă cu întrebari la care cu
greu poţi găsi răspuns. În „Titicut Follies” (1967) asistăm la discurul
logic şi perfect argumentat al unui presupus paranoic. În faţa lui
stă doctorul, care fumează şi îl priveşte impasibil, nerăspunzând
la întrebările legitime ale pacientului. După ce ţi se agaţă eticheta
de nebun, orice faci sau spui sunt simptome. Un cerc vicios care te
aduce la disperare. Lungimea discursului pasional şi argumentat
al tânărului lasă indignarea spectatorului să se amplifice până la
revoltă. După încheierea întâlnirii, concluziile sunt trase rapid: cel
puţin încă un an de internare. Nu mai înţelegi nimic. Cine e mai
nebun?
„Aproape toate aspectele legate de producţia unui documentar sunt
manipulatorii. Din punct de vedere etic trebuie să încerci să faci
un film care să fie fidel opiniei tale vizavi de ceea ce se întamplă.
Părerea mea este că aceste filme sunt părtinitoare, condensate, pline
de prejudecăţi si compresate, dar sunt corecte. Cred că eu fac filme
care nu sunt corecte într-un sens obiectiv, dar precise în sensul în
care cred că sunt o relatare corectă a experienţei prin care am trecut
făcând filmul. Cred că am datoria faţă de oamenii care au fost de
acord să apară în film să îl montez în aşa fel încât să reprezint cât
mai corect ceea ce am simţit eu că se întamplă la momentul filmării.”
Ştim că orice fel de observare afectează şi subiectul observat şi că nu
ai cum să fii „musca de pe perete”. Da, oamenii se pot comporta altfel
când se ştiu filmaţi, dar nu văd de ce reacţiile provocate de prezenţa
unui aparat de filmat nu spun la fel de multe despre caracterul acelor
oameni. Dacă sadismul unor gardieni care îl batjocoresc pe pacientul
unui azil de nebuni e provocat de prezenţa camerei, putem spune
că ei sunt de fapt nişte tandri pe care aparatul i-a transformat în
nişte dobitoci cruzi? Cred că de multe ori camera acţionează ca un
revelator, provoacă un fel de exorcizare. Camera ţine locul unui grup
de străini dispuşi să te asculte necondiţionat, astfel ea putând avea
efectul unei terapii şi provocând o confesiune mai mult sau mai
puţin sinceră. Oamenii tind să fie mai curajoşi şi să spună lucruri
pe care nu le-ar spune în absenţa camerei; o altă autoritate vine la
putere şi aceasta ascultă pe oricine fără să judece. Astfel, spiritul
unei situaţii, al unui loc nu este alterat de observare. În acelaşi timp,
Wiseman petrecea destul de mult timp în instituţiile pe care le
alegea şi probabil că de multe ori oamenii se obişnuiau cu aparatul,
chiar dacă nu până într-acolo încât să-l ignore, dar oricum suficient
încât să nu îşi mai controleze atitudinea din cauza asta.
Nu pot să nu amintesc şi absurdul din filmele lui Wiseman. Există
momente de-a dreptul bizare sau absurde care te amuză şi te pun
pe gânduri când îţi dai seama că e vorba de realitate, şi nu de o piesă
absurdă: un bărbat mătură o autostradă în mijlocul deşertului şi a
vântului care aduce tot mai mult nisip; de ziua ei, o femeie primeşte
vizita unui clovn şi începe să cânte în duet cu el. Wiseman foloseşte
aceste momente excepţionale, care aduc un aer puţin exotic câtorva
din filmele lui. Fără a comenta şi fără a lua interviuri, filmele lui
reuşesc să te angajeze şi să te captiveze ca spectator şi să rămană în
acelaşi timp corecte faţă de subiectele pe care le surprind.
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Festivalul Internaţional al
Filmului Fantastic de la Bruxellles
ediţia a 28-a | 8-20 aprilie 2010
Când am ales, din puzderia de festivaluri europene dedicate „filmelor de
groază şi mister” tocmai „BIFFF” - ul („Brussels International Fantastic
Film Festival”), m-am ghidat în funcţie de vechime (festivalurile
devin din ce în ce mai bine organizate odată cu trecerea timpului) şi
de selecţie (atunci, la a 25-a ediţie, au fost premiate „Brand Upon the
Brain!” (2006) al lui Guy Maddin şi „Gwoemul” („The Host”, 2006) de
Bong Joon-ho). Credeam că voi testa şi alte festivaluri. Dar am rămas
fidel „BIFFF”-ului, şi la a patra descindere în Bruxelles aşteptările mi-au
fost deplin sat(/d)isfăcute.

Marile event-uri
Ca orice festival care se respectă, „BIFFF”-ul are ceremoniile lui: de
închidere şi deschidere. Fiecare cu filmele aferente, a doua cu un plus
de premii (minim 7, câte unul pentru fiecare secţiune). Filmele aferente
sunt, de regulă, din „mainstream”, ale cărui tentacule se întind prin
programul celor 12 zile şi generează alte vizionări-eveniment. „The
Fourth Kind” (2009, r. Olatunde Osunsanmi), cu Milla Jovovich şi Elias
Koteas cu tot, s-a dovedit o alegere cel puţin neinspirată de deschidere a
festivalului. Olatunde Osunsanmi mai are multe de învăţat la capitolele
regie, scenariu, lucru cu actorii şi concepţie cinematografică. Nu-l ajută
nici pretenţiile „faux-documentary”, nici subiectul (bufniţele nu sunt
ce par a fi pentru că sunt extratereştri). Nici remake-ul la cultissimul
„The Crazies” (1973, r. George A. Romero) nu a cauzat vreo reacţie
pozitivă. Tot ce era excelent în originalul semnat de George Romero
s-a dus pe apa sâmbetei, iar Breck Eisner, prea preocupat de machiaje
şi sperieturi ieftine, ratează subtextele deloc „destinate marelui public”
ale lui Romero. Din povestea despre infestarea accidentală cu un virus
cauzator de nebunie (creat de armata SUA) a unor locuitori dintr-un
orăşel pierdut pe hartă şi eşecul operaţiunii militare de muşamalizare/
izolare dispar şi anti-militarismul, şi nihilismul şi orice profunzime.
„Solomon Kane” (2009) ridică: beneficiază de prezenţa unui regizor
cu două filme cel puţin interesante la activ (Michael J. Bassett, autor al
„Deathwatch”-ului din 2002 şi „Wilderness”-ului din 2006) şi are la bază
un protagonist vânător de demoni, deci omolog de-al lui Constatine şi
Van Helsing. Lipsit de 3D-uri şi efecte mega-speciale, filmul lui Bassett
este mai degrabă rudă cu fantasy-urile optzeciste decât cu adaptările de
azi după benzi desenate. „Daybreakers” (2009, r. Michael & Peter Spierig)
a rezistat cu brio unei revizionări: distopia cu vampiri excelează vizual,
construieşte o lume a viitorului complet camuflată de orice fel de raze
solare şi, în ciuda unei soluţionări deloc isteţe, rezonează cu multe filme
de referinţă ale canonului cinematografic vampiresc. „Kick-Ass” (2010,
r. Matthew Vaughn) a spălat din ruşinea „marelui cinema hollywoodian
de gen” tocmai la închiderea festivalului. Peripeţiile pline de violenţă,
umor şi indivizi mascaţi ale unui adolescent care devine supererou
media sunt admirabil transpuse din paginile benzilor desenate semnate
de Mark Millar (autor al pretextului grafic care a dus la „Wanted”).

Neo-giallo
Dintre toate genurile cinematografice «dubioase» ignorate chiar şi de
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către o bună parte dintre cinefili, tocmai giallo-ul (amestec estetizat
şi confuz de thriller cu mister supranatural provenit din cinema-ul
italienesc al deceniului 7) a fost resurectat. Dario Argento (unul dintre
maeştrii genului şi totodată unul dintre cei mai „overrated auteuri” din
istoria cinema-ului) recidivează cu un rateu de proporţii apocaliptice
intitulat tocmai „Giallo”. Nici efortul italo-belgian „Christopher Roth”
(2010, r. Maxime Alexandre) nu este îmbucurător. Povestea scriitorului
de romane de groază care se retrage împreună cu soţia într-o vilă din
Toscana (filmată undeva prin România) tocmai pentru a fi bântuit de
un sadic ucigaş în serie plictiseşte atunci când nu scârţâie grav. „Skjult”
(„Hidden”) reuşeşte imposibilul: un giallo pur, dur, uber-estetizat şi
hipnotic. Pål Øie, norvegian capabil de frisoane şi mister, articulează
memorabil povestea unui fost copil abuzat care, întors la 20 de ani de la
evadarea din casa părintească, revine în satul pierdut în păduri pentru
a-şi îngropa mama torţionară şi se trezeşte suspect principal într-o serie
de crime brutale.

Noord
Patru dintre marile surprize ale „BIFFF” 2010 vin din nordurile
îngheţate ale Europei. „Reykjavik Whale Watching Massacre”
(aka RWWM, regia Júlíus Kemp) este primul slasher islandez şi o
revizitare a formulei clasice. Cu un grup pestriţ de turişti urmăriţi
de o familie de islandezi demenţi, dar şi cu inspiraţia de a ieşi din
standardele genului (personajele sunt mult mai credibile, de unde
rezultă o luptă cu şanse aproximativ egale pentru victime şi ucigaşi
şi, deci, suspans mai percutant), Kemp scrie istorie cinematografică
plină de sânge şi fjorduri. „Valhalla Rising”, opusul mitologic semnat
de Nicolas Winding Refn este o incursiune crajoasă în «cinemaul pur». Sau cel puţin asta ar putea crede Refn, al cărui film, mult
prea sărac în dialoguri şi sens rămâne doar o splendidă imersiune în
peisaje scoţiene asezonate cu ceva violenţă şi o tensiune mult prea
subtilă. Protagonist mut şi lipsit de un ochi în non-saga nordică, Mads
Mikkelsen recidivează în „Die Tür” („The Door”), surpriză deosebit de
plăcută venită din partea germanului Anno Saul, specialist în comedii
uşurele. Care, dincolo de prima parte a filmului (melodramă de familie
al cărei copil a murit), schimbă macazul spre teroare identitară şi
lumi paralele. Rezultă o nouă citire a „Invaziei hoţilor de Trupuri”,
mult mai personală, dramatică şi emoţionantă decât ar fi de aşteptat
din partea lui Saul. „Fri os fra det onde” (aka „Deliver Us from Evil”)
sondează putreziciunea morală a Danemarcei şi a civilizaţiei vesticcreştine. Ole Bornedal scotoceşte sub preşurile milostiveniei christice
şi eliberează monştri urii. Moartea unei bătrâne duce la o gloată pusă
pe linşaj. Din gloată fac parte toţi creştinii dintr-un mic orăşel care,
stârniţi de soţul deosebit de neo-nazist al decedatei, vor să pună în
băţ pielea bosniacului din localitate. Căruia o oiţă cam rătăcită a
comunităţii a avut grijă să-i însceneze vinovăţia. Capabil de un cinism
vecin cu mizantropia, Bornedal nu caută nimănui scuze sau justificări,
pune pe film un asediu memorabil şi un mare egal între creştinism şi
ipocrizie.
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de Cristi Mărculescu

teorie de film

Șocanta Asie
Odată cu invazia remake-urilor americane ale unor filme cretinjaponeze cu fantome răzbunătoare şi consecvente trilogiei răzbunării
coreene a lui Park Chan-wook, ţările mai mult sau mai puţin asiatice
au căpătat un statut remarcabil, de dealere de şocuri, orori, absurdităţi
sanglante şi furii incontrolabile. Pe care cinematografiile naţionale nu
fac decât să îl confirme. „Jue ming pai dui” („Invitation Only”), debutul
taiwanezului Kevin Ko, amestecă, în doze corecte, „torture-porn” cu
„survivalist horror” şi ura de clasă. Un grup de amărâţi primesc invitaţii
la un party luxos. Care nu are decât un scop: căsăpirea invitaţilor
speciali, care uneori chiar se fac vinovaţi de a vrea lucruri şi onoruri
ce nu se cuvin plebei. Cu „Bakjwi” („Thirst”), Chan-wook se arată
interesat de literatură. Mai exact de „Thérèse Raquin”. Turnura vampircontemporană adăugată romanului naturalist al lui Émile Zola nu
face decât să exacerbeze sexualitatea criminală a cuplului protagonist.
Fascinant şi inegal, filmul rămâne la fel de memorabil ca „Antichrist”-ul
lui Von Trier. Cu care împărtăşeşte şi concepţia despre rolul femeii ca
agent feral al distrugerii.
Cheun” (aka „Slice”) este de provenienţă tailandeză, dar multe din
elementele thriller-ului cu ucigaş în serie sunt puternic inspirate de
cinema-ul corean. Kongkiat Khomsiri amalgamează teme majore
(prietenie, dragoste, răzbunare, identitate) şi le reasamblează impecabil
într-un film acut, psihotic, arty, non-linear. Povestea puşcăriaşului
proaspăt eliberat care, pentru a-şi recupera iubita (ţinută ca gaj de o
brigadă de poliţie) trebuie să captureze un ucigaş în serie, are unul dintre
acele «mega-twisturi» totalmente năucitoare. Indonezianul „Darah”
(aka „Macabre”) are doi regizori (Kimo Stamboel &Timo Tjahjanto)
şi ceva mai multe probleme. Cumva povestea celor 5 indivizi găzduiţi
într-o casă de o familie deloc binevoitoare câştigă din regie tot ce pierde
la capitolul «originalitate scenaristică»: chestiunile împrumutate de la
„Texas Chain Saw Massacre” (1974, r. Tobe Hooper) şi „À l’intérieur” („Pe

dinăuntru”, 2007, r. Alexandre Bustillo, Julien Maury) beneficiază de un
suport suficient de corect tensionat încât să nu irite sau plictisească.
Japonezii lansează un nou cretinism pe jumătate parodic, pe jumătate
înecat în revărsări prea puţin credibile de maţe şi sânge: „Kyûketsu
Shôjo tai Shôjo Furanken” (aka „Vampire Girl vs. Frankenstein Girl”),
melodramă telenovelistică pentru adolescente morbide şi iubitorii
filmelor din acea categorie mirific intitualată «so bad it’s good».

Desigur, și niște zombies
„Survival of the Dead”, cel mai recent film cu micro-buget semnat de
George A. Romero nu putea lipsi de la „BIFFF”. Deci l-am revăzut, de
data aceasta pe ecran mare. Mic, lipsit de ambâţ, prezentat drept postwestern, filmul ia în colimator ultima chestiune contemporană pe care
Romero nu o luase în colimator: familia. Pentru că, deşi pare un film
despre soldaţi care se refugiază pe o insulă unde două clanuri de cowboy
bătrâni se luptă pentru controlul zombie-ilor, „Survival of the Dead”
este un film despre familie şi despre dragoste. Pare greu de crezut, dar
chiar despre aceste „issues este”. Cu creierii şi putregaiurile şi hăcuirile
aferente cu tot.

Boll. Uwe Boll
Cel mai teribil „enfant terrible” al cinema-ului, noul Ed Wood, ziceţi-i
cum vreţi. Dar odată cu renunţarea la ecranizările de joace video, domnul
Uwe Boll s-a apucat de filme serioase. Nu au rezultat capodopere, dar
„Tunnel Rats”, „Stoic” şi mai ales „Rampage”, care i-a adus ovaţii şi
aplauze la scenă deschisă în Bruxelles, nu mai caută oroarea în zombies,
monştri, magie sau alte chestiuni ne-lumeşti. „Rampage” este povestea
unui masacru comis cu o inteligenţă admirabilă şi dintr-un plictis epocal
de un june american. Care rezonează subteran cu toate întrebările
rămase fără răspunsuri despre modul în care societatea şi civilizaţia
Made in the US of A pot cauza atâta ură şi atât de puţine soluţii.

61

Festivalul de Scurt și Mediu-Metraj NexT
ediţia a patra | București 13-18 aprilie 2010
de Tudor Buican, Ioana Mischie, Irina Trocan
The Armoire (Șifonierul), Canada 2009
regie Jamie Travis
Film câştigător al premiului publicului
Câştigătorul premiului publicului la această ediţie NexT, „The
Armoire” de Jamie Travis, are numeroase calităţi. În primul rând,
pentru un scurt metraj reuşeşte să creeze un suspans specific,
crescând, al unui thriller autentic. Filmul prezintă procesul unei
hipnoze aranjate sub forma unui joc de-a v-aţi ascunselea în care
descoperim treptat de ce e atât de tulburat Aaron, un copil de 8-12
ani. Tony, singurul său prieten, a dispărut şi el spune că acesta venise
cu el acasă şi, pur şi simplu, la un moment dat, în timpul unui joc,
nu l-a mai găsit.
Toate gesturile lui Aaron par a fi legate de faptul că nu e capabil să
se desprindă. Astfel, el evoluează din ce în ce mai ciudat, pe măsură
ce lucrurile se precipită. E chestionat de oamenii mari, apoi vede
la televizor că prietenul său a fost ucis şi îngropat în pădure, apoi
începe să-i audă vocea care îl provoacă („adevăr sau provocare” fiind
jocul lor preferat), printre altele, să urineze în pupitrul său de la
şcoală.
Aaron ajunge să nu poată dormi decât în dulap. Totuşi, încet, încet
ajunge să-l înlocuiască pe prietenul său în cor, când ceilalţi descoperă
că şi el are voce, şi descoperim un complex al fratelui cel mare al lui
Aaron faţă de Tony. Filmul se joacă cu registrele şi trece de la thriller
la comedie foarte uşor, dar fără să scadă din tensiune. La un moment
dat, însă, printr-o derulare (ingenioasă, de altfel) vedem ce a făcut
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Aaron înainte să înceapă jocul în timpul căruia spunea că Tony a
dispărut şi vedem că băiatul şi-a luat prietenul mort în camera lui şi
l-a îngropat în pădure.
În aceste condiţii, faptul că după aceea Aaron e prezentat cum îşi
ucide cu sânge rece prietenul provocându-l să introducă o furculiţă
în priză, după ce acesta l-a provocat să stea închis în dulap, mi se
pare o hibă mare. Într-o poveste cu mister, amuzantă, cu un suspans
venit din perspectiva lumii unui copil, a înfăţişa băiatul ca un
criminal foarte calculat, cu sânge rece şi a-i face prietenul să-i dea o
lecţie de prietenie respectându-i dorinţa mi se pare forţat, de dragul
de a produce un şoc cât mai mare spectatorului.
În orice caz, pentru ce propune în ansamblu, chiar şi cu exagerările
de rigoare, „The Armoire” rămâne un film bine făcut, din toate
punctele de vedere. (de Tudor Buican)

Betty B and the The’s (Betty B și trupa ei), Germania 2009
regie Felix Stienz
Deşi filmul este declarat oficial „a short drama”, Felix Stienz
îşi defineşte lumea printr-un umor rafinat şi prin autoironie.
Fără telenovelizări inutile, reuşeşte să construiască o poetică
cinematografică credibilă, alegând un subiect cu substrat dramatic
- un love story vintage .
Cu sarcasm şi cu dexteritate ştie să conducă stările şi emoţiile
personajelor lui şi conferă unor secvenţe universalitate. Tobias B.
are o viaţă inertă, este un bărbat şters ca apariţie, foarte scund, fără
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satisfacţii profesionale şi personale. Nu are prieteni, nu mai are loc
de muncă, totul îi pare pierdut până când acelaşi Felix Stienz, de
această dată scenarist al scurtmetrajului nemţesc, desemnează plot
point-ul. Într-o zi, Tobi o întâlneşte pe Betty B. (Maluse Konrad),
solista trupei Betty B. and the The’s. Tipologic, cele două personaje
sunt diametral opuse, tocmai asta făcând ca apropierea lor să
condimenteze filmul mai intens decat un sos roşu asociat unui Chilli
con carne. Cei doi îşi consumă povestea de iubire.
Cei cinci membri ai trupei the The’s imprimă ritm filmului.
Priviţi colectiv, sunt un mix de etno-punk-romance-eri de vârste
diferite care creează atmosfera într-un local de mâna a treia.
Priviţi individual, însă, fiecare dintre ei pare să ascundă o poveste
asemănătoare, background-ul lor fiind trădat de figurile aproape
inerte. Repertoriul muzical pare un plâns pus pe note, un plâns
dirijat, cu bemoluri înfundate/sacadate.
Filmul este frumos şi viu prin atmosfera pe care şi-o proclamă,
prin polisemantism, prin jocul de contraste (deşi uneori acest joc
este valorificat excesiv) prin expresivitate (râsul isteric al lui Heiko
Pinkowski / expresia inertă a lui Tobias B.), prin asocierea unor
personaje diferite, atât fizic cât şi temperamental (Tobi B./Betty B.).
Imaginea este, de asemenea, un actant important în definirea
vibe-ului filmic. Cadrele captivează prin compoziţia cromatică.
Personajele, prin simpla apariţie, coregrafia minimalistă a mişcărilor
lor, cântecul, devin elemente „picturale” în sine. Procedeele stilistice
privilegiate în „Betty B and the The’s” sunt contrastul, contrapunctul
şi antinomiile. Prin ele, filmul respiră, atât din punct de vedere
ideatic, cât şi din punct de vedere vizual.
Versurile piesei lui Betty, într-o limbă inventată, cresc fluxul
dramaturgic al filmului. Cel care prezintă apariţia trupei pe scenă
aminteşte de personajul lui Michel Gondry din „Tokyo!” (2008). (de
Ioana Mischie)

Muzica în sânge, România 2010
regie Alexandru Mavrodineanu
Film câştigător al premiului acordat celui mai bun
film românesc din competiţie
Tematic, cele 13 minute ale filmului vorbesc despre a reuşi onest întrun cadru social în care relaţiile, pilele, combinaţiile, manevrele par
singurele resurse de reuşită. Lumea din „Muzica în sânge” este una
guvernată/îmbibată/saturată de manele. Indiciile ne sunt date încă
de la început prin radioul din încăperea paznicului şi continuă prin
prezentarea pieţei de unde i se cumpără cămaşa lui Robert, care este
un adevărat carusel sonor pitoresc, urmată de casa lui Dan Bursuc,
gazda numeroaselor audiţii susţinute de copii de vârste fragede, şi,
spre final, RATB-ul care devine o scenă în miniatură, un statement
în sine. Eclectismul este valorificat constructiv în acest film, fără să
lase niciun moment impresia unei convenţii ieftine, dominate de
kitsch.
Scenariul, semnat de Cătălin Mitulescu şi Alexandru Mavrodineanu,
pleacă de la o idee simplă, care însă reuşeşte să devină treptat o
demonstraţie memorabilă (cand spun memorabilă, mă refer la faptul
că melodia cântată de Lele - highlight-ul dramaturgic al subiectului rămâne întipărită în mintea spectatorilor mult timp după terminarea
filmului).
Ne este prezentată o familie modestă dintr-o zonă periferică a
Bucureştiului, a cărei preocupare cotidiană este câştigarea unui
venit pentru a reuşi să se întreţină. El - Petre(Andi Vasluianu) este
un paznic de noapte la un garaj de autobuze situat la periferia

Bucureştiului, în timp ce Ea (Dorotheea Petre) este vânzătoare la
o gogoşerie. Petre, convins că fiul său Robert (11 ani) are muzica în
sânge, vrea sa îl introducă marelui producător de hituri şi vedete Dan
Bursuc. La început, băiatul pare să fie sigur pe el, dar ajuns la probă,
se confruntă cu un mediu necunoscut lui, în care ceilalţi participanţi
sunt însoţiţi de părinţi mult mai influenţi; întreaga atmosferă îl
complexează şi cade la preselecţia organizată de Bursuc.
Simetrice si încărcate de semnificaţie sunt drumurile ilustrate în
acest film: drumul spre Dan Bursuc şi drumul de la casa de producţie
spre casă, în aceleaşi RATB-uri ponosite, cu un decor mizer. Drumul
„către” este cel care conturează speranţele şi idealurile personajului:
întrebat de Petre de ce vrea să facă muzică, copilul motivează că are
muzica în sânge şi vrea să facă bani pentru a putea merge la şcoală şi
pentru a le ajuta pe mama şi pe sora lui, Petruţa.
Drumul „dinspre” continuă şi amplifică declaraţia personajului,
constituind „revanşa”. Petre îşi dă ultimii bani unui acordeonist şi îl
cheamă să cânte. Lele îl învaţă melodia care îi place şi cântă alături
de el. Momentul în care Lele îşi primeşte banii de la acordeonist,
pe motiv că el este cel care îi merită de fapt, îi certifică statutul de
personaj cu muzica în sânge.
Scurtmetrajul reuşeşte să facă un lucru destul de dificil: transformă
cu succes un element controversat şi hiper-peiorativizat în
momentul de faţă - manelele/maneliştii - într-o premisă educativă şi
cât se poate de respectabilă. (de Ioana Mischie)

Türelem (Cu puţină răbdare), Ungaria 2007
regie Laszlo Nemes
Film câştigător al premiului pentru cea mai bună regie
Dacă ar trebui încadrat într-un gen, scurtmetrajul „Türelem” ar fi un
film istoric minimalist. Nu pretinde să trateze exhaustiv Holocaustul,
așa cum, de pildă, „Rosetta”, al fraților Dardenne, nu pretinde să
spună totul despre populația săracă a Belgiei. „Türelem” recreează,
pur și simplu, un moment emoționant din viața protagonistei sale
și folosește mijloacele cinematografului pentru a-l reda în toată
complexitatea lui.
O parte semnificativă a acțiunii filmului e conținută într-un cadru
neîntrerupt: camera se fixează pe chipul protagonistei, a cărei
identitate se dezvăluie treptat, în timpul plimbării ei printr-o
încăpere; fundalul se vede neclar, dar coloana sonoră sugerează
activitățile celorlalți oameni, care își văd de rutina lor. Atmosfera
din lagărul german nu se distinge prea mult de schizofrenia unei
clădiri de birouri de astăzi; timp de câteva secunde, expresia femeii
îi trădează tulburarea, dar nimeni nu observă. O nuanță psihologică
atât de fină – singurătatea în care trebuiau îndurate sentimentele
umaniste - i-ar scăpa unui film istoric care își împarte personajele în
două tabere omogene, „germanii” și „evreii”.
Ar fi greu de găsit o formă mai bună pentru acest subiect, una care să
insinueze mai bine trăirile protagonistei, iar aparența de obiectivitate
a filmului cere foarte multă planificare – fiecare moment e construit
cu atenție și foarte multă modestie. Nu pot să nu mi-l imaginez pe
regizor cerându-i scenografului să-i construiască decorurile cu mare
grijă la detalii, dar avertizându-l că, în final, se vor vedea încețoșat.
I se poate reproșa filmului că estetizează Holocaustul – că, poate,
calofilia cinematografiei maghiare nu prea e compatibilă cu imaginea
unei mulțimi de evrei care își așteaptă moartea. Numai că „Türelem”
are o miză mult mai delicată decât impresionarea spectatorilor prin
imagini zguduitoare: evocă războiul prin prisma emoției pe care
acesta i-o cauzează unei femei, la un moment dat. (de Irina Trocan)
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Festivalul B-Est
Ediţia a șasea, București | 20 – 25 aprilie 2010
de Sorana Borhină, Rozana Mihalache, Ștefan Mircea, Mirona Nicola, Irina Trocan
Caravana cinematografică, România - Germania 2010
regie Titus Muntean
cu Mircea Diaconu, Doru Boguţă, Iulia Lumânare
„Caravana cinematografică” a lui Ioan Groșan face parte din acea
categorie de opere literare care par mult mai ușor de adaptat pentru
cinema decât sunt de fapt. E aproape în totalitate filmabilă: umorul
autorului e anecdotic, deci ar trebui – teoretic - să poată fi ecranizat
fără mari bătăi de cap; diferențele între personaje sar în ochi; satul
în care se petrec întâmplările e descris cu mai multă atenție decât
oricare dintre protagoniști. La o primă vedere, textul e gata să fie
împărțit în secvențe și cadre. Numai că e o primă impresie greșită.
Povestirea e ușor de vizualizat tocmai pentru că inventariază lucruri
pe care le-am mai văzut undeva; imaginile pe care le evocă nu au
nimic specific, nu aduc nimic în plus situațiilor și dialogurilor. Nu
trebuie să vedem satul aproape pustiu, activistul tânăr care încă își
mai ia în serios misiunea, masa la care stă chircit între sătenii care
vor să îl îmbete - știm deja cum arată. În adaptarea după „Caravana
cinematografică”, scrisă și regizată de Titus Muntean, imaginea e
pleonastică.
Inevitabil, ritmul filmului e mai lent decât ritmul prozei. Scriitura lui
Ioan Groșan trece cu viteză de la descrieri umoristice la anecdote,
de la ironiile la adresa ideologiei comuniste la stinghereala unui
flăcău care încearcă să seducă o fată. Calitatea principală a textului e
concizia, iar concizia se pierde când o întâmplare povestită în cinci
propoziții se transformă într-o secvență de cinci minute; rămâne o
porțiune seacă de film în care personajele – multe și schematice
- așteaptă cuminți să-și rostească replica, iar spectatorii așteaptă
să audă poanta. Filmul nu e mai mult decât înlănțuirea unor astfel
de porțiuni. Nu e nici la fel de proteic ca opera literară: textul
îmblânzește ironia, transformându-se de fiecare dată când aduce în
prim-plan câte un personaj, dar regia lui Titus Muntean nu se abate
de la cadrul lung, compus migălos, care obiectivizează și egalizează
toate fragmentele. Relatarea detașată, lipsită de spirit ludic, e,
probabil, cel mai puțin adecvat fel de a spune o poveste care extrage
din fiecare personaj cea mai stânjenitoare trăsătură; distanțarea
transformă tipologia în caricatură.
S-ar părea că Titus Muntean n-a făcut nici un efort să găsească un stil
cinematografic echivalent, să rescrie și să filmeze într-un fel anume.
Dacă textul relatează cu precizie un episod haotic, filmul pare doar
dezlânat. îi lipsesc imaginile grăitoare, asupra cărora ar putea zăbovi
(ca acelea care abundă în cinematografia cehă pre-revoluționară),
sau îi lipsește refuzul programatic de a zăbovi asupra unei imagini
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(opțiune stilistică adoptată și perfecționată de maeștri ca Jean Renoir
și Robert Altman).
Acestea fiind zise, nu cred că toate defectele filmului se trag dintr-o
problemă de transformare a literaturii în cinema. Stângăciile de
adaptare ar putea scuza întrucâtva atmosfera rarefiată și personajele
schematice, dar nu explică scenele grotești – glumițe cu efect
imediat - pe care scenaristul-regizor le inserează în film; nu lear putea explica decât neîncrederea în spectatori (gândul că asta
vrea să vadă publicul într-un film cu comuniști) sau superioritatea
față de protagoniști – mentalitate nu tocmai onorabilă pentru un
artist. Textul lui Ioan Groșan îi portretizează cu cinism, e adevărat,
dar nu le neagă umanitatea; filmul nu le dă ocazia să fie altcumva
decât rizibili. După ce realizarea primului său film, „Examen”
(2003), a fost mai complicată decât se aștepta să fie, Titus Muntean
a hotărât să nu mai facă niciun film, niciodată; mi-e greu să-mi
dau seama de ce a fost „Caravana cinematografică” opera care l-a
convins să se răzgândească. Proza scurtă care stă la baza filmului
e o relatare subversivă a modului în care firescul vieții îi ține piept
controlului comunist, în timp ce majoritatea scenelor din „Caravana
cinematografică” a lui Titus Muntean sunt grotești; regizorul nu prea
lasă loc pentru firesc sau pentru viață. (de Irina Trocan)

Gigante, Uruguay – Argentina – Germania – Spania 2009
regie Adrián Biniez
cu Horacio Camandule, Leonor Svarcas
Filmul „Gigante”, în regia lui Adrian Biniez, a fost premiat de juriul
festivalului B-Est la categoria scenariu și regie. Fără a fi revoluționar
în nici unul din cele două domenii, „Gigante” face însă lucrurile „ca la
carte”, dar fără să fie clișeic.
Filmul spune povestea lui Jara, un bărbat bine-făcut, amator de
heavy-metal, care lucrează ca paznic de noapte într-un supermarket.
Acesta face o pasiune pentru Julia, o femeie de serviciu care lucrează
pe tura sa și pe care începe să o urmărească cu ajutorul camerelor
de supraveghere. Pe măsură ce interesul lui Jara pentru Julia crește,
urmărirea se transferă și „în plan real”, bărbatul mergând în urma ei
pe stradă atunci când ambii pleacă de la serviciu.
Din punct de vedere estetic, filmul poate fi catalogat drept realist
prin felul imparțial de a filma și montajul folosit strict pentru a
realiza succesiunea temporală a evenimentelor. Din acest punct de
vedere, filmul poate fi o revelație despre cât de mult timp poate să nu
existe dialog într-o situație realistă. Adrian Biniez nu face economie
de replici, ci pur și simplu le folosește numai acolo unde ele își au

REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

festivaluri

In the Loop, 2009

locul, unde sună firesc în cazul acestui personaj taciturn și introvertit
care este Jara. Dialogul și lipsa lui fac, așadar, o treabă foarte bună
în a caracteriza personajele, necondiționând evoluția acțiunii redată,
cum este și normal în cinema, prin imagini.
Prin intermediul personajului principal, scenaristul și regizorul
Biniez mânuiește abil elementele de previzibil, propunând o
răsturnare de situație. El trece în normalitate ceea ce spectatorul nu
ar aștepta de la o persoană ca Jara: un bărbat masiv care își afișează
prin tricouri gustul pentru diverse formații rock nu prea pare genul
care să lase o floare pe culoarul pe care știe că va veni să se spele
Julia. În mod constant ne așteptăm ca acest personaj să își arate ceea
ce aparențele ar sugera ca fiind adevărata sa natură (manifestări
impulsive, chiar violente), dar surprizele vin tocmai din faptul că se
întâmplă exact opusul.
În ton cu ritmul personajului principal, „Gigante” are o lentoare
caracteristică, însă nu în sensul de plictiseală. O măsură bună a
ritmului filmului este acela din secvențele în care Jara vizualizează
din cabina de control, pe rând, imaginile fiecărei camere de
supraveghere. Din punct de vedere regizoral, această metodă e o
găselniță interesantă, fiind practic un decupaj în decupaj și, în același
timp, o formă de montaj. (de Mirona Nicola)

In the Loop, Marea Britanie 2009
regie Armando Iannucci
cu Peter Capaldi, Harry Hadden-Patton
Filmul care a câştigat marele premiu la cea de-a şasea ediţie a
Festivalului B-EST este un „spinoff” după un sitcom politic de succes
din Marea Britanie: „The Thick of It”. „In the Loop” reprezintă, de
asemenea, o surpriză neaşteptată şi o gură de aer proaspăt pentru
satirele politice, acest gen de film fiind lipsit în ultima perioadă de
opere memorabile.

Deşi regizorul şi scenaristul Armando Iannucci a fost asemănat cu
Michael Moore, ca structură şi abordare a subiectului „In the Loop”
se înrudeşte mai mult cu „Wag the Dog” (1997, r. Barry Levinson),
decât cu documentarele primului. Având la bază un conflict armat
deja existent, atât Iannucci, cât şi Levinson au creat războaie fictive,
care să răsune în conştiinţa colectivă a spectatorilor. „In the Loop”
satirizează relaţia diplomatică pe care britanicii o au cu americanii,
războiul din Irak şi administraţia Blair – în care persoane precum
consilierul Alastair Campbell, au ajuns să dicteze şi să controleze nu
numai acţiunile miniştrilor, ci şi traiectoria politică a Marii Britanii.
Astfel, în centrul filmului se află directorul Departamentului pentru
comunicare cu presa, Malcom Tucker (acelaşi din „The Thick of It”,
jucat tot de scoţianul Peter Capaldi), un fel de maestru-păpuşar. Ca un
adevărat spinner, Tucker orchestrează oamenii şi evenimentele ce se
desfăşoară pe scena politică, dar în acelaşi timp rezolvă problemele
ce se ivesc în culise.
Intriga filmului se declanşează în momentul în care noul ministru
al Dezvoltării, Simon Foster (Tom Hollanger) cataloghează, în
timpul unui interviu, un eventual război în Orientul Mijlociu ca fiind
„imprevizibil”. Ministrul scoate o a doua perlă, de data aceasta ceva
mai clară şi mult mai gravă - dar în acelaşi timp epopeică: „pentru a
păşi pe calea păcii, uneori trebuie să escaladăm culmea conflictului”.
În acest moment, oficialii Departamentului de Stat ai SUA încep să se
folosească de incompetentul Simon pentru a câştiga susţinerea Marii
Britanii în vederea declanşării unui război.
Stilul cinematografic de tip documentar ciné-verité folosit în
sitcom, este păstrat şi perfecţionat în „In the Loop”, ştirbind astfel
din glamourul pe care producţii precum „The West Wing” sau „The
Queen” (2006, r. Stephen Frears) l-au aruncat asupra clasei politice şi
conferind în acelaşi timp o notă de autenticitate.
Apariţia şi succesul înregistrat de o astfel de producţie este una
fericită şi duce la o mai amplă reprezentare a modului în care
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cineaştii britanici tratează politica şi problemele politice „de
actualitate”: putem spune că Armando Iannucci cu „In the Loop” şi
Stephen Frears cu „The Deal” (2003) şi „The Queen” se află la două
extreme diferite. (de Sorana Borhină)

A Single Man (Un om singur), SUA 2009
regie Tom Ford
cu Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult
„A Single Man”, primul film în regia designer-ului vestimentar Tom
Ford, este o adaptare (pe care Ford a realizat-o împreună cu David
Scearce) a romanului din 1964 scris de Christopher Isherwood.
Filmul reprezintă o portretizare a societăţii americane din anii ’60,
conturată prin prisma personajului principal, un profesor universitar
de vârstă mijlocie, George Falconer (Colin Firth), care trăieşte
drama de a-şi fi pierdut iubitul, Jim (Matthew Goode) cu care fusese
împreună timp de 16 ani. Cei doi erau „invizibili” într-o lume care
nu numai că nu încerca să-i accepte, dar nici nu făcea efortul să-i
înţeleagă sau să-i cunoască, homosexualitatea fiind atunci un subiect
tabu.
„A Single Man” arată o zi din viaţa personajului principal, ale cărui
acţiuni sunt întrerupte din când în când de flashback-uri, iar accentul
cade pe suferinţa umană, care lasă umbre şi cute pe faţa lui George,
îmbrăcat impecabil şi purtând ochelari cu rame groase ce duc cu
gândul la Yves Saint-Laurent (să nu uităm că Ford a creat pentru
renumita casă de modă din Paris, deşi Saint-Laurent nu era cel mai
mare fan al lui).
George plănuieşte în detaliu acea zi, gândind-o ca pe ultima, dar
câteva evenimente neaşteptate îl fac să-şi reconsidere „poziţia”. Apar
un student care doreşte să i se spună câte ceva despre „invizibilitate”,
un bărbat spaniol cu alură de James Dean care îi oferă servicii
sexuale şi îi face promisiuni de amor, fetiţa vecinilor cu care poartă
un dialog bizar şi Charlotte, o veche prietenă consumatoare de
gin tonic şi ţigări roz, personaj interpretat cu farmecul discret al
Julliannei Moore.
Mai presus de toate, filmul iese în evidenţă datorită modului în care
Firth îşi asumă şi îşi conduce interpretarea şi datorită compoziţiei
picturale a cadrelor, care sunt de o frumuseţe răvăşitoare; pentru
că „A Single Man” este în primul rând un film frumos, ce vorbeşte
despre urâtul unei societăţi închistate, construite din aparenţe.
Suferinţa lui George provine şi din negarea lui ca om de către ceilalţi,
din prefăcătoria cu care e nevoit să se „îmbrace” în fiecare zi şi din
eterna invizibilitate.
Tom Ford a făcut o paradă a stilului cinematografic înnăscut şi
original în „A Single Man”, a scos la lumină talentul unui actor
remarcabil – Colin Firth şi a transformat o poveste de un tragic care
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s-ar fi putut confunda uşor cu patetismul clişeic, într-una afectată de
cursul firesc şi totuşi atât de neaşteptat al existenţei.
(de Rozana Mihalache)

Glyanets, (Strălucirea), Rusia 2007
regie Andrei Konchalovsky
cu Yuliya Vysotskaya, Irina Rozanova
Cel mai recent film al lui Andrei Konchalovsky ,„Glyanets”, pare
să să joace pe foarte multe planuri. Întâlnim satiră, melodramă,
poezie, decadență, perversitate și le întâlnim, din păcate, doar la
suprafață, ilustrativ, ba chiar demonstrativ. Din păcate, cu greu
putem presupune că demonstrația lui convinge pe cineva. De altfel,
mecanismele utilizate sunt similare cu cele din „Poker”, opera
„maestrului” Sergiu Nicolaescu, o comparație deloc măgulitoare
pentru Konchalovsky, autorul unor filme considerate capodopere,
precum „Dvoryanskoe gnezdo” („Un cuib de nobili”, 1969) şi
„Sibiriada” („Siberiada”, 1979). Din punct de vedere estetic, filmul
nu prezintă prea mult interes. Scenariul are la bază o poveste tipic
hollywoodiană, cu o fată din provincie care se duce în capitală pentru
a cunoaşte succesul ca fotomodel. Ajunsă acolo, este prinsă într-un
joc rapid al corupției și înșelătoriei din care nu mai poate scăpa. Ici,
colo sunt câteva scene scoase parcă din filmele regizate de Andrei
Tarkovski, un soi de cinema poetic care reprezintă o ruptură stilistică
față de ansamblul filmic, provocând un constrast neplăcut. Decupajul
este și el destul de clasic și nu impresionează, iar cadrele în care se
obervă o dorință vădită de metaforă sunt exagerate și kitsch-izate,
precum cel de la sfârșit, cu revistele împrăștiate. De fapt, kitschul
este o constantă a acestui film, de la scenografie și imagine, care
propun aproape tot timpul o cromatică stridentă, formată din culori
tari, constrastante și până la dialogul plin cu aforisme despre lumea
modernă. Are toate aparențele unui film comercial cu pretenții ceva
mai ridicate, în felul acesta fiind ușor dezamăgitor și pentru cinefil
și pentru popcornist. Acesta din urmă va observa cu stupoare că nici
măcar fetele frumoase nu sunt așa frumoase. De asemenea, observăm
viziunea superficială asupra modernității, în care regăsim un amestec
șocant de corupție și cinism. Personajele sunt niște suflete moarte, ca
în romanul lui Gogol. Totul pare la prima mână, fără vreo întrebare
privind cauzele adevărate, fără o analiză în profunzime a efectelor.
În lumea aceasta nu există nuanțe, nu există complexitate umană.
Filmul este un pseudo-semnal de alarmă cu privire la pericolele din
epoca aceasta, așa cum sunt văzute de o persoană care evident nu le
cunoaște sau pe care nu o interesează îndeajuns încât să le exploreze
mai profund. Înțelegem că se tratează subiectul falsității, dar acest
lucru nu justifică falsitatea filmului în sine.
(de Ștefan Mircea)
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Eldorado, Belgia – Franţa 2008
regie și scenariu Bouli Lanners
cu Bouli Lanners, Fabrice Adde
Filmul lui Bouli Lanners are două puncte forte: 1. imaginea lui JeanPaul de Zaeytijd („Ultranova”, 2005, r. Bouli Lanners), care combină
întinderile vide de parcă cele două personaje ar traversa preria, şi nu
nordul Franţei, cu locaţii mărunte tipice (graffitiuri, încăperi ticsite)
pentru un road-movie (unghiulaţia are reminiscenţe din Dreyer);
2. coloana sonoră a lui Renaud Mayeur de descendeţă directă din
zona Beat (Tom Waits), cu iz parodic pe alocuri. Până acum pare a
fi o reţetă suficientă pentru un film de tipul „Mystery Train” (1989),
dar Lanners nu e Jarmusch. Regizorul însuşi interpretează rolul lui
Yvan, un mecanic de maşini cu trăsături depresive care îşi găseşte
casa spartă de către un fost junkie pe nume Elie (actualmente
„rolling stone”) - Fabrice Adde. Premisa este gata şi de aici ar trebui
să se dezlănţuie talentul regizoral. Prima secvenţă e bine construită
ca text (are aer de Beckett), dar energia se pierde pe parcurs din
cauza faptului că cei doi actori nu au simţul compactităţii precum
Laurel şi Hardy. Lanners nu ezită să facă trimiteri la cinema întruna
şi asta îl costă - un film care nu duce nicăieri. Perindarea celor doi şi
şapca roşie (Wim Wenders n-a bătut câmpii în „Paris, Texas”, 1984)
sunt redundante. Cel mai bine îi iese lui Lanners secvenţa cu mama
lui Elie (Francoise Chichery), care are o estetică particulară (încă o
dată îl ajută unghiulaţia şi jocul actoricesc à la Ceylan). După care
revine la personaje bizare (un nudist cu scaun de Alain Delon care
le repară maşina) şi situaţii „trase de păr” (Elie îl convinge pe Yvan
să-şi prindă părul de tavan pentru a nu adormi la volan). Pe final,
încearcă o metaforă, amintindu-şi că intenţia iniţială era să facă un
film profund despre doi nicăieri – oameni (metafora cu moartea
câinelui picat din cer, simbol al legăturii înfiripate ad-hoc). Dacă ar
fi să scoatem toate picanteriile despre care Lanners crede că îi dau
suculenţă filmului (de fapt, ele chiar reprezintă suculenţa, dar fără
nicio conexiune), nu rămâne nimic (sau poate mesajul e „don’t trust
a junkie!”). De altfel, tot timpul am avut senzaţia că îşi construieşte
scenariul întocmai ca Peckinpah (pe măsură ce filmează) - asta
pentru că filmul e plin de cadre în care maşina celor doi traversează
Franţa - e adevărat că imaginea e impecabilă, la fel şi muzica, dar
regizorul pare a sta undeva pe scaunul său, preocupat mai degrabă
de nudism decât de nihilism. (Andrei Ciorică)

Ben X, Belgia-Olanda 2007
regie Nic Balthazar
cu Marijke Pinoy, Greg Timmermans
Probabil că v-ați obișnuit până acum cu filme care par reclame ale
jocurilor video care se vor face după ele; ei bine, „Ben X” e un caz
special: arată ca un joc pe computer, din motive dramaturgice. Ben,
protagonistul filmului, e un adolescent autist care își petrece timpul

liber (arhisuficient) cufundat într-un astfel de joc; chiar atunci
când e nevoit să se dezlipească de calculator, fragmente din lumea
virtuală – pe care a avut destul timp să o exploreze - se strecoară în
textura realității – pe care nu reușește să o cuprindă în ansamblu.
își vizualizează plimbările ca pe parcurgerea unui spațiu pe o hartă
virtuală și asociază imediat chipurile cunoscuților cu avatarurile
lor digitale. O parte consistentă din „Ben X” e un amestec dislexic
de planuri - detaliu și efecte speciale – nici camera de filmat nu
are putere de concentrare mai mare decât Ben - și dezordinea asta
poate deveni foarte repede obositoare, dar aș fi fost pregătită să
apăr un film care face spectatorii părtași, în cel mai propriu sens
al cuvântului, la halucinațiile protagonistului. Dacă regizorul scenarist Nic Balthazar ar fi fost onest (și inspirat), ar fi încercat
să afle ce arată și ce ascunde filtrul prin care Ben vede lumea și,
în definitiv, cât de important e jocul pentru el. La un moment
dat, vocea obosită, fără inflexiuni a lui Ben, care narează filmul,
anunță sec că a reușit să ajungă la nivelul 80 - adică sus de tot; Ben
e eliberat de febra spiritului de competiție și de conștientizarea
dureroasă a timpului pierdut – ar putea fi primul om căruia jocurile
pe computer i-ar aduce pacea sufletească.
Dar Nic Balthazar tratează hobby-ul lui Ben strict ca refugiu sordid
al unui adolescent pe care nu-l simpatizează colegii, și îl interesează
mai mult postura de victimă decît cea de jucător. În a doua parte
a filmului intră mult mai puțini pixeli și mult mai multe torturi:
doi dintre colegii lui Ben fac haz de anormalitatea lui în diverse
feluri mârșave - deși, văzând cît efort și timp consumă umilindu-l,
m-am întrebat dacă ei chiar au o viață personală normală. Filmul
se transformă într-o pledoarie-pentru-acceptarea-celor-care-suntaltfel-decât-noi, pe care am mai auzit-o de câteva mii de ori și tot
nu putem s-o credem; ce poate fi mai naiv decât pretenția că tot
ce-i lipsește unui autist pentru a se vindeca e invitația la o bere cu
colegii?
„Ben X” are câteva momente în care pare că nu va fi un „teen movie”
de duzină, dar își ratează șansa. Poate că a venit vremea să vă spun
că jocul video cu care seamănă „Ben X” e inclus ca bonus pe DVD.
(Irina Trocan)

Tatarak (Fiorii tinereţii), Polonia 2009
regie Andrzej Wajda
cu Krystyna Janda, Pawel Szajda
Ca să poţi înţelege ultimul film al maestrului ar trebui să ştii pe de
rost toată filmografia sa. „Tatarak” ( trimite la o plantă acvatică,
cunoscută la noi sub multe denumiri, precum „obligeană”,
„buciumaş”, „cin-de-apă”, „trestie mirositoare” - are şi calităţi
afrodiziace) este numele unei povestiri aparţinând cunoscutului
prozator polonez Jaroslaw Iwaszkiewicz, după scrierile căruia
Wajda realizase deja trei filme: capodopera sa „Brzezina” („Pădurea
de mesteceni”, 1970), „Panny z Wilka” („Tinerele fete din Wilco”,
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1979) şi „Noc czerwcowa” („Noaptea de iunie”, 2002). Veteranul
cineast se gândea de mult la o adaptare pentru ecran a acestei
povestiri, însă fusese întârziat de concizia textului (problemă
rezolvată graţie tinerei scriitoare poloneze Olga Tokarczuk). Când
s-a decis să realizeze filmul, Wajda a aflat că actriţa sa principală,
Krystyna Janda, nu poate participa la proiect din pricina bolii
grave a soţului ei. Aşa că filmările au început un an mai târziu,
după moartea lui Klosinski (căruia îi este dedicat „Tatarak”). Când
producţia se apropia de sfârşit, actriţa i-a înmânat regizorului
câteva pagini confesive, în care ea descria ultimele zile de viaţă
ale bărbatului iubit şi trăirile proprii legate de despărţire; paginile
fuseseră scrise în serile de rememorare şi meditaţie pe care ea
le-a petrecut singură, în camera de hotel, după filmări. Marta
(interpretată de aceeaşi rafinată Krystyna Janda) este prinsă
între durerea pricinuită de pierderea ambilor fii, iubirea unui
doctor lipsit de căutări (şi care îi ascunde boala de care suferă) şi
simplitatea tânără a lui Bogus (Pawel Szajda). Wajda reuşeşte prin
întrepătrunderea planurilor narative să treacă de melodramatismul
istorioarei şi să realizeze un film traversat de o sinceritate specifică
poate doar acelor artişti mari care, vorba lui Marquez, „mai au doar
să-şi povestească viaţa”. Nici la capitolul invenţii Wajda nu trece
din vedere să puncteze ceva pentru cinema - la un moment dat,
Krystyna Janda, extenuată şi traumatizată (monologurile amintite
îi evidenţiază motivele), iese din rolul Martei şi, în filmul despre
film, părăseşte platoul, îndreptându-se spre o „casă” (hotelul unde
memoriile par a sparge ecranul) care nu-i mai oferă protecţie.
(Andrei Ciorică)

Sonbahar (Toamna), Turcia - Germania 2008
regie Özcan Alper
cu Onur Saylak, Megi Kobaladze
Care e diferența dintre „Uzak” („Distant”, 2002), cel mai bun film al
lui Nuri Bilge Ceylan, și „Sonbahar” („Toamna”, 2008) al lui Özcan
Alper? În primul rând, „Sonbahar” e realizat la șase ani după ce
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„Uzak” a impresionat critica internațională. În al doilea rând, deși
filmele sunt asemănătoare ca manieră stilistică, doar în primul
dintre ele stilul vine din nevoia de a spune o anumită poveste
într-un anumit fel. „Uzak” – probabil cel mai sumbru film făcut
vreodată despre doi burlaci într-un oraș mare – trebuia să recreeze
cât mai precis trecerea lentă a timpului, să capteze moartea lentă
a unor speranțe încă vii. Planurile lungi, care urmăresc mișcările
mărunte ale personajelor, transmit disproporția dintre neliniștea
pe care o simt aceștia și ezitarea cu care caută soluții la problemele
lor; ritmul filmului e lent, dar în fiecare cadru e ceva care să
contrabalanseze monotonia – o acțiune concretă care atenuează
angoasa atotcuprinzătoare. „Sonbahar” copiază din „Uzak” ritmul
lent și câteva cadre (cele mai pitorești, nu neapărat cele mai
bune), numai că observarea minuțioasă a prezentului nu-l ajută în
niciun fel. Protagonistul din „Sonbahar”, un fost deținut politic cu
sănătatea șubrezită care se întoarce după zece ani în satul natal,
abia descoperă schimbările petrecute în lipsa lui. Prezentul e,
pentru el, un timp în care recuperează trecutul, iar descoperirea e
procesul cel mai greu de observat de la distanță. De fapt, s-ar putea
ca, urmărindu-l într-unul din lungile sale momente de tăcere, să vă
distragă frumusețea convențională a naturii din fundal.
Nu pretind, bineînțeles, că marea problemă a filmului e opțiunea
regizorului-scenarist pentru planurile lungi. Insist atât de mult
asupra compoziției cadrelor pentru că sunt sigură că Özcan Alper
a presupus că veți uita și de tânărul a cărui moarte este precipitată
de cei zece ani de detenție, și de prostituata cu suflet mare căreia
tânărul îi amintește de un erou romantic rus, și de mama care îl
așteaptă cu masa pusă - și Özcan Alper a uitat de ei, au rămas toți
niște personaje-tip cu emoții prefabricate, pioni pe care îi plimbă
de la un cadru bibilit la altul. E un drum lung de parcurs de la
imagini plăcute (pe care, în definitiv, le-ar putea imortaliza orice
fotograf tenace cu o pregătire minimă) la creație artistică veritabilă.
„Sonbahar” e mai puțin marcat de contribuția creativă a autorului
său decât de imaginea maiestuoasă a soarelui care asfințește peste
Marea Neagră. (Irina Trocan)
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Festivalul de
Film de la
Cannes
ediţia a 62-a | 12 – 23 mai 2010
de Andreea Dobre , Mirona Nicola, Miruna Vasilescu

- preludiu de Miruna Vasilescu

Am luat trenul de la Torino ca să ajung la Cannes. M-am gândit
că varianta mai rapidă şi mai simplă cu avionul până la Nisa
e prea de tot. Cannes-ul trebuie să fie măcar un pic intangibil.
Mi-am târât trolley-ul printre palmieri şi turişti şi am poposit
deasupra oraşului, pe o terasă imensă cu vedere panoramică. În
zilele următoare, aveam să descopăr că poţi să trăieşti la Cannes
chiar dacă nu ai buzunarele doldora de bani şi de invitaţii
pentru covorul roşu. Trebuie doar să cunoşti câţiva oameni, săţi doreşti să vezi câteva filme şi să ai un scop obiectiv pentru
care te afli acolo – atât cât să ai o oarecare traiectorie prin
mulţimea omniprezentă şi hiperactivă. După 10 zile de Cannes
m-am ales cu un pachet complex de trăiri, sorbit de citron în
exces, nervi provocaţi de wireless-ul slab care e gratuit doar în
cafeneaua dedicată presei şi la McDonald’s, nasul bronzat după
statul la cozi interminabile ca să văd un film la care mă duc strict
pentru că-mi place titlul şi o imensă frustrare că, oricum aş face,
maximul de filme pe zi este 3. Câteodată niciunul.
Cu toate astea, am făcut o obsesie pentru un cineast, m-am
bucurat că cinema-ul românesc nu s-a plafonat, şi am râs şi
am plâns la două filme, lucru care mi se întâmplă rar şi, când
mi se întâmplă, filmul trece în carneţelul cu preferate. Partea
ciudată e că prea puţin din Cannes înseamnă filme bune şi

cineaşti talentaţi. Mai e şi show-ul, publicitatea excesivă,
milioanele de copaci care mor pentru pliante, bătaia pe vânzări
internaţionale, excesul de zâmbete şi excesul de zel. Cannes-ul e
plin de străini... Şi totuşi, când am ajuns pentru prima oară pe
un covor roşu şi am mers ca la carte cu paşi rari şi zâmbetul pe
buze – deşi invitaţia îmi parvenise din pur noroc şi, din păcate,
n-aveam nicio legatură nici cu Takeshi Kitano, nici cu filmul lui
din competiţie, „Autoreiji” („Outrage”, 2010) – am înţeles de ce
se zice că celebritatea e un drog. În rest, Cannes-ul e destul de
accesibil. Cu un press- pass normal (pentru că existau şi criticii
de la „Variety”, „Screen International”, „Le Film Français”
etc., care intrau primii la orice proiecţie...) şi un loc de cazare
asigurat, am avut acces la aproape toată strălucirea după care
tânjeau „muritorii de rând”, care-şi ocupau scăunelele de pe
marginea covorului roşu încă de dimineaţă. Am ajuns şi la o
petrecere cu etichetă (după premiera cu covor roşu de la filmul lui
Kitano) şi la una cu dans până dimineaţa pe hiturile adolescenţei
mele (petrecerea filmului „Les Amours imaginaires” („Iubiri
imaginare”, 2010) în regia lui Xavier Dolan) şi pe o plajă îngustă
şi semi-populată de localnici, undeva în partea ne-festivalieră
a oraşului (La Bocca). Aşa că, într-adevăr, nicăieri nu e ca la
Cannes.
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9 review-uri şi 1 interviu de la
Cannes 2010
Copie conforme (Copie autorizată), Franţa – Italia – Iran 2010
regie Abbas Kiarostami
cu Juliette Binoche, William Shimell
Film câştigător al Premiului pentru cea mai bună interpretare feminină
(Juliette Binoche) în cadrul Competiţiei Oficiale a Festivalului
Abbas Kiarostami are o personalitate complexă ce se reflectă în
moduri inedite în stilul său regizoral. Filmele sale au o puternică
latură filosofică- studiază comportamentul uman, țintesc intențiile
și motivațiile subconștiente - stârnind în conștiința spectatorului
un proces de analiză care se prelungește și după ieșirea din sala de
cinema.
Până acum, regizorul iranian și-a construit universul cinematografic
în spațiul țării sale natale, un stat a cărui situație politico-socială
creează frecvent premise pentru controverse: chiar și astăzi, în Iran
libertatea de expresie a artiștilor este constant îngrădită. Totuși,
filmele lui Kiarostami sunt despre iranieni în aceeași măsură în care
sunt despre oameni din oricare alt spațiu. Numitorul comun este
acela că, într-o formă sau alta, toți ne punem întrebări filosofice,
existențiale.
„Copie conforme” marchează o tentativă a lui Abbas Kiarostami de
a realiza un film ce tratează teme și situații universal valabile. Acest
film poate fi considerat o enciclopedie a clișeelor caracteristice
oricărei povești de dragoste. Certuri, tandrețe, pasiune, râs,
senzualitate, flirt, tristețe - toate sunt cuprinse de această poveste,
fără însă a fi parte a unei evoluții constante. Fiecare din aceste
situații este tratată individual, rezultatul fiind o structură narativă
alcătuită parcă dintr-o serie de sketch-uri. Nici una din aceste situații
nu este direcționată către o rezoluție: înainte ca asta să se întâmple,
se trece pur și simplu la ceva total diferit.
Conceptul de „copie autorizată” este aplicat inițial în domeniul artei,
pentru ca apoi să fie dezvoltat în raport cu iubirea, tema filmului,
pentru a susține că fiecare poveste de dragoste este o reproducere a
uneia originare, petrecută la începutul timpurilor. Altfel spus, în artă
și în dragoste originalitatea este de mult epuizată; societatea actuală
nu face decât să repete în mod inconștient șabloane instituite în
timp. La nivel filosofic, este foarte interesant demersul acestor
personaje, un bărbat și o femeie care încearcă să își muleze relația
pe unul din aceste șabloane. Din punct de vedere narativ, însă,
structura acestui film tinde mai degrabă către cea specifică teatrului.
„Copie conforme” este filmat în decoruri extrem de cinematografice,
în Toscana, iar Abbas Kiarostami folosește oglinzi și alte suprafețe
reflectorizante pentru a oferi filmului un înveliș vizual interesant.
Toate acestea, însă, nu îmbogățesc povestea pe palierul semnificației,
ci doar confirmă sau subliniază ceea ce poate fi înțeles clar (sau
cel puțin dedus cu ușurință) din dialogul omniprezent. Intenția de
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universalizare a poveștii se regăsește și în alegerea de a avea dialog
în trei limbi (italiană, engleză și franceză), opțiune care are o mare
influență și asupra interpretării actorilor (Juliette Binoche și tenorul
englez William Shimell) care variază în intensitate în funcție de
limba vorbită. Felul în care cei doi spun replicile își pierde mult din
rafinament și subtilitate, atunci când nu rostesc în limba maternă
tonul devenind mult mai dramatic, mai teatral.
Deşi „Copie conforme” nu este un film foarte cinematografic, nu
poate fi trecută cu vederea creativitatea lui Kiarostami în abordarea
temei. Jumătate hulit, jumătate aplaudat frenetic, filmul păstrează
abilitatea de a stârni emoții puternice și contradictorii la o primă
evaluare, dar și pe aceea de a da de gândit spectatorului înainte de a-l
putea încadra clar într-o categorie. (Mirona Nicola)

Biutiful, Spania – Mexic 2010
regie Alejandro González Iñárritu
cu Javier Bardem, Martina Garcia
Film câştigător al premiului pentru cel mai bun actor (Javier Bardem) al
Competiţiei Oficiale a Festivalului
Un chip obosit te priveşte direct în ochi: nu e povestea unui om, e
povestea unei omeniri. Un „wild ride” prin iubire, familie, afaceri,
haosul urban al Barcelonei şi alte nenorociri de gen e însumat în
câteva lacrimi abia vizibile. Posterul simplu cu un prim-plan al
actorului principal Javier Bardem spune cam totul despre „Biutiful”,
noul film al lui Alejandro González Iñárritu: când află că are cancer,
Uxbal încearcă să-şi facă ordine în viaţă.
După trei filme realizate în colaborare cu scenaristul şi scriitorul
Guillermo Arriaga, regizorul mexican a devenit şi scenarist pentru al
patrulea. Dacă până acum numele Iñárritu era asociat cu cronologii
fragmentate şi naraţiuni care trec una pe lângă alta, „Biutiful”
porneşte cu o altă intenţie: de a spune povestea unui singur personaj
central, în jurul căruia se adună totul, pe umerii căruia cade toată
lumea. Deşi personajul în cauză e mai mult un suport în jurul căruia
se adună sub-plot-uri, pelicula e una a chipurilor filmate strâns, a
privirilor grele, a îmbrăţişărilor amare în interioare soioase. Fiecare
cadru e frumos în cel mai estetic sens al cuvântului, dar frumuseţea
doare: filmul devine din ce în ce mai greu pe măsură ce sănătatea
protagonistului intră în cădere liberă. Să pui toate răutăţile
contemporane pe umerii şi în cearcănele unui singur protagonist
putea deveni un exerciţiu de milă, dar alegerea lui Javier Bardem,
câştigătorul premiului pentru cel mai bun actor din competiţia
oficială, face mai mult decât să salveze filmul. La acelaşi nivel e şi
Maricel Álvarez, care, în rolul fostei soţii, pendulează între două
extreme, între masa în familie şi patul cumnatului. Pentru cei doi
copii ai lui, singura căldură simţită acasă vine de la o lampă care cică
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ar vindeca tulburarea bipolară.
În cele câteva luni care i-au mai rămas, omul care a văzut şi a făcut
prea multe încearcă să-şi plătească păcatele cu fapte bune şi cu
afecţiune parentală. E însă posibil aşa ceva? Un act de caritate se
transformă în crimă, o încăpere plină cu victime se transformă în
fantome care bântuie conştiinţa lui Uxbal. Micii demoni personali
ai fiecăruia strică orice planuri familiste. Ce moştenire lasă ziua de
azi pentru mâine? Nu doar frumuseţe scrisă greşit, ci şi mecanisme
de apărare folosite greşit: oamenii mari au mai multe dileme decât
răspunsuri. Cineastul nu îşi judecă personajele şi nu face morală, în
lumea lui fiecare-se-descurcă-cum-poate nu mai există bine sau rău:
există doar durerea şi bucuria de a fi om şi de a da asta mai departe.
(Andreea Dobre)

Hanyo (The Housemaid), Coreea de Sud 2010
regie Im Sang-soo
cu Do-yeon Jeon, Jung-Jae Lee
Film prezentat în cadrul Competiţiei Oficiale a Festivalului
Filmul lui Im Sang-soo, „Hanyo”, este un remake al filmului cu același
nume din 1960 în regia lui Ki-young Kim. Ambele versiuni spun
povestea unei servitoare care rămâne însărcinată cu patronul ei, un
compozitor, însă abordările sunt aproape diametral opuse. Varianta
nouă este un film agreabil, dar poate dezamăgi dacă este raportat la
orginal - filmul lui Ki-young Kim este un thriller, considerat filmul
său cel mai expresionist. Im Sang-soo rămâne într-un registru mult
mai pașnic, subiectul având o evoluție mai apropiată de formula
soap-opera: până la finalul ce intervine brusc și șocant, nici urmă de
servitoare ciudată care prinde șobolani cu mâinile goale și își seduce
patronul. Eun-yi, servitoarea imaginată de Im Sang-soo este, din
contră, o fată bună, naivă, care se lasă sedusă de compozitorul cu
aere de macho. Intenția a fost probabil aceea de a merge dincolo de

imitarea originalului, însă rezultatul poate fi prea „cuminte” pentru
a stârni interesul.
Im Sang-soo operează aceste schimbări în poveste pentru a putea
să o plieze pe stilul său, pe temele sale predilecte. Totul se învârte
în jurul femeilor, care sunt atât victime, cât și agresori, conștient sau
nu fac schimb de roluri. Balanța de putere se înclină în permanență,
însă, strict în interiorul universului feminin. Într-adevăr, bărbatul
este cel care stârnește conflictul inițial, dar agravarea consecințelor
acțiunilor sale este cauzată tot de femei, de intervenția servitoarei
bătrâne (Byeong-sik), a soției (Hae-ra) și, mai ales, a mamei acesteia,
soacra lui Hoon.
Chiar dacă povestea rămâne în mare parte în limitele convenționalului
(cu excepția finalului), „Hanyo” captivează spectatorii din punct de
vedere vizual. Cu mișcări ample ale camerei, senzuale, amețitoare
uneori, Im Sang-soo explorează decorul luxos (cel mai scump platou
de film construit vreodată în Coreea de Sud) ce caracterizează
foarte bine această familie care consideră că orice greșeală poate
fi răscumpărată cu bani. Dacă în versiunea inițială familia era una
din clasa mijlocie, în versiunea actuală a filmului aceasta devine o
familie foarte bogată privită de Im Sang-soo cu un excelent simț al
ridicolului, realizând o caricatură a clasei sociale căreia îi aparţin.
Regizorul nu ratează nici o ocazie pentru a ne familiariza cu gusturile
lor rafinate în materie de mâncare și vinuri, pe care le degustă
tacticos cu aere de experți. Își petrec timpul împreună ascultând
muzică clasică într-o sală special dotată cu un sistem de boxe cu
design ultra-futurist. Și servitoarele sunt supuse unei etichete stricte
- trebuie să arate în permaneță impecabil, să își poarte pantofii cu
tocuri de 12 cm chiar și atunci când spală cada.
Varianta lui Im Sang-soo pentru „Hanyo” are șanse aproape
nule să satisfacă apetența pentru thriller a celor care apreciază
filmul original. Însă un spectator care nu îl vizionează influențat
de așteptări de acest gen se poate lăsa cucerit de ironia critică a
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regizorului atunci când privește această lume a bogaților, abordare
care e în mod cert în avantajul filmului. (Mirona Nicola)
		

Les Amours imaginaires (Iubiri imaginare), Canada 2010
regie Xavier Dolan
cu Xavier Dolan, Niels Schneider, Anne Dorval
Film prezentat în competiţia secţiunii „Un Certain Regard”
Xavier Dolan e minunat. Chit că unii s-au dezobişnuit de genul ăsta
de limbaj cinematografic. Detaliile lui uneori excesiv de artistice,
alegerile ultra-poetice şi interludiile vintage în slow-motion sunt
doar câteva din trucurile tânărului Dolan. Pentru că Xavier e extrem
de tânăr (21 de ani) şi de fresh şi nu se sfieşte să arunce tot ce-i trece
prin cap într-un mix îndrăzneţ şi emoţionant: clişeele dragostei şi
durerile inimii decompuse şi recompuse într-un eseu cinematografic
extrovertit, impresionant de bine filmat şi ritmat.
„Les Amours imaginaires” („Iubirile imaginare”) este cel de-al doilea
film al lui Dolan şi reuşeşte să aducă pe ecran aceeaşi doză de ironie şi
emoţie precum filmul său de debut, „J’ai tué ma mère” („Am omorât-o
pe mama”, 2009). Numai că, de data asta nu studiază prăpastia
dintre generaţii, ci povesteşte în detaliu singurătatea: analizează
spaţiul gol şi imens dinlăuntrul nostru şi sentimentele cu care ne
chinuim să îl umplem: speranţă, panică şi, într-un final, disperare.
Ca şi în „J’ai tué ma mère”, nu povestea face filmul, ci intensitatea
energetică şi emoţională cu care Dolan tratează momente devenite
locuri comune în viaţa de zi cu zi: un triunghi amoros în care
singurul iubit e un Adonis pseudo-homosexual, pseudo-afemeiat.
Cei care îşi pierd capul sunt un gay romantic (acelaşi Xavier Dolan)
care-şi caută sufletul-pereche şi o tipă cinică, cu tendinţe maniacale.
Amândoi sfârşesc într-o depresie urâtă pe care Xavier are grijă să o
pigmenteze cu detaliile lui colorate, demodate şi delicioase: o serie
de declaraţii despre dragoste şi relaţii venite de la diverşi oameni,
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în genul „talking heads” - documentar, split-screen-uri, dans şi sex
în slow-motion, planuri-detaliu siropoase, felul în care încadrează
mişcările trupurilor şi coloana sonoră care se potriveşte perfect
cu ritmul pasiunilor dezlănţuite pe ecran – toate astea vor face cu
siguranţă inimile tinere să bată mai repede (şi când zic „inimi” mă
refer strict la inimi, şi nu la ani). (Miruna Vasilescu)

Octubre (Octombrie), Peru 2010
regie Daniel și Diego Vega
cu María Carbajal, Carlos Gassols
Film câştigător al Premiului Special al Juriului secţiunii „Un Certain
Regard”
„Octubre” este exact aşa cum sună titlul. Liniştit, în culori desaturate
şi personaje care nu mai sunt tocmai tinere. Regizorii şi-au intitulat
filmul astfel pentru că acţiunea se petrece în octombrie, lună în
care la Lima au loc manifestaţii religioase impresionante pentru
Dumnezeul Miracolelor. Deşi manifestaţiile sunt recurente în film,
rămân, de fapt, doar un context parţial explicativ. Pentru că ce se
întâmplă dincolo de procesiunile cu tămâie şi femei înlăcrimate
cu năframe albe pe cap e viaţa anostă, lipsită de evenimente şi de
explozii emoţionale. Maestrul de ceremonii e Clemente, un cămătar
introvertit, trecut de 45 de ani, al cărui singur parcurs „emoţional”
este sexul cu prostituatele veştejite din cartierul roşu. Intriga:
Clemente se trezeşte cu un bebeluş în casă, lăsat (bănuieşte el) de
una din prostituatele pe care obişnuia să le frecventeze, dar care pare
să fi dispărut fără urmă. În joc mai intră Sofia – fanatică religioasă,
singură şi pustiită emoţional, care îl vânează pe Clemente şi Don Fico
– tatăl lui Clemente, vag alienat, al cărui singur plan e să-şi răpească
soţia aflată în comă în spital. În rol episodic: o prostituată bătrână,
care pare să fie singurul suflet de care Clemente s-a apropiat cât de
cât. Sună a pretext pentru comedie, dar „Octubre” e doar un studiu
calm şi drăgăstos, doar pe alocuri ironic, al unei generaţii cumva
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„de tranziţie” pentru care viaţa e un şir oarecare de întâmplări
nesemnificative. Rezultatul este portretul unei naţiuni (Peru) şi al
unei societăţi (Lima) care are un tempo aparte. Generalizând un
pic, „Octubre” este un film despre singurătate, pe care Clemente
o percepe ca pe un „dat” (înnăscut), până în momentul în care
interacţiunea sinceră cu un altul devine aproape imposibilă. Ritmul
răbdător, dar nu excesiv, ba chiar impulsiv atunci când e cazul, şi
imaginea care reuşeşte să fie colorată chiar dacă tonurile folosite
sunt sumbre, spun povestea aşa cum trebuie, reuşind să facă din
fraţii Daniel şi Diego Vega (aflaţi la debut) unii din cei mai deştepţi
şi mai îndrăgiţi povestitori de la Cannes 2010. (Miruna Vasilescu)

Loong Boonmee raleuk chat
(Unchiul Boonmee care își amintește alte vieţi), Tailanda – Marea
Britanie – Franţa – Germania – Spania – Olanda 2010
regie Apichatpong Weerasethakul
cu Sakda Kaewbuadee
Film căștigător al premiului „Palme d’Or”
Acesta nu este un text de senzaţie despre cum misticism + zoofilie +
politică = Palme d’Or. Aceasta nu este nici o glumiţă ieftină despre un
nume complicat. Mai multe vieţi în acelaşi om, pe acelaşi ecran, în
acelaşi film: e doar o poveste care nu se poate povesti. În condiţiile în
care emoţia a început să cedeze loc raţiunii de când arta se vrea „food
for glitterati thought”, să faci un film cu fantome şi să mulţumeşti
spiritelor pentru un premiu e un act de curaj.
„Lung Boonmee Raluek Chat” („Uncle Boonmee Who Can Recall
His Past Lives”) face parte dintr-un proiect mai amplu, cu titlul
„Primitive”: oameni, lumini, jungla dn nord-estul Tailandei şi ceva
în plus. Personajul central al filmului e un om simplu interpretat de
un alt om simplu: Thanapat Saisaymar, muncitor în construcţii din
Bangkok. Bolnav, Boonmee aşteaptă moartea şi îşi aduce aminte.
Al şaselea lungmetraj al lui Apichatpong Weerasethakul e o privire

înapoi: nu doar spre un timp al oamenilor care nu aveau pretenţia
că sunt singurele fiinţe cu suflet, ci şi spre un cinema inocent, naiv,
în care luminiţe roşii în loc de ochi salvau de la banal creaturi în
costume de proastă calitate.
Deşi începe uşor ironic, călătoria de aproape două ore pe care o
propune filmul trece prin animale, peşteri şi bijuterii abandonate
într-un râu. Minute goale sau nu: pornind de la un scenariu mult mai
explicativ, „Uncle Boonmee” a devenit o meditaţie care „respectă
imaginaţia publicului”. Pentru un autor care a studiat arhitectura
înainte de regie, e ceva normal să pui pauză poveştii ca să filmezi
un loc preţios. „Atenţie, aici se moare”, spun scenele casnice ale
prezentului. „Atenţie, aici se încheie un capitol şi începe altul”,
răspund interioare luminate în culori ceţoase din altă lume, cadrul
perfect pentru o reuniune de vieţi. Trecutul cuprinde însă, la fel ca
în „Sud sanaeha” („Blissfully Yours”, 2002) şi „Sud pralad” („Maladie
tropicală”, 2004), cadre lungi de vegetaţie şi zgomot de fond care nu
par să caute atenţie. Fiecare spaţiu are aura lui.
În 2006, filmul „Sang sattawat” („Syndromes and a Century”,
2006) a zgâriat autorităţile tailandeze pe ochi şi pe moralitate:
un călugăr budist cântă la chitară, doi medici se îndrăgostesc în
timpul serviciului. Regizorul Weerasethakul nu taie secvenţele
problematice, le înlocuieşte cu negru: publicul trebuie să ştie că
lipseşte ceva. Iniţiatorul mişcării Free Thai Cinema a construit
câţiva ani mai târziu un „trip” metafizico-proustian care ne învaţă
că moartea e o parte normală a vieţii. Nu se ştie cum va fi văzută în
ţara de origine scena în care un alt călugăr schimbă vălul portocaliu
cu blugi şi tricou, dar un lucru e clar: câştigătorul Festivalului
de la Cannes de anul acesta e ca un film cu final deschis, după
care părăseşti incinta şi te întrebi în continuare cum s-a terminat
povestea. Ciudăţenie experimentală fix pe gustul lui Tim Burton
sau un premiu de consolare pentru o ţară în haos? Transă. Priveşte
şi intră în joc sau ieşi din sală şi rămâi în realitatea la care ştii să
reacţionezi. (Andreea Dobre)
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Dintre toate filmele văzute la Cannes, la unul singur am prins un
public atât de entuziasmat încât mă aşteptam să zboare popcorn
printre scaune. Aplauze la începutul şi la sfârşitul filmului sunt
de obicei un semn de politeţe, dar aplauze la fiecare zece minute
trebuie să însemne ceva mai mult. Canibali. Film de debut.
Nimic nu ţine ochiul lipit de ecran mai bine ca extremele.
Canibalismul şi-a găsit locul în cinema din dorinţa de a şoca, şi
cel mai bun exemplu e „Cannibal Holocaust” (1980) al lui Ruggero
Deodato. Totuşi, canibalismul poate fi ingredientul magic şi pentru
alt gen de delicii filmice. „Somos lo que hay”, un film mexican
selectat în secţiunea paralelă „Quinzaine des Realisateurs”, se joacă
cu limita dintre dramă emoţionantă şi „gore horror”. O familie de
canibali are o problemă serioasă când tatăl moare. Cineva trebuie să
continue tradiţia şi să caute carne pentru o cauză nobilă: stomacele
celor dragi.
Pornind de la genul horror, dar ajungând pe cu totul şi cu totul alte
meleaguri, lungmetrajul de debut al lui Jorge Michel Grau a fost
comparat cu bijuteria suedeză („Låt den rätte komma in” („Let
the Right One In”, 2008, r. Tomas Alfredson), unde vampirii sunt
copii speriaţi şi îndrăgostiţi; în parte justificat, dar diferenţa e una
mare şi lată: la „Let the Right One In” nu ar râde în hohote o sală
întreagă. După o documentare stufoasă şi greu de digerat, regizorul
şi scenaristul mexican are răbdare. Acei litri de ketch-up se lasă
aşteptaţi, oferind timp să se dezvolte unor personaje simple, din
topor, dar bine construite: fratele cel mare blând şi bleg, fratele
mai mic şi mai agresiv, sora, o versiune mai săracă a lui Wednesday
Addams. Mama lor, dezamăgită şi strictă, e stâlpul de moralitate
creştină care, alături de interioarele ponosite, conferă scenelor de
acasă o aură arhaică.
E oare familia o noţiune muzeală? „Ruina umanităţii nu e
pierderea legăturilor sociale complexe, ci dezintegrarea structurii
fundamentale a oricărei societăţi, familia”, crede regizorul. Foamea
şi jocurile de putere dintre fraţi nu fac echipă bună, iar masa în
familie se termină prost. Prost pentru ei, dar excelent pentru un
film în care tensiunea, umorul, candoarea şi căsăpeala ajung la un
echilibru aproape perfect. (Andreea Dobre)

Tournée (În turneu), Franţa 2010
regie Mathieu Amalric
cu Mathieu Amalric, Anne Benoît
Film câştigător al premiului pentru cea mai bună regie şi al premiului
FIPRESCI în cadrul Competiţiei Oficiale a Festivalului
„Tournée” conţine stripperiţe trecute, goliciune, tatuaje kitchioase,
surplus de machiaj, gene false, râuri de alcool şi limbaj colorat. Pe
scurt, o trupă de striptease îmbinat cu cabaret, „New Burlesque”,
de care America s-a cam plictisit încearcă să-şi regăsească gloria
în Europa, cu ajutorul impresarului lor francez, şarmant, beţiv şi
debusolat. „Pe drum” se dovedeşte că impresarul a fugit din Franţa
lăsând în urmă prea puţini prieteni şi prea mulţi duşmani şi că, în
ciuda energiei de care debordează artistele, viaţa lor fără griji nu mai
face faţă crizei vârstei de mijloc. „Tournée” este cel de-al patrulea
lungmetraj regizat de Mathieu Amalric (după „Mange ta soupe”
(„Mănâncă-ţi supa”, 1997), „Le Stade de Wimbledon” („Stadionul
Wimbledon”, 2001) şi „La Chose publique” („Lucruri publice”,
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2003)) actorul din „Le Scaphandre et le papillon” („Scafandrul şi
fluturele”, 2007, r. Julian Schnabel) (aşa cum le explic celor care nu
i-au mai auzit numele). Amalric poate multe şi peste tot e carisma în
persoană, cu ochii lui negri, zâmbetul sexy şi grimasa şmecherească
de rigoare. „Tournée” e un film despre actori, chiar dacă ce vedem
pe ecran sunt un alt fel de dansatoare – actori ca oameni careşi ascund sinele, îi ignoră nevoile şi aproape că îl dau uitării, doar
pentru a defula când e prea târziu toate trăirile pe care şi le-au
amânat la un moment dat. Explozie de culoare, viaţa ca un carnaval
şi singuratatea din spatele scenei – sunt datele turneului pe care
Amalric îl orchestrează cu tact şi graţie din triplă poziţie: regizor
drăgăstos şi inteligent, actor ultra-sensibil şi personajul-impresar,
care are grijă de fetele lui. Ultimele secvenţe, în care se regăsesc cu
toţii într-un hotel părăsit, aproape absurd; lipsa de consistenţă (de
„sine”, cum ziceam mai sus) a personajelor niciodată dusă la rang de
patetic, ci mereu tratată cu ironie şi felul în care şi-a plimbat actriţele
stridente prin faţa fotografilor la „photo call” la Cannes, cu rânjetul
dezinvolt pe faţă, fac din Almaric un om intens şi multilateral, aşa
cum îl bănuiam de când a reuşit să joace asta doar dintr-o bătaie de
pleoapă stângă. (Miruna Vasilescu)

Un Homme qui crie (A Screaming Man),
Franţa – Belgia – Ciad 2010
regie Mahamat- Saleh Haroun
cu Youssouf Djaoro, Dioucounda Koma
Film câştigător al Premiului Juriului Competiţiei Oficiale a Festivalului
Cinematograful înseamnă mai mult decât imagini în mișcare, el oferă
șansa unui fenomen de globalizare cu valențe pozitive, în sensul în
care aduce în fața spectatorilor din lumea întreagă povești despre
locuri și culturi foarte puțin sau deloc cunoscute. Mahamat-Saleh
Haroun este unul din cei doar doi reprezentanți ai cinematografiei
din Ciad. Filmele sale tratează de regulă situația socială, politică și
economică a țării, urmărind influența acesteia asupra destinelor
individuale.
„Un Homme qui crie” este povestea lui Adam, un fost campion de înot
și primul supraveghetor de piscină din Ciad, slujbă pe care încă o are
la un hotel din capitala N’Djamena. Când, datorită restructurărilor
impuse de noul manager, fiul său, Abdel, rămâne pe acest post, Adam
este transformat în portar. Această nouă meserie i se potrivește pe
atât de bine, pe cât îi vine uniforma fostului portar, mult mai mic de
înălțime decât Adam. Mândria rănită a personajului se va dovedi un
factor nefast atunci când, din cauza noului război civil, va fi presat
să contribuie la fondul de război. Această mândrie și lipsa banilor îl
determină să își înroleze fiul în armată.
Filmul face uz de toate resorturile melodramei pentru a transpune
remușcările tatălui. Chiar și în raport cu filmele americane
comerciale, „Un Homme qui crie” ar putea fi calificat drept lipsit
de subtilitate, însă nu trebuie trecut cu vederea faptul că avem de
a face cu o cultură foarte diferită de cea europeană, intensitatea
sentimentelor fiind mult accentuată. Cu toate acestea, sunt momente
în care se marșează prea mult pe dramatism.
„Un Homme qui crie” păstrează tema relației tată fiu utilizată și în
„Daratt” (2006), precum și stilul vizual dictat de peisajul și lumina
spațiului geografic ales. Filmul este în mod clar o ficțiune (ba chiar
una în formă clasică, dacă judecăm după regie și structură narativă),
însă originea sa poate crea așteptări pentru o latură de documentar,
fiindcă avem de a face cu un mediu foarte puțin cunoscut
cinematografiei mondiale. (Mirona Nicola)
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Somos lo que hay (Suntem ceea ce suntem), Mexic 2010
regie Jorge Michel Grau
cu Adrian Aguirre, Miriam Balderas

O discuţie cu Cristi Puiu : „Suntem cu toţii niște civilizaţii extraterestre”
de Miruna Vasilescu
Îl găsesc răstignit într-un fotoliu mare din piele neagră, în livingul
biroului său. E cam întuneric. În cameră mai sunt monteurul,
producătoarea şi o bicicletă roz pentru copii pe care o văd mai târziu
în macheta de poster pentru „Aurora”. Pare epuizat, dar calm. Îl
întreb dacă crede că a meritat să joace rolul principal în „Aurora”. N-a
fost tocmai uşor, dar e mulţumit de rezultat. „Cred că sunt norocos”.
Ne mutăm în birou, unde e şi mai întuneric. Ştie asta : „Trebuia să
vezi ce atmosferă de dormitor era aici când montam…”. Îl rog sămi zică despre ce e „Aurora” doar ca să încep discuţia. „Mi-aş trăda
filmul dacă aş încerca să ţi-l povestesc pe scurt”.
Despre Hitler: Se zice că Hitler ar fi spus odată: „toţi cei care
pictează cerul verde şi iarba albastră vor fi sterilizaţi”. Adică toţi cei
care îndrăznesc să iasă din tipar vor fi pedepsiţi. Dar se contrazice.
El însuşi iese din tipar pentru că zice asta. Nimeni până la el nu mai
inventase o astfel de regulă. Şi atunci e el însuşi nebun. „Da…Hitler e
un fel de model pentru „Aurora””. Şi-atunci putem zice că filmul ăsta
e „o cercetare” despre un om care iese din tipar.
Despre Crimă: Criminalii inventează lucruri ca să poată supravieţui
crimei pe care au făcut-o. În ce măsură propriul creier se află la
originea crimei? Cum te poţi proteja de mesajele prost decodate care
îţi comandă să ucizi?
Despre Public: Mă-ntreb cum va reacţiona publicul la un film de
3 ore despre un om care trăieşte în propriul lui cap. „Eu trebuie
să fiu fidel faţă de mine însumi în primul rând. Restul e ficţiune,
speculaţie.” Îl întreb dacă nu riscă să devină prea ermetic, dacă nu-i
pasă de public. Îi pasă. Dar îi pasă în măsura în care şi publicului îi
pasă de el. „Până la urmă, eu dau 3 ore şi nu cer nimic nimănui. Am
un film de 3 ore. În cinema. Intri, stai 1 minut şi ieşi. Nu intri deloc.
Sau stai 180 de minute şi ieşi. Nu stau eu să te ţin acolo în lanţuri.

Onestitatea în relaţia autor-spectator se află de partea autorului care
stă gol-goluţ în faţa spectatorului. Se întâmplă ca spectatorul să pună
mâna pe piatră şi să arunce. Şi se întâmplă chiar dinainte să vadă
filmul. „Aoleu ! Un film de 3 ore ?! E mult!” E mult în raport cu ce
? Cu viaţa lui drosofila melanogaster, poate.”. Şi uite-aşa revenim la
discuţia despre creierul care are anumite tipare şi reguli. Şi, în cazul
ăsta, scoatem cronometrul şi metrul din buzunar şi constatăm : trei
ore e mult.
Despre Oameni și Comunicare: „Ştii, e complicat, noi toţi ne
luptăm de fapt cu propriul nostru creier. Creierul are nişte date fixe
care îl fac să ţină în viaţă corpul. Reacţionează mecanic la anumite
lucruri. Preia/ prelucrează/ păstrează anumite lucruri, fără să ne
întrebe. Creierul nostru e de capul lui. Şi atunci nu mai şti. Care e
tu-ul tău cel mai tu ?”. Face o pauză şi deschide uşa care nu vrea să
stea în niciun fel deschisă. „Da. Asta mă interesează. Felul în care
fiecare dintre noi trăim în propriul nostru cap. Şi asta poate căpăta
accente tragice. Faptul că nu putem pătrunde în mintea celuialalt
pentru că suntem prizonierii propriului nostru creier. Şi asta e tot
ce se poate spune despre noi în relaţie cu celălalt. Noi toţi suntem
nişte planete populate. Nişte civilizaţii extraterestre. Nu suntem în
stare să ne decodăm just nici pe noi, darămite pe ceilalţi. Şi oricum,
primul instinct e de a-l domina pe celălalt, ăsta e motorul vieţii în
comunitate. Din momentul în care am început să scriu, am ştiut că
inamicul meu numărul 1 este creierul spectatorului. Pentru că ceea
ce încercăm să comunicăm se blochează undeva pe drum. Între să
înţelegi şi să crezi că ai înţeles e un pas foarte mic.”
*o parte dintre articolele de mai sus au fost publicate iniţial, în limba
engleză, în revista „Nisimazine”

75

festivaluri

Festivalul Internaţional de Film
„Transilvania”
ediţia a 9-a | Cluj-Napoca, 28 mai – 5 iunie 2010
de Andrei Ciorică, Tudor Jurgiu, Georgiana Madin, Lucian Munteanu, Irina Trocan

La Danse – Le Ballet de l’Opéra de Paris
(Dansul – Baletul Operei din Paris), Franţa – SUA 2009
regie Frederick Wiseman
„La Danse” este oarecum diferit de alte documentare ale lui
Frederick Wiseman în sensul în care realizatorul pare aici mai
interesat de dansul în sine decât de prezentarea unor tipologii
umane, a unor situaţii dramatice sau a unor probleme sociale. În
multe din filmele lui, instituțiile în care alege să filmeze sunt mai
mult un pretext pentru a surprinde situații dramatice sau personaje
interesante. Deși locația are un rol foarte important, şi specificul
ei aduce autenticitate filmelor, ea oferă mai mult un cadru perfect
pentru destăinuirea unor probleme profund umane. În „La Danse”
camera este de multe ori atentă la mișcările dansatorilor. Este aici
un alt fel de analiză mai degrabă estetică. Două spectacole ne sunt
prezentate o dată în faza lor de lucru, la repetiții, și apoi, spre final
sunt prezentate momente din spectacolul în sine. Spectatorul este
invitat să înțeleagă cum s-a ajuns de la o opțiune estetică la alta.
Filmul este construit din secvențe, chiar dacă nu foarte lungi, întregi
și omogene. Acestea sunt „insulele”, așa cum le numea Wiseman.
Fiecare moment are, în același timp, o valoare în sine, dar conține
ceva semnificativ și pentru filmul ca ansamblu. Wiseman surprinde
cu simplitate momente din spectacol sau repetiții. Își dă seama că
în fața unui spectacol deja desăvarșit nu mai e loc de angajarea unui
alt tip de expresivitate, astfel că nu se lasă ispitit de ușurința unui
decupaj așa-zis cinematografic. Secvențele sunt compuse din 2 sau
3 cadre, uneori doar unul. Există cateva trepte prin care treci în
vizionarea unei secvențe din Wiseman. Se intră brusc în momente
și astfel la început totul este puțin neclar. Apoi începi să înțelegi
rolurile și situația pare una simpla pe care ai mai întalnit-o. Încet
vei fi surprins de replici, reacții, gesturi ce dau problemei pe care
credeai că o cunoști o altă perspectivă și îți oferă o înțelegere la care
se ajunge cu foarte multă răbdare și claritate. Un cuplu repetă un
dans. Termină, și coregraful vine cu corecții. Dansatorii nu înțeleg ce
li se cere. Sunt momente de explicații. Ei repetă tot dansul din nou,
aplicând corecțiile: totul capătă sens. Simți și înțelegi cum s-a născut
un moment de coregrafie.
Wiseman spune că încearcă cu fiecare documentar să prezinte
cât mai fidel starea în care se afla el în timp ce filma. Îşi consideră
filmele o experienţă foarte personală, şi nicidecum o judecată
obiectivăă asupra unor probleme care ne pot interesa pe toţi. În
acest sens, el realizează un film în care descoperim dansul aproape
ca niste începatori. Privirea camerei este una curioasă, uneori
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nerăbdătoare, alteori cufundată în observație. Personal, am ramas
uimit şi impresionat de câteva secvenţe care surprind momente
de repetiţie sau chiar din spectacol. Prin insistenta camerei, prin
răbdarea pe care o simți tot timpul la el, am ajuns să cunosc și să simt
ceva nou despre privitul unor corpuri care se mișcă. Folosindu-se de
film, Wiseman te forțează să privești până când ori înțelegi ceva, ori
îți pierzi răbdarea.
Dincolo de toate explicațiile și sensurile pe care le poți găsi în
acest film, există acel inedit și autentic pe care Wiseman îl caută
tot timpul. Există carisma unui coregraf tanăr care ține ritmul prin
sunete din gât, diplomația unei directoare care încearcă să împace
orgoliile tuturor, umorul unui conflict mocnit între doi profesori
care se ceartă zâmbindu-și, puterea instinctuală și emoționantă a
coregrafiilor Pinei Bausch și multe momente coregrafice pe care mă
simt prea schilodit să le explic în scris. (Tudor Jurgiu)

Portretul luptătorului la tinereţe, România 2010
regie Constantin Popescu jr.
cu Constantin Diţă, Alexandru Potocean
„Portretul luptătorului la tinereţe” nu are exact ce promite titlul;
adică portretul unui luptător. Asta pentru că nu are personaje bine
definite şi nici structură de film, fiind o înşiruire de evenimente, îîn
principal lupte de gherilă. Şi totuşi, nu e un film rău. Iar cu mai mult
pragmatism la montaj, ar fi putut fi mai concentrat şi mai bun.
Dar ceea ce numesc eu lipsă de pragmatism poate fi intenţie
regizorală. Filmul urmăreşte acţiunile partizanilor conduşi de Ioan
Gavrilă Ogoranu, care s-au împotrivit regimului comunist aproape
un deceniu. Constantin Popescu jr. traduce filmic acestă rezistenţă
îndelungată printr-o serie de confruntări cu Securitatea care pare
să nu se mai termine. Sunt câteva secvenţe de urmărire care reuşesc
să transmită un foarte incitant sentiment de încrâncenare disperată,
dar singura dată când am mai văzut peste 160 de minute de lupte
date într-o pădure a fost când am mers la „Avatar”. Or, „Portretul
luptătorului” nu are nici efecte speciale 3D, şi nici suficientă
profunzime pentru a considera că, în esenţă, e mult mai mult decât
un film de acţiune.
Ogoranu este un personaj real, care s-a ascuns timp de 29 de ani
în munţi, iar când a fost în sfârşit capturat, preşedintele Nixon a
intervenit pe lângă Ceauşescu în favoarea lui. În film este jucat de
Constantin Diţă, care nu pare nici pe departe atât de puternic pe cât
trebuie să fi fost un om care a condus aproape un deceniu o bandă de
proscrişi, fie ei şi intelectuali. Iar dacă mi se poate imputa că imi dau
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Portretul luptătorului la tinereţe, 2010

cu părerea despre cum trebuie să fi fost omul Ogoranu, aici intervine
a doua problemă: după vizionarea filmului nu ştiu nici măcar cum
este personajul Ogoranu. Iar aceşti luptători nu sunt tocmai uşor de
înţeles. De ce au ales ei să trăiască în păduri ca nişte animale şi să ducă
o luptă înfricoşător de inutilă? Sau ar trebui să fie de la sine înţeles
că a-şi pune gâtul în marele jug socialist şi de a trage împreună cu
restul turmei ar fi fost o soartă mai înfiorătoare? Datorită simplităţii
personajelor, răspunsul pare să conste în teribilismul şi idealismul
unor tineri care au sperat în venirea americanilor. Printr-o secvenţă
de dialog glorios-filozofic şi printr-un citat inserat pe ecran înainte
de genericul de final, Popescu Jr. indică primul răspuns ca fiind
corect. Dar acestea sunt metode prea facile. (Lucian Munteanu)

Altiplano, Belgia-Germania-Olanda 2009
regie Peter Brosens&Jessica Hope Woodworth
cu Magaly Solier, Olivier Gourmet
„Altiplano” este unul din acele filme cu respect pentru confortul vizual
al spectatorilor, și pentru drepturile omului, în general, care aduce
în discuție o problemă ecologică a lumii contemporane (poluarea
cu mercur a unei regiuni aurifere din Peru), dar n-are impertinența
să spună ceva nou despre ea. Pe scurt, povestea (pe care filmul n-o
dezvoltă, dar o lungește) este următoarea: o fotojurnalistă cu traume
(pentru că, la ordinele unor teroriști irakieni, a fotografiat un om în
timp ce era împușcat și a primit apoi un premiu pentru fotografie)
refuză să-și însoțească soțul oftalmolog (Olivier Gourmet) în

localitatea Turubamba din Peru, unde acesta plănuiește să deschidă
un centru medical gratuit pentru nativi. Pe fondul poluării zonei
cu mercur (metal pe care băștinașii n-au fost educați să-l evite) și a
problemelor de sănătate pe care medicii le descoperă cu greu, se iscă
un conflict violent între indigeni și europeni („spiritele rele”) – un
clișeu înfiorător care, pentru realizatorii filmului vrea să simbolizeze
imposibilitatea comunicării între peruvienii lipsiți de apărare și
lumea civilizată; totul e presărat cu iconografie catolică (o statuie
a Fecioarei s-a făcut bucăți la începutul filmului și e reasamblată pe
parcurs) și amerindiană (fotografiile morților sunt lăsate să plutească
pe râu), iar, în punctul culminant al filmului, o tânără peruviană
(Magaly Solier), îmbrăcată în rochie albă, se sinucide în fața unei
camere de filmat, pentru că, zice ea, „Fără imagine, nu e poveste.”
După cum demonstrează filmul, nici cu imagine nu e, neapărat.
Le acord tot respectul meu realizatorilor, care și-au dedicat timp din
viață să aducă în atenția publicului o problemă care le este atât de
străină – după toate semnele, peruvienii le sunt la fel de necunoscuți
cum le-au fost cândva incașii spaniolilor-, dar nu pot înțelege de ce
s-ar duce cineva în Turubamba să pună în imagini (convenționale)
niște idei (simpliste) cu care a venit de-acasă. Nu-mi imaginez cum,
într-o lume în care e atât de simplu să rămâi indiferent la nedreptăți
atroce, conștiința cuiva ar fi trezită de o mișcare de cameră de cinci
minute de-a lungul unei trene de un alb imaculat, scufundată, la
mică adâncime, sub apa unui pârâu limpede. Singurul scop care
ar legitimiza un astfel de film ar fi încercarea de a explica ceva din
nedreptatea spre care arată cu degetul – măcar atât cât să stârnească
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interesul -, dar, așa cum e făcut, în cel mai bun caz va convinge să
dea un search pe Google acei câțiva spectatori care sunt curioși din
naștere. (Irina Trocan)

Medalia de onoare, România – Germania 2009
regie Călin Peter Netzer
cu Victor Rebengiuc, Camelia Zorlescu, Radu Beligan
„Medalia de onoare” e unul dintre filmele românești ale anului 2010
care se deschid cu o secvență de dormitor (la fel ca „Marți, după
Crăciun” (r. Radu Muntean), „Felicia înainte de toate” (r. Răzvan
Rădulescu, Melissa de Raaf ) și „Aurora” (r. Cristi Puiu). Încă nu se
poate generaliza cu privire la o tendință de explorare a intimității
personajelor, însă pentru fiecare film în parte secvența funcționează
diferit. Aici, secvența de început se reeditează pe parcurs pentru a
descrie relația distantă pe care Ion (Victor Rebengiuc) o are cu soția
lui, Nina (Camelia Zorlescu), datorată unui episod anterior. Cei doi
au un fiu, Cornel (Mimi Brănescu, pentru a treia oară fiul lui Victor
Rebengiuc pe ecran), emigrat în Canada, pe care Ion a încercat să
îl oprească cu șase ani în urmă să plece, dându-l pe mâna miliției.
Debutând realist, cu problema caloriferului rece al iernilor din anii
’90, secvența îngroașă ulterior semnificația traiului conjugal – nu e
doar rutina momentelor dinainte de culcare, în care el vorbește verzi
și uscate, iar ea citește plictisită, ci se pare că Nina nu a mai schimbat
o vorbă cu Ion de la episodul cu Cornel. Ion primește, din greșeală, o
medalie de onoare din partea statului român, pentru merite deosebite
în cel de-Al Doilea Război Mondial și este decorat în cadrul unei
ceremonii la Casa Poporului de însuși președintele României, jucat
printr-o ucronie de Ion Iliescu (de fapt, la acea vreme, președinte era
Constantinescu). Schimbarea de optică – de la realism la caricatură –
e o trăsătură care se repetă pe parcurs. Înfățișând un alt moment de
intimitate, inițial realist, în care Ion se închide în baie pentru a bea
din rachiul ascuns în rezervorul de la toaletă, continuarea schimbă
percepția asupra sticlei de băutură. Departe de a fi micul secret al
lui Ion, și Nina apelează tot la ea pentru a se destinde. Din acest
moment, se poate spune că realismul din filmul lui Netzer tinde să
fie perceptual, mulat pe psihologia publicului. La fel se întâmplă și
cu medalia: de la decizia bine intenționată de a o returna, Ion ajunge
în situația rizibilă de a o agasa pe funcționara de la poștă și de a-l
ataca pe destinatarul ei real, Ion I. Ion (Radu Beligan) din teama
de a nu își pierde credibilitatea în fața familiei și, mai ales, în fața
fiului său care urmează să îi facă o vizită. Unul dintre momentele
care rămâne însă profund realist și care subliniază ruptura dintre
tată și fiu, e întâlnirea lor, când, stând la masă unul lângă altul, nici
măcar nu se pot privi. (Georgiana Madin)

Rapt (Răpit), Franţa – Belgia 2009
regie Lucas Belvaux
cu Yvan Attal, Anne Consigny
Bazat pe răpirea din anul 1978 a președintelui grupului Schneider,
Édouard-Jean Empain, filmul lui Lucas Belvaux este mai mult
decât un thriller al genului, fuzionând etapele convenționale ale
unei răpiri cu o analiză psihologică din mai multe perspective.
Povestea este, de această dată, a lui Stanislas Graff (Yvan Attal),
directorul executiv al unei importante companii, pentru care
se cere o recompensă de 50 de milioane de Euro. Din unghiul lui
Graff (acela pe care spectatorul e tentat să îl preia), răpirea sa este
tocmai ocazia de a evalua la rece atât atitudinea membrilor familiei
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lui și a colegilor de breaslă față de el, cât și pe aceea a presei sau a
poliției. Răpirea sa e dublată de un scandal în presă, iar aventurile
amoroase, pierderile la jocurile de noroc și proprietățile ascunse
ochiului familiei îl fac să devină un pion nedorit – colegii stau pe
gânduri dacă să îi plătească recompensa, bănuiesc că Graff și-ar fi
înscenat răpirea pentru a scăpa de datorii și îl îndepărtează de la
conducere, poliția face orice pentru a-i captura pe criminali, lăsând
la o parte viața lui Graff, iar soția (interpretată de Anne Consigny),
mama și fiicele lui sunt mai acaparate de rușinea produsă de scandal
decât de lipsa lui. La întoarcerea sa, Graff nu învinuiește pe niciunul
dintre ei, pare să le înțeleagă cu calm reacțiile, dar evenimentul
duce la o ruptură definitivă, întrucât niciunul nu-l poate ierta pe
celălalt pentru egoismul cu care se limitează la suferința proprie.
Nepărtinirea cu care fiecare situație este analizată face însă ca
fiecare punct de vedere să aibă o justificare, fără a empatiza neapărat
cu personajele. De altfel, analiza reacțiilor personajelor e făcută la
distanță și implică mai curând comportament calculat decât emoție
– conflictele directe (între mama și soția lui, între el și fiicele lui)
sunt înăbușite de replici dure de o concizie clinică și de priviri reci,
care fac puținele lacrimi să pălească. Ca atare, violența din filmul
lui Belvaux, cu excepția degetului tăiat al protagonistului, trimis ca
dovadă a răpirii, este doar psihologică, iar tensiunea crește odată cu
tăcerile personajelor. Încercând să își reia viața din punctul în care
fusese suspendată, însuși Graff alege tăcerea, cerând la întoarcere,
în cel mai firesc mod, să își vadă numai câinele. (Georgiana Madin)

Soul Kitchen, Germania 2009
regie Fatih Akin
cu Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu
E atât de ieftin ultimul film al lui Fatih Akin, încât nu înţeleg de ce
a mai luat şi premii şi cum de regizorul a reuşit să vorbească despre
lipsa de indentitate în mijlocul conflictului cultural - social aflat
la întretăierea dintre Est şi Vest în „Gegen die Wand” („Cu capul
înainte”, 2004). Ce era excelent acolo era întregul univers turc
presărat cu obiceiuri habotnice, austeritate şi pseudo-libertate; pe
când în „Soul Kitchen” el este banalizat, mai degrabă pare câinele
jigărit al Europei. Fatih Akin vrea să ne spună că e mai degrabă o
salvare în faţa capitaliştilor orbi care ronţăie bomboane mentolate
în timp ce tranzacţionează vieţile oamenilor, dar ceea ce reiese este
de fapt imaginea unor ciobani coborâţi din munţii Antaliei şi care
consumă „Baywatch” în periferiile berlineze. Toată seva de dinainte
se pierde în lipsa de poezie socială, şi Akin reuşeşte foarte bine să
fie tangenţial cu temele sale printr-un discurs probabil inhibat de
noul stil regizoral colorat. Aşadar, tagline-ul filmului „Leben ist, was
passiert, waehrend du dabei bist, andere Plaene zu machen” („Viaţa
este ceea ce ţi se întâmplă în timpul în care eşti prea ocupat cu a-ţi
face alte planuri”) i se aplică perfect regizorului.
Personajul principal e un proprietar de restaurant pe nume Zinos,
care pare urmărit de ghinion. Prietena lui s-a mutat în China, clienţii
restaurantului său, Soul Kitchen, îi boicotează maestrul bucătar, iar
durerile de spate îi îngreunează şi mai mult viaţa. Când lucrurile par
să se rezolve, Zinos pleacă în căutarea dragostei, lăsând restaurantul
pe mâna fratelui său, un fost puşcăriaş, iar situaţia scapă de sub
control. Filmul vrea să fie o comedioară romantică (Zinos găseşte
rezolvarea în braţele unei turcoaice care îi recomandă medicina
alternativă a unui turc bătrân) şi, în acelaşi timp, o discuţie despre
efectele crizei mondiale (pe erou îl cheamă Zinos Kazantsakis). Cum
pseudo-estetica îl preocupă tare pe Akin, filmul pare regizat de la
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Submarino, 2010

barul cu pricina de un neamţ care face glume şubrede pe seama
situaţiei actuale.
TIFF a debutat în forţă pe 28 mai, într-o spectaculoasă locaţie
Open Air din Cluj-Napoca, Piaţa Unirii, cu această cea mai recentă
producţie a lui Fatih Akin, premiată la Festivalul de la Veneţia din
2009 cu Premiul special al juriului. De altfel, e un film perfect pentru
un început flamboiant, dar publicul ar trebui să ştie că la Festivalul
Filmului European a fost proiectat un film asemănător în regia lui
Annette K. Olesen (fără premii mari la activ). (Andrei Ciorică)

Submarino, Danemarca-Suedia 2010
regie Thomas Vinterberg
cu Jakob Cadergren, Peter Plaugborg
Thomas Vinterberg a declarat că „Submarino” este cea mai sumbră
operă a sa; și vorbim aici despre omul care, în 1998, făcea primul
film ce respecta normele austere stabilite de Dogma ‘95: „Festen”
(„Sărbătoarea”), a cărui poveste a șocat toți spectatorii pe care i-a
impresionat în vreun fel; ceilalți - adică cei care au respins toată seria
de dezvăluiri, calcule și reacții împietrite ca pe o făcătură ieftină,
lipsită de adevăr uman - nu vor fi impresionați nici de „Submarino”.
Cei doi fii preadolescenți ai unei femei alcoolice își neglijează
frățiorul nou-născut, de care știu că numai ei pot avea grijă, și, în
curând, îl descoperă mort. Soarta îi desparte pe cei doi frați, dar

trauma îi urmărește pe fiecare în parte. Nu se poate spune cum
anume se manifestă această traumă, căci Vinterberg apelează la
o elipsă de câteva decenii și îi redescoperă când viețile lor sunt
deja insuportabile; numai că, în ciuda ghinionului inimaginabil
care îi urmărește, evenimentele evoluează spre o reîntâlnire caldă
în închisoare – ceea ce Vinterberg numește în interviuri „un final
optimist”.
„Submarino” e un fel de film noir din care lipsește scena seducției,
sau a angajării, sau orice alt moment de cumpănă care dă de înțeles
că, în spatele unei decizii proaste a unui protagonist, se află speranța
sinceră că va avea ceva de câștigat. Ar putea exista, în ficțiune, o lume
în care, din omenie, îți lași două minute prietenul cel mai bun cu
amanta, și când te întorci, îl descoperi îngrozit și o descoperi moartă;
dar lumea aceasta trebuie să aibă coerența ei, or Vinterberg e prea
preocupat să bifeze scene deprimante ca să încerce să înțeleagă cum
anume se leagă una de alta.
„Festen” avea de câștigat din restricțiile impuse de Dogma ‘95, pentru
că acestea limitau, atât cât puteau, o concepție regizorală care face
lumea filmului și mai „sumbră”. Unghiurile de filmare din „Festen”
erau atât de amestecate, încât începeau să semene, din când în când,
cu punctul de vedere al unui nou-venit inocent. „Submarino”, în
schimb, nu se jenează să înece totul într-o atmosferă sobră ca aceea
din oricare film hollywoodian „serios”. Parcă ar fi trecut vremurile
acelea în care fiecare suferea în felul lui... (Irina Trocan)
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