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Este foarte complicat să te raportezi la un artist ca la o entitate supraevaluată. Primele întrebări care apar atunci când pui problema în aceşti termeni 

sunt următoarele: 1. ce înseamnă termenul de „supraevaluat”? 2. de ce consider că artistul e supraevaluat, ce dovezi am? 3. (în caz că ajung la concluzia 

că respectivul artist e supraevaluat) : e supraevaluat în general sau doar pe plan local? Apar numeroase alte seturi de întrebări după ce porneşti la drum, 

în încercarea de a-ţi construi o argumentaţie cât mai temeinică. S-ar putea ca totul să se rezume, însă, la o premisă simplistă de tipul „îmi place/ nu îmi 

place acel artist” sau „îl admir/ nu îl admir pe acel artist” etc. E onest, în aceste condiţii, să încerci să solidifici prin dovezi culese din diverse surse o astfel 

de premisă? Nu vei alege oare exact acele materiale care vor servi prejudecăţii tale iniţiale?

La început am ales titlul de „Supraevaluaţi” pentru dosarul acestui număr, deoarece marea majoritate a celor care contribuie cu articole la revistă (e inclus 

aici şi semnatarul acestui editorial) au cel puţin câte un cineast cu a cărui operă simt nevoia să se „războiască” în scris. Ne-am întâlnit la un moment dat 

într-un loc din Bucureşti şi am enumerat diferite nume de regizori care, deşi apreciaţi de o mare parte a criticilor de cinema şi a cinefililor, pe unii dintre 

noi ne impresionează mai puţin. Au fost rostite atunci nume precum Fatih Akin, Kim Ki-duk, Nikita Mihalkov, Lars Von Trier, Wong Kar-wai, Michael 

Haneke, Billy Wilder, Ingmar Bergman, Wim Wenders, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni. Pe primii trei cineaşti enumeraţi mai sus nu ţin minte 

să îi fi apărat cu convingere cineva dintre cei prezenţi atunci la întâlnire, ceea ce din start ne-a determinat să îi excludem din cuprinsul dosarului viitorului 

număr. Ceilalţi au avut, însă, un număr sensibil egal de apărători şi de detractori. Aveam un punct de pornire, aşadar, deoarece acei redactori care urmau 

să scrie despre unul dintre aceşti cineaşti puteau dialoga oricând ar fi simţit nevoia cu persoane din vecinătate, iar nu exclusiv cu texte şi filme relevante 

pentru susţinerea tezei lor. 

În momentul în care am început să revedem filmele celor pe care doream să îi denunţăm iniţial ca artişti, lucrurile s-au complicat. Mintea aşează noţiunile 

şi impresiile în sertărele bine delimitate, edulcorând asperităţile. Ceea ce părea un parcurs mai degrabă mecanic, uşor de controlat, s-a dovedit a fi plin 

de obstacole. Atunci când permiţi centrilor tăi de receptare să se deschidă pentru a capta informaţiile în adevărata lor complexitate, întrebările cu privire 

la justeţea premisei transformă impresia iniţială într-o incertitudine. Analiza materialelor scrise anterior de către alţi critici de cinema nu face decât să 

complice parcursul celui care încearcă să susţină o teză. Textele dedicate cinemaului celor pe care îi consideram „supraevaluaţi” la început nu numai 

că sunt numeroase (semn că nu am fost deloc modeşti atunci când am ales viitoarele subiecte supuse contestării critice), dar o bună parte a lor atacă 

filmografia respectivilor regizori din exact aceleaşi perspective cu cele pe care noi urma să ne bazăm tezele. Şi, nu de puţine ori, respectivele argumentaţii 

lăsau loc interpretărilor, putând fi suspectate de prea mult subiectivism. A fost nevoie să ne redresăm şi să modificăm conceptul iniţial al dosarului, 

pentru ca acesta să reflecte traiectoria căutărilor noastre. Am adăugat, aşadar, un semn de întrebare afirmaţiei sugerate de titlul iniţial, acesta devenind 

„Supraevaluaţi?”, deoarece şi textele cuprinse în dosar funcţionează mai curând ca o mărturie a evoluţiei reflecţiilor celor care le-au redactat, decât ca 

o teză clară cu privire la statutul cineastului supus analizei. Unii dintre noi am renunţat pe parcurs la redactarea articolelor, pierzând controlul asupra 

subiectelor alese. Cei care au mers până la capăt cu demersul lor s-au dovedit mult mai temperaţi decât ar putea-o sugera titlul dosarului. Până la urmă, 

premisa acestuia le-a permis să repună în discuţie opera unor cineaşti prea des ridicaţi pe un piedestal, fără argumente solide, fapt care riscă să îi fosilizeze 

şi să îi transforme în „monştri sacri”. Şi asta e tot; dar nu cred că e lipsit de importanţă. 

Andrei rus
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Simplitatea celui mai recent film al 
iranianului Abbas Kiarostami se ascunde 
în spatele unei dezbateri a problemei 
„complicate” a copiei perfecte şi a 
originalului. James Miller (William 
Shimell), unul dintre protagonişti, este 
un critic de artă ce tocmai îşi lansează în 
Italia cartea cu titlul „Copie conforme”; 
teza volumului susţine că superioritatea 
originalului faţă de reproducerea perfectă 
se datorează valorii atribuite de raţiune 
primului. Aşadar, o copie are propria ei 
frumuseţe, aşa cum originalul îşi datorează 
calităţile estetice modelului. El şi Ea 
polemizează pe acest subiect pe parcursul 
unei zile, discuţie prin care, de fapt, 
regizorul demonstrează că o copie – filmul 
în sine – poate fi la fel de bun ca originalul 
– o relaţie autentică; sau jocul celor două 
personaje devine pentru ele însele la fel 
de pasional precum ar fi fost dacă era 

real. Poate că şi este. Unde e limita dintre 
realitate şi ficţiune? Nu contează, atât timp 
când ambele oferă un zâmbet frumos sau o 
emoţie umană. 
„Copie conforme” are în distribuţie doi 
actori, Juliette Binoche (Ea) şi William 
Shimell (James Miller), a căror relaţie 
evoluează pe parcusul unei plimbări 
prin orăşelul italian Lucignano. Filmul 
aminteşte de „Before Sunrise” / „Before 
Sunset” („Înainte de răsărit”, 1995 / 
„Înainte de apus”, 2004, r. Richard 
Linklater) sau de dialogul din „Ma Nuit 
chez Maud” („Noaptea mea cu Maud”, 
1969, r. Eric Rohmer). Totuşi, se distinge 
de acestea prin propria sa originalitate, ce 
constă în felul autorului de a se apropia de 
personaje şi a le oferi o partitură variată 
de stări emoţionale. Abbas Kiarostami nu 
urmăreşte doar o evoluţie a unei relaţii, 
ci face o radiografie firească a mai multor 

Copie conforme  Duplicatul
etape ale unei legături amoroase: flirturi 
de început, confortul dialogului între vechi 
prieteni, reproşuri trecute sau amintiri 
uitate şi rememorate. Camera priveşte 
toate aceste schimburi de replici de foarte 
aproape, de cele mai multe ori filmând 
actorii la prim-planuri foarte strânse, 
reuşind astfel să creeze intimitate între cei 
doi şi peliculă. 
Abbas Kiarostami nu spune exact ce 
s-a întâmplat între cei doi protagonişti. 
Trecutul e ascuns şi nu pentru că ar fi 
un mister pe care publicul este invitat 
să-l ghicească, ci efectiv pentru că el nu 
contează; dacă o copie perfectă este la fel 
de bună precum originalul, atunci de ce 
ar mai conta adevărul despre provenienţa 
ei? Prin urmare, atât timp cât dialogul 
şi momentele evocate sunt veridice, ce 
importanţă mai are dacă ei doar se joacă? 
Ce mai contează dacă ea joacă un rol sau 
dacă însuşi personajul interpreteză o 
persoană fictivă? O interpretare teoretică 
a temei ar fi prea artificială pentru un film 
atât de natural şi firesc precum „Copie 
conforme”, care are un mesaj la fel de clar 
şi de simplu. Mai mult decât o invitaţie la a 
polemiza pe tema originalului, filmul este 
o provocare la a ne bucura de simplitatea, 
de frumuseţea a ceea ce avem în faţa 
ochilor, de trăirile sincere ale Juliettei 
Binoche, fără a mai analiza dacă este real 
sau ficţiune. Regizorul punctează diferenţa 
dintre naturaleţea ei în a-şi exterioriza 
sentimentele şi stângăcia gesturilor lui, 
demonstrând că Ea, deşi o copie, deoarece 
imită emoţii din amintiri, devine una cu 
peisajul, pe când El este pe jumătate în 
film, pe jumătate în realitate. 
De altfel, filmul nu este în nici un moment 
o schemă a unei reguli generale de tipul 
1+1=2. Fiecare element al ecuaţiei joacă 
un rol dramatic în scenariu, la fel cum 
fiecare replică ce ascunde un argument 
legat de disputa copie-original dezvăluie 
o altă dimensiune a vieţii conjugale a 
cuplului care se joacă de-a căsnicia. 
Spre exemplu, prin stângăcia de care se 
face vinovat James Miller (sau William 
Shimell), se contruieşte o altă dimensiune 
a personajului, aceea a soţului care se 
simte vinovat, dar nu ştie cum să se scuze; 
emoţia îi maschează stângăcia când, sfătuit 
de un turist, o cuprinde de după umeri pe 
Ea pentru ca neînţelegerile să dispară. 

de Andra Petrescu

Franța – Italia – Iran 2010

regie și scenariu abbas Kiarostami

imagine Luca Bigazzi

montaj Bahman Kiarostami

sunet Dominique Vieillard

cu Juliette Binoche, William Shimell, Jean-claude carrière
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Pe al doilea intervievat îl cheamă Tommie 
Hollyday, are 53 de ani şi locuieşte în 
localitatea Kingman, statul Arizona. Sunt 
în total 121 de scurte interviuri cu oameni 
obişnuiţi din America, pe care echipa de 
filmare a traversat-o de la vest la est şi retur 
pe parcursul a 70 de zile. Road-movie-
ul e discontinuu, fiecare interviu de sine 
stătător, clicabil pe site-ul proiectului; chiar 
şi aşa, în cele 4-5 minute de interviu apare 
sentimentul peisajului american. Unii sunt 
mai interesanţi decât alţii; aici şi acolo, unde 
şi de la cine nu te aştepţi apar momente de 
conştienţă – „you can be who you wanna be 
without having to change yourself/ most 
important thing in my life was being born/
it felt right, that’s what I was put here to 
do, have a family. As we were alone to our 
parents, so our children are alone to us.”
Interviurile sunt construite după un set de 
întrebări pe care nu le auzi, însă le ghiceşti 
în răspunsurile lor: ce visuri aveai când erai 
mic? Cum te-ai descrie ca persoană? De ce 
eşti cel mai mândru? Regreţi ceva anume? 
Cum ţi-ar plăcea să-şi aducă lumea aminte 
de tine? Luate separat/privite în sine, par 
întrebări de oracol, cu răspunsuri acum, 
după şcoală, aparent mai greu de dat. Cei 
întrebaţi răspund, unii: poţi să fii cine vrei 
să fii fără să trebuiască să te schimbi – cel 
mai important lucru din viaţa mea a fost că 
m-am născut – am simţit că asta e, asta am 

fost pusă  aici să fac, să-mi fac o familie.
David Lynch participă în calitate de 
producător, sfătuitor al fiul său, regizorul 
Austin Lynch, şi prezentator-gazdă, în 
spiritul lui Hitchcock sau Lars von Trier. 
David Lynch motivează proiectul, îl justifică 
într-un tab separat „About / Despre proiect”. 
Cuvintele lui clare sunt de citat: „Proiectul 
Interviuri” este un road-trip/o excursie, în 
care oamenii au fost găsiţi şi intervievaţi. Ar 
trebuie să vă uitaţi la „Proiectul Interviuri” 
pentru că veţi cunoaşte sute de oameni 
noi. Nu a existat niciun plan prestabilit 
pentru „Proiectul Interviuri”. Fiecare dintre 
oamenii intervievaţi este diferit. Echipa de 
filmare i-a găsit conducând pe drumurile 
Americii, intrând în baruri şi în tot felul 
de alte locuri. Fiecare om şi-a spus propria 
poveste. Sper ca spectatorii acestui proiect 
să se bucure de şansa de a-i cunoaşte. E ceva 
pur uman, de care nu te poţi apăra.”     
„Proiectul Interviuri” este artă cu mesaj, 
retragere spre valorile umane, poate un 
refugiu împotriva lucrurilor de demonstrat 
sau doar o formă pură de documentar. 
Indirect, interviurile transpun spectatorul 
din faţa calculatorului într-un respondent 
tăcut. Tentaţia de a vrea să fii şi tu intervievat 
apare o dată cu emoţia răspunsurilor 
posibile. Eu de ce sunt mândru? Care e cel 
mai important lucru pentru mine? Când am 
avut pentru prima oară experienţa morţii? 

Simpli, obişnuiţi, oamenii de pe drum 
au avantajul sincerităţii. Tind să cred că 
oamenii ne-obişnuiţi, integraţi printre ei de 
dragul experimentului, ar fi ieşit în evidenţă 
prin supra-raţionalizare şi ocolişuri. Pentru 
unii respondenţi religioşi, senitătatea în faţa 
camerei pare a fi cea pe care şi-o închipuie 
la Judecata de Apoi. Şansa unui canal 
media, propriul nimic de pierdut şi maniera 
prietenoasă a intervievatoarelor au obţinut 
de la mulţi subiecţi ce aveau ei mai bun de 
oferit. Sunt interviuri relaxate, deschise, 
în care ce se comunică e natura omului 
respectiv. Dincolo de cuvinte, ajutându-
se de muzică pentru a evidenţia feeling-ul 
predominant al intervievatului, regia scoate 
la iveală o sută douăzeci de tipuri umane, 
din care poţi alege pe site ca în căutarea unui 
prieten. 
Proiect pe internet care trebuie mai degrabă 
experimentat decât discutat, „The Interview 
Project” e disponibil oricând, de la micul 
dejun la ora de culcare. Pentru cei care nu 
au răbdare să îl vizioneze în întregime, le 
recomand câteva episoade care mi-au plăcut 
mai mult.
Nr. 2 de la-nceput: pierde vară de 53 de ani, 
cu look specific american, blond cu ochelari 
de soare negri, în deşertul Arizona. Visul lui 
este să se reunească cu femeia vieţii, aflată 
acum la închisoare pentru că şi-a împuşcat 
fostul iubit. O să iasă peste 16 luni şi vor 
pleca amândoi din Arizona în mai verdele 
Montana, să-şi trăiască viaţa împreună.
Nr. 28: un tip care-şi plimbă câinele prin 
tot oraşul într-o cuşcă montată pe bicicletă. 
Are 50 de ani, e programator şi e sigur că în 
curând se va îmbogăţi şi căsători.
Nr. 29: cuplu de 85 de ani care susţin că sunt 
fericiţi, binecuvântaţi şi plini de bani.
Nr. 59: Peter, 63 de ani, din Woodstock, 
New York, cu tricou roz şi plete blonde, 
ochi albaştri. „Lumea zice că era mai bine 
înainte. Nu era aşa de bine înainte, e mult 
mai bine acum. Trebuie să te reinventezi în 
fiecare zi, să ai ceva diferit că să poţi fii util 
cuiva, să te angajeze cineva. Toată vara, eu 
şi cu prietena mea mâncăm ce cultivăm în 
grădină. E minunat. Acuma, de exemplu, am 
cea mai mişto prietenă din toată viaţa mea 
şi am 63 de ani! Cum altfel poţi să trăieşti? E 
singurul fel de a trăi, şi în plus, să fii optimist 
în fiecare zi a vieţii tale”. Apoi mai spune că 
speră să fie pace în lume. Aşa - şi altfel - este 
„The Interview Project”.

de Emi Vasiliu

Interview Project

Sua 2009

regie austin Jack Lynch, Jason S.

producător David Lynch

review
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Haneke minus intenţii făţiş moralizatoare 
plus personaje greu de penetrat/personaje-
noţiuni abstracte à la Bresson plus un 
realism transfigurat; aşa ar putea să arate o 
schemă care defineşte cinemaul practicat 
de regizorul Bruno Dumont, o schemă 
simplificată şi epurată cât se poate de mult 
– asta ca să fim în ton cu principiile sub 
care francezul tratează realitatea din filmele 
sale. Această schiţă are de obicei ca rezultat 
ceva bun, chiar foarte bun câteodată – vezi 
„L’humanité”/ „Umanitatea” (1999). În cazul 
celui mai recent film al său, după un timp 
de gândire/rumegare îndeajuns de lung, se 
ajunge la concluzia că rezultatul e pe măsura 
aşteptărilor.
Hadewijch e numele unei sfinte flamande 
din secolul al XIII-lea, ale cărei extazuri 
erau mai curând de ordin contemplativ şi 
meditativ, spre deosebire de misticismul 
altor sfinţi, care se manifesta prin semne ce 
pot fi interpretate ca fiind îndoielnice (cum 
ar fi convulsiile, levitaţiile, sângerările şi aşa 
mai departe). Ceea ce pare să-l fi atras cel 
mai mult pe autor la Hadewijch e faptul că în 
acest caz iubirea (sau, mai exact, nevoia de a 
iubi şi, mai ales, de a fi iubit) îndreptată către 
Dumnezeu este exprimată într-o manieră 
radioasă.

Hadewijch, cea a lui Dumont, e o tânără 
din zilele noastre (acesta e atât numele său 
religios, cât şi cel al mănăstirii unde şi-a 
găsit refugiul) care confundă abstinenţa cu 
martiriul – nu mănâncă, nu se protejează 
împotriva frigului. În prima parte a filmului, 
tânăra e dată afară din mănăstire de maicile 
care îi doresc binele, pentru a fi nevoită ca 
printr-o existenţă „normală” să-şi domolească 
fanatismul. Normalitea în cazul tinerei constă 
într-o casă din mijlocul Parisului – luxoasă, 
fastuoasă, al cărei interior aduce cu cel al 
unui palat (din scrierile sale, se presupune că 
şi Hadewijch cea din secolul al XIII-lea făcea 
parte dintr-o familie aleasă, foarte înstărită); 
nişte părinţi cu care nu comunică deloc – un 
tată diplomat mai mereu plecat şi o mamă 
absentă, chiar şi atunci când e prezentă. 
Foarte repede devine evident că regizorul 
arătându-ne, dăscăleşte cu degetul arătător 
(îl ştiam pe Dumont mai subtil de-atât) în faţa 
cui se revoltă personajul său, canalizându-şi 
toată dragostea către Dumnezeu, ajungând 
până la a tânji după expresia Sa carnală şi 
suferind teribil pentru absenţa fizică a celui 
pentru care se păstrează castă. 
Într-o zi, Hadewijch – redevenită Céline 
în lumea pe care o respinge – îl cunoaşte 
pe Yassine, un tânăr arab de vârsta ei; 

aici e momentul în care cei care cunosc 
precedentele filme ale francezului încep să 
aştepte un eveniment prin care acesta îşi 
merită asemănarea cu Haneke, dar băiatul 
se dovedeşte a fi în stare să-i respecte 
pioşenia. Prin intermediul lui, Céline îl 
cunoaşte pe fratele acestuia – Nassir, un 
predicator extremist al islamismului, în al 
cărui avânt tânăra, în naivitatea sa, vede 
o pasiune asemănătoare cu a ei. Nassir 
o introduce într-o organizaţie teroristă 
musulmană, iar Céline va ajunge să creadă 
că şi-a găsit adevărata chemare; ceea ce-i va 
aduce sfârşitul. Sau, cel puţin, sfârşitul vieţii 
laice. Dar nu şi finalul filmului – urmând un 
episod destul de derutant; acesta ar putea 
la fel de bine să anuleze acel prim sfârşit – 
asta dacă ne-am lăsa furaţi de ambiguitatea 
momentului şi nu am fi atenţi la coloana 
sonoră. Episodul vine împreună cu o muzică 
pe de-o parte melodramatică, pe de-o parte 
înălţătoare – pe măsura evenimentelor, 
dar total împotriva demersului regizoral, 
care se conturase clar până în acel moment 
– subliniind în acest fel că avem în faţa 
ochilor o salvare simbolică, de altfel – cumva 
aşteptată şi binemeritată. 
[paranteză apropo de muzica care pare 
o nouă înclinaţie a regizorului: formaţia 
La Mathilde, care cântă live şi lung la un 
moment dat, este de-a dreptul mişto; închid 
paranteza]
Poate că lui „Hadewijch” îi lipseşte 
subtilitatea altor filme de-ale lui Dumont, 
dar acest lucru pare asumat, este condus 
excelent şi jucat impecabil (neprofesionista 
Julie Sokolowski e minunată în fiecare 
moment). Punând în prim plan extremismul 
– fie el religios sau politic – Dumont vorbeşte 
despre spiritualitate în contextul societăţii 
actuale; iar un film despre mântuirea 
sufletească în zilele noastre e, cumva, o miză 
foarte grea. 

Hadewijch
 Franța 2009

regie și scenariu  Bruno Dumont

imagine  Yves cape

montaj Guy Lecorne

sunet Philippe Lecoeur

cu Julie Sokolowski, Karl Sarafidis

de Roxana Coțovanu 
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Kinatay

Secvenţele de început îi prezintă pe Peping 
(20) şi pe logodnica lui, Cecille (20), în drum 
spre cununia civilă, împreună cu copilul 
lor de 7 luni. Peping e student la Academia 
de Poliţie şi, pentru a face un ban în plus, 
ajută la colectarea taxei de protecţie pentru 
o organizaţie mafiotă locală. Într-o seară, 
contactul său din organizaţie îl cheamă 
într-o operaţiune.  Se urcă într-o dubă în care 
se află câţiva dintre liderii organizaţiei. Din 
faţa unui bar o iau pe o tânără prostituată. 
Câteva minute mai târziu, unul dintre 
bărbaţi începe să o lovească brutal, îi pune 
un căluş şi o întinde pe podeaua maşinii, 
continuând să o lovească cu piciorul în 
cap. Peping asistă îngrozit şi neputincios la 
ce se întâmplă. De aici, începe un coşmar, 
pe care spectatorul îl va trăi prin ochii lui 
Peping. Femeia este dusă în subsolul unei 
case izolate şi acolo e torturată, violată, ucisă 
şi corpul îi e ciopârţit în mai multe bucăţi, 
pentru a fi raspândit apoi pe la ghenele din 
oraş.      
Se spune că un om care se aruncă de la geam 
nu constituie un eveniment dramatic, spre 
deosebire de un om care stă pe marginea 
geamului şi nu ştie ce să facă. Acesta este 
sentimentul pe care e construită tensiunea 
în „Kinatay”. După ce îşi dă seama la ce 
acţiune ia parte, Peping încearcă de trei ori 
să fugă: sunt momente lungi în care el este 
chinuit de revoltă, de scârbă, dar şi de frică 
şi neputinţă. Aparatul de filmat îl urmăreşte 
nemilos şi fără încetare în timpul acestor 
ezitări chinuitoare. Trimis să cumpere 

ceva, intră în baie, unde stă câteva minute 
aşteptând, apoi dă ocol unei clădiri şi se urcă 
într-un autobuz ţinând capul jos. Brusc, este 
sunat de cei din maşină şi se întoarce la ei 
imediat.  Deasupra întregului film planează 
posibilitatea ca el să pună capăt coşmarului 
sau să fugă. Ajuns în casa în care urmează 
să aibă loc crima, primeşte un pistol, cadou 
de la noul lui şef; un pistol încărcat pe care 
îl poartă la el încontinuu. Tot ce va face el 
de acum înainte pare o pregătire pentru 
un moment în care ar putea să-i omoare pe 
criminali şi să o salveze pe femeie. Ai tot 
timpul convingerea că eşti la câteva secunde 
de izbucnirea eroică ce va aplica răzbunarea 
pe care o merită călăii. Această dilemă a 
protagonistului este accentuată din nou şi din 
nou prin toate mijloacele posibile. Gesturile 
actorului au multă vreme lentoarea unui om 
absent, ale cărui gânduri sunt departe de 
mâinile lui. Liderul grupului îi vorbeşte la 
un moment dat despre posibila lui carieră, 
dar din spate Peping aude gemetele femeii. 
Prins între aceste două coloane sonore, 
chipul personajului îşi schimbă încontinuu 
mimica, iar privirea lui pendulează între 
direcţiile din care provin cele două voci, 
fără ca spectatorul să poată vedea sursele. 
E o dramă în mare parte reflectată în 
protagonist. Noaptea se desfăşoară aproape 
în timp real şi Peping nu este cruţat nicio 
clipă. Insistenţa şi repetitivitatea cu care este 
urmărit de imagini şi sunete te hipnotizează 
şi te atrag mai mult decât ai vrea în calvarul 
protagonistului.  

Dar nici un foc de armă nu este tras pe durata 
filmului. Totul se desfăşoară implacabil şi cu 
normalitatea unei munci - ce-i drept, puţin 
mai speciale. În timp ce băieţii curăţă locul 
crimei, liderii discută despre costul unui 
telefon mobil second-hand.  
Începutul luminos în care îl cunoaştem pe 
protagonist în mijlocul familiei şi prietenilor 
ne plasează în afara unei convenţii de film 
horror sau thriller. Această introducere 
măreşte gradul de veridicitate a tot ceea ce 
urmează să vedem. La fel cum asistă la propria 
cununie civilă, protagonistul va asista nu 
mult mai târziu la uciderea scabroasă a unei 
femei. Forfota şi zgomotele oraşului fac loc, 
pe măsură ce se lasă întunericul, unei linişti 
întrerupte ocazional de câte o sirenă sau un 
claxon. Muzica însoţeşte această coborâre în 
Iad prin accente sinistre, dar subtile. Multe 
din senzaţiile lui Peping sunt trăite prin 
sunet. Întunericul din maşină lasă aparatul 
de filmat să surprindă doar contururi 
luminate scurt de farurile câte unei maşini 
în trecere. Monştrii creaţi de imaginaţia 
noastră sunt mult mai groteşti decât cei din 
realitate. Astfel, sunetele loviturilor aplicate 
femeii în obscuritatea maşinii sunt cu atât 
mai şocante, cu cât nu e clar cum şi unde este 
lovită. Violul şi uciderea ei sunt surprinse 
din unghiul subiectiv al lui Peping: frânturi 
văzute de el prin geam sau prin uşa deschisă. 
Unul dintre criminali loveşte cu o macetă 
undeva în jos, apoi un picior se desprinde şi 
este aruncat pe jos. Camera revine rapid pe 
faţa lui Peping. Nu îţi vine să crezi că ai văzut 
ce ai văzut. Ai vrea să dai înapoi pentru a 
verifica, dar totuşi eşti sigur. Nu se vedea 
prea bine, dar era clar. Prin această manieră 
de a filma, veridicitatea este dusă în zone pe 
care mulţi spectatori le vor găsi prea greu de 
înghiţit.    

 Filipine 2009

regie Brillante Mendoza

scenariu armando Lao

montaj Kats Serraon

sunet albert Michael Idioma

muzică teresa Barrozo

cu coco Martin, Maria Isabel Lopez

de Tudor Jurgiu
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individul, martor al istoriei

„Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” încheie trilogia pe care 
Andrei Ujică a consacrat-o reflecţiei asupra perioadei comuniste şi 
a momentului de desprindere de această epocă. Cineastul a început 
seria în 1992 cu „Videogramele unei revoluţii”, realizat împreună 
cu Harun Farocki, şi a continuat-o cu „Out of the Present”, apărut 
în 1995. Toate cele trei filme abordează evenimentele istorice din 
perspectivele martorilor unor momente ce aveau să schimbe 
profund societatea. În colajele pe care le realizează din filmările 
de arhivă şi filmările de amatori, Ujică jonglează cu ficţiunea şi 
autenticitatea faptului surprins, obţinând astfel un discurs rafinat 
despre puterea imaginii. „Videogramele unei revoluţii” reunea, 
pe lângă filmările oficiale transmise de televiziune în timpul 
Revoluţiei din 1989, filmări din culise – momentele de pregătire a 
comunicatelor transmise în direct – şi imagini ale amatorilor, filmate 
în diferite locuri din Bucureşti pe durata desfăşurării evenimentelor. 
Toate aceste instantanee, valoroase în sine, adunate, nu pot crea 
o unitate sau un sens asupra lucrurilor petrecute, ci înfăţişează o 
realitate confuză, fragmentară, în care există tot atâtea adevăruri, 
câte secvenţe filmate. Lungmetrajul următor, „Out of the Present”, 
documenta, de asemenea, sfârşitul perioadei comuniste – în Rusia 
de această dată – şi dezbinarea Uniunii Sovietice. Evenimentele 
erau prezentate aici din perspectiva lui Sergei Krikalev, un 
cosmonaut plecat în spaţiu în vara anului 1991 şi aterizat în ţara 

sa un an mai târziu, într-o cu totul altă realitate decât cea lăsată în 
urmă. Subiectul îi lăsa libertatea autorului să intervină printr-un 
comentariu puternic liricizant: imaginile din nava spaţială prezentau 
un timp în suspensie, echivalent al acţiunilor umane cotidiene, 
precum mâncatul sau deplasarea dintr-un loc în altul, în lipsa forţei 
gravitaţionale; melancolia vieţii în cosmos era sporită de peisajele 
imense şi uniforme. În opoziţie, imaginile de actualitate din Rusia, 
pe care Ujică le interpune, au un suflu viu, de dezmorţire. Dacă în 
„Out of the Present” cineastul suprapunea imaginilor filmate chiar 
de protagonistul lor, cosmonautul Sergei Krikalev, un comentariu 
ce-i aparţinea, compus special pentru film şi prezentat drept 
însemnări din jurnalul personajului, în „Autobiografia lui Nicolae 
Ceauşescu” Andrei Ujică merge şi mai departe în manipularea 
şi subiectivizarea punctului de vedere. Filmul este conceput ca o 
pledoarie fictivă, atribuită lui Ceauşescu, prin care acesta încercă să 
se apere în faţa acuzaţiilor ce i-au fost aduse la proces.  
Pentru a se explica şi pentru a înţelege situaţia, Ceauşescu imaginat 

review 

Autobiografia lui 
Nicolae Ceaușescu

România 2010

regie și scenariu  andrei ujică

montaj și sunet Dana Bunescu

cercetare materiale de arhivă titus Muntean

de Gabriela Filippi



9

review

de Ujică îşi confruntă propria imagine - felul în care a putut fi 
receptat de-a lungul celor douăzeci şi cinci de ani în care a fost 
conducător al ţării - în filmările al căror subiect era. De aceea, această 
„autobiografie” conţine, în cea mai mare parte, imagini oficiale, 
foarte cunoscute. Apar aici toate momentele cheie din parcursul lui 
politic: de la înmormântarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej – unde 
Ceauşescu a purtat sicriul fostului conducător şi a ţinut un discurs –, 
alegerea sa ca secretar general al partidului, poziţia luată în august 
’68, când armata sovietică a invadat Cehoslovacia, vizita lui Nixon 
în România, vizitele făcute în China şi Coreea de Nord, apoi vizita 
în Anglia, mobilizarea la cutremurul din ’77, inaugurarea şantierului 
Casei Poporului. Însă, pe lângă imaginile emblematice, Ceauşescu 
mai apare în filmul lui Ujică în filmări de la manifestaţiile de 1 Mai 
şi 23 August din diverşi ani, congrese şi aniversări ale partidului, 
conferinţe internaţionale, partide de vânătoare, volei, plimbări cu 
sania. Înregistrările din „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu”  sunt 
organizate în ordinea cronologică a întâmplării evenimentelor, 
cu mici abateri, cea mai evidentă dintre acestea fiind constituită 
de trecerea de la imaginile ce îl prezentau pe liderul politic la cea 
de-a şaizecea aniversare, în 1978, la petrecerea organizată în 1973, 
atunci când împlinea cincizeci şi cinci de ani. Această disonanţă 
se produce din cauza faptului că povestea din film este narată de 
însuşi protagonistul ei, personajul-Ceauşescu care, rememorându-
şi viaţa, nu o face în mod obiectiv, ca în manualele de istorie, ci după 
anumite asocieri de idei, legături spontane ce se produc în mintea 
sa. Astfel, viaţa lui este povestită în capitole tematice. Iar mai înainte 
de capitolul care începea cu aniversările, fusese plasat capitolul 
„vizite”, care începea în 1971, cu vizita în China, apoi vizita în Statele 
Unite ale Americii, în 1976, vizita în Marea Britanie, în 1978. Tot în 
acest capitol erau cuprinse şi schimbările pe care Ceauşescu le-a 
făcut în ţară, ca urmare a ideilor strânse din călătorii: „Tezele din 
iulie”, inspirate lui Ceauşescu de Revoluţia Culturală Chineză şi 
chiar autoproclamarea sa ca „preşedinte”, titlu luat după modelul 
occidental, în încercarea de a-şi forma o imagine aparte faţă de cea 
a conducătorilor sovietici. Încheind cu această bucată din viaţa sa, 
naratorul se întoarce asupra acelor ani dintre 1971 şi 1978, marcaţi 
de cele două aniversări, cu amintiri ce nu sunt legate atât de 
strâns de contactele cu străinătatea. Naratorul devine sumbru, iar 
memoria lui scoate la iveală episoadele dificile din această perioadă, 
pe care le îmbină autocompătimitor: marea inundaţie şi cutremurul 
din 1977, moartea mamei lui, Congresul al XII-lea al partidului, la 
care Constantin Pârvulescu a condamnat realegerea lui Ceauşescu 
în funcţia de preşedinte. Chiar şi atunci când priveşte evenimentele 
în ordinea în care acestea s-au desfăşurat, naratorul imprimă o 
notă dominantă, prin momentele pe care le selectează. Anii ’60 îi 
apar senini: îl vedem la serbări la care se dansează „Periniţa ”, în 
mijlocul mulţimii, la un bâlci de 1 Mai, ţinta uralelor la discursul 
prin care refuza ca armata română să se alieze celei sovietice 
pentru invadarea teritoriului cehoslovac în vara lui ’68. În contrast, 
personajul trasează anii ’80 ca mohorâţi: atmosfera ploioasă din 
timpul inspecţiilor pe şantierul Casei Poporului sau la unităţile 
de panificaţie din Bucureşti. În imaginile din această perioadă, 
Ceauşescu apare înconjurat de foarte puţini oameni, excepţie 
făcând momentele în care este prezent la întruniri politice. În urma 
introspecţiei, Ceauşescu – personajul lui Andrei Ujică – se consideră 
(sau încearcă să se convingă de aceasta, din moment ce analiza 
şi-o face doar pe baza probelor filmate) un vestitor al păcii, care a 
întreţinut relaţii amiabile atât cu statele socialiste, cât şi cu ţările 
din Vest şi o persoană realizată care, pornind din pătura socială cea 

mai de jos, a ajuns în contact cu cele mai mari rafinamente pe care 
lumea le putea prezenta. 
 

Îndrăzneala discursului 
cinematografic

Proiectul lui Ujică conţine un paradox: pe de-o parte, faptul că 
imaginile sunt înşiruite fără suportul unui comentariu din off şi 
lăsate în scene lungi, pare a elibera imaginile şi chiar istoria de 
interpretările exhaustive. Sunt arătate aici imagini care au circulat 
îndelung şi cărora le-au fost atribuite, de-a lungul timpului, diverse 
explicaţii care, prin acumulare, le-au secat de conţinut. Comentariul 
suprapus imaginii este, în sine, un procedeu legitim, mai ales 
în cazul documentarelor de televiziune, al căror prim rol este 
informarea. Însă acest mod de a prezenta clar un subiect, instructiv, 
prezintă riscul anihilării faptului real, în favoarea unei teze. Astfel se 
întâmpla şi într-un documentar produs în 1991 de BBC, realizat de 
Edward Behr ( jurnalist francez şi corespondent Reuters) şi difuzat 
în mai multe rânduri de televiziunile din România. „Ceauşescu – 
Ascensiunea şi decăderea lui” îşi propunea să demonstreze faptul 
că Ceauşescu nu avea calităţile necesare unui conducător, ajungând 
prin oportunism să ocupe această poziţie, însă decăderea sa era 
iminentă. Jurnalistul adună dovezi în favoarea afirmaţiilor sale, 
dezvăluie felul în care liderul politic a profitat de ocazii pentru 
a se impune şi şi-a falsificat trecutul, astfel încât să corespundă 
cu imaginea pe care dorea să o propage despre sine. În demersul 
său însă, Bahr ajunge să afirme, spre exemplu, despre atitudinea 
adoptată de Ceauşescu în august ’68 că ar fi fost o „lovitură de 
maestru”, „cartea cea mare pe care a jucat-o”; această interpretare 
a unui Ceauşescu de o inteligenţă perversă, la momentul respectiv, 
este  discutabilă.  De aceea, faptul că Ujică păstrează bucăţi lungi 
din înregistrările de arhivă în filmul său avantajază secvenţele 
prezentate, în parte. Însă nu acesta este felul în care a fost conceput 
şi în care funcţionează „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu”. Dacă 
la începutul lui, filmul poate satisface curiozitatea unor spectatori de 
a vedea imaginile istorice neîntrerupte prin montaj şi necomentate, 
devine repede evident faptul că miza e în altă parte, în unitatea 
colajului; iar acesta este profund subiectiv. Andrei Ujică imaginează 
felul în care dictatorul a înţeles şi s-a raportat la istorie. Din această 
cauză, filmul nu prezintă starea de sărăcie din ţară în acea perioadă, 
ci doar locurile îngrijit amenajate înainte de vizita conducătorului, 
procesiunile impresionante de întâmpinare, spectacolul construit 
în jurul conducătorului. Introducându-şi spectatorii în lumea 
fabuloasă a lui Ceauşescu, cineastul le cere, totodată, maturitatea 
şi cunoştinţele de istorie care să-i ghideze pe acest teren alunecos.
Şi prin filmele realizate anterior, dar în special prin „Autobiografia 
lui Nicolae Ceauşescu”, Andrei Ujică poate fi privit ca singurul autor 
de film non-ficţional (probabil ar fi mai potrivită în cazul filmelor 
lui denumirea de „eseu” sau de „experiment audiovizual”) care se 
aliniază Noului Val din cinemaul românesc. Filmele sale prezintă, 
de asemenea, experienţele şi subiectivitatea individului raportate 
realităţii sociale sau contextului istoric. Tonul lui Ujică, ca şi al 
celorlalţi regizori ai Noului Val, atunci când subiectul face referire 
la epoca comunistă, sugerează o încercare de acceptare a trecutului, 
într-un discurs ce nu-şi propune să condamne greşelile perioadei 
respective. Marea îndrăzneală a lui Ujică în „Autobiografia lui 
Nicolae Ceauşescu” este, însă, de a-şi fi expus raţionamentul nu 
într-un film cu personaje fictive, ci asupra imaginii lui Ceauşescu, 
personalitate atât de detestată încă. 
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SCRIITOR – SCENARIST – REGIZOR

Înainte de a fi regizor sau scenarist, Lee Chang-dong a fost scriitor, 
iar pentru el scrisul era un fel de supliciu. Cuvintele nu-i veneau uşor, 
iar în zilele bune, dacă scria o pagină,  două se considera mulţumit. 
Era obsedat nu numai de stilistica şi estetica scriiturii – care trebuia 
să fie impecabilă, ci şi de faptul concret, de existenţa efectivă a 
personajelor sale. În stilul clasic al marilor romancieri, îi plăcea să-
şi ardă manuscrisele atunci când era nemulţumit de ele. Era gestul 
categoric şi definitiv al unui scriitor nesigur de valoarea muncii sale.
În 1983, la trei ani după ce-şi încheia studiile universitare, publica 
primul său roman, „Chonri”, care a reprezentat atât un succes de 
critică, cât şi de public. Zece ani mai târziu, consacratul scriitor sud-
coreean îl roagă pe prietenul şi regizorul Park Kwang-su să-l angajeze 
ca asistent de regie la următorul său film. Probabil Lee Chang-dong 
dorea să se pedepsească, la 39 de ani se considera un scriitor ratat şi 

un trădător, deoarece nu reuşea să mai creadă în relevanţa socială a 
literaturii. Îl interesa procesul tehnic şi lucrativ al cinematografului 
şi, într-un fel, dorea să-şi trateze oboseala mentală prin muncă fizică. 
Înainte ca Park Kwang-su să-l accepte ca asistent pentru filmul „Geo 
seome gago shibda” („To the Starry Island”, 1993), îl angajează ca 
scenarist în cadrul aceleiaşi producţii. La început, experienţa tehnică 
a lui Lee era aproape inexistentă, dar după primele săptămâni de 
filmare reuşeşte să-şi câştige respectul actorilor şi al echipei. Câţiva 
tehnicieni, câţiva actori şi însuşi Park Kwang-su îl vor ajuta pe Lee 
să-şi regizeze primul lungmetraj „Chorok mulkogi” („Green Fish”, 
1997).
Astfel, îl putem poziţiona pe Lee Chang-dong în al doilea val de 
regizori ai „Noului Cinema Coreean”, alături de Kim Ki-duk sau Hong 
Sang-soo, însă Lee reuşeşte să stea departe de filmele „de gen” - de 
construirea şi răsturnarea stereotipurilor – şi lucrează la dezvoltarea 
unei viziuni, tipică cinematografiei de autor clasică.
De la începutul carierei, interesele regizorului au rămas aceleaşi: 

lee cHang-dong
și a sa „comedie umană”

         „În anii ’90, seriozitatea era un fel de moarte a pasiunii. N-ai cum să nu te simţi ridicol atunci 
când abordezi probleme pe care oamenii deja le cunosc, dar despre care aleg să nu vorbească. 
În anii ’80, exista un oarecare merit în spunerea adevărului, care în zilele noastre nu mai este 

apreciat. Şi totuşi, eu iau în continuare lucrurile foarte în serios şi încerc să ilustrez o versiune 
proprie a adevărului. Ce enervant, nu?”

de Sorana Borhină

review | portret 



11

graniţa realitate - film şi modalitatea de a o restrânge, de a o limita. 
Lee este contrariat de detaşarea pe care filmele coreene – fie 
ele comerciale sau „de artă” – şi regizorii Noului Val o au faţă de 
existenţa concretă şi realitatea imediată. Din acest punct de vedere, 
Lee Chang-dong este un naturalist, în sensul tradiţional: regizorul 
urmăreşte o redare riguroasă şi cât mai fidelă a faptelor, demonstrând 
o preferinţă faţă de urât şi vulgaritate – caracterstici, însă, pe care le 
tratează întotdeauna cu sinceritate şi delicateţe.

BĂRBAȚII

Lee Chang-dong îşi începe cariera cu două filme ce au ca personaje 
principale bărbaţi aflaţi în plină criză de identitate. Deşi nu se ridică 
la nivelul lui „Bakha satang” („Peppermint Candy”, 2000), „Chorok 
mulkogi” („Green Fish”, 1997), primul efort cinematografic al lui 
Dong, are rolul de a declanşa construirea unei poetici, formarea unei 
viziuni şi stabilirea tematicilor recurente. 
Nu e de mirare că Lee Chang-dong îşi începe cariera cu filme 
„moraliste”, purtătoare ale unui puternic „mesaj social”, deoarece 
regizorul identifică violenţa şi vanitatea masculină ca elemente 
principale ale denaturării societăţii. 
Mak-dong tocmai şi-a terminat serviciul militar şi ia un tren spre 
casă. Scoţând capul pe geam pentru a trage o gură de aer, este 
lovit în faţă de fularul roşu al unei fete. Apropiindu-se de ea, Mak-
dong observă că tânăra este molestată de trei bărbaţi. Încearcă să 
intervină, dar nu reuşeşte să o ajute. Când la următoarea staţie cei 
trei bărbaţi coboară, Mak-dong se ţine după ei. Astfel, tânărul pierde 
trenul şi puţinul bagaj pe care-l purta asupra sa. Ajuns acasă, începe 
să-şi caute de lucru pentru a-şi susţine familia. Într-o zi, se întâlneşte 
cu fata din tren şi află că este prietena unui mafiot local. Acesta din 
urmă îl primeşte pe Mak-dong în banda sa, în semn de recunoştinţă 
că a încercat să o ajute pe femeie.
„Chorok mulkogi” („Green Fish”, 1997) reaprinde interesul pentru 
filmele cu gangsteri, gen cinematografic care fusese relativ ignorat 
în ultimii ani atât de critică, cât şi de publicul sud-coreean. Scenariul 
tratează momentele cheie în evoluţia personajului şi implicarea în 
structura mafiotă - recrutarea, afilierea, afirmarea şi pedeapsa – dar 
are şi un puternic substrat social: sărăcia îl constrânge pe personajul 
principal să intre în rândurile mafiei. De asemenea, mişcările de 
cameră predilecte pentru Lee Chang-dong sunt toate aici: multe 
cadre trase din mână, multe cadre fixe şi câteva dolly-uri de efect. Lee 
este implicat în evoluţia personajelor, dar în acelaşi timp păstrează o 
distanţă faţă de desfăşurarea acţiunii, asemeni unui observator care-
şi alocă timpul necesar dezvoltării unei opinii, sau unei judecăţi. 
Parabola umană a lui Mak-dong devine paradigma unei societăţi 
maligne, în care suferinţa, violenţa şi cruzimea îşi pierd statutul 
de „extraordinar” sau „senzaţional” şi devin deprinderi şi obiceiuri 
cotidiene. Existenţa unui cod comportamental, respectat în egală 
măsură atât de gangsteri, cât şi de poliţişti, duce - prin lipsa lui de 
flexibilitate - la subminarea şi distrugerea celor slabi care, deşi şi-
au arătat loialitatea faţă de sistem, sunt sacrificaţi pentru păstrarea 
echilibrului de forţe.
Atât „Chorok mulkogi” („Green Fish”, 1997), cât şi „Bakha satang” 
(„Peppermint Candy”, 2000) sunt filme cu un puternic mesaj social. 
Dong recunoaşte că oamenii nu pot fi separaţi de realitatea politică 
şi economică în care trăiesc: „aceştia sunt afectaţi de aceste elemente 
sociale şi doar luptând împotriva lor reuşesc să confere un nou 
înţeles propriilor existenţe.”
„Bakha satang” („Peppermint Candy”, 2000) este o călătorie în timp, 

o scurtă privire asupra vieţii unui om mort, care se regăseşte pe sine 
într-o infinită mişcare inversă: Kim Yong-ho, un om de afaceri de 
succes, se sinucide aruncându-se în faţa unui tren, pentru a putea 
retrăi principalele evenimente din viaţa sa. Bărbatul face acest gest 
nu pentru a descoperi un secret şi nici pentru a elucida motivaţiile 
vrunui gest „simbolic”, ci pur şi simplu pentru a călători prin propria 
lui lume, asemeni unui tren care nu caută să-şi explice în vreun fel 
destinaţia. Lee Chang-dong se foloseşte chiar de un tren pentru a 
ne purta în interiorul amintirilor personajului principal, simbol 
al timpului nepăsător care guvernează lumea; tocmai pentru că 
îşi continuă drumul, zdrobind corpul lui Yong-ho cu cât înaintăm 
mai mult în amintiri. Trenul este o reprezentare vizuală a trecerii 
timpului şi nu e de mirare că Lee Chang-dong se foloseşte tocmai de 
acest mijloc de transport: pe lângă faptul că unul din primele filme 
realizate vreodată este „L’arrivée d’un train à La Ciotat”  („Sosirea 
unui tren în Gara La Ciotat”, 1896, r. Auguste şi Louis Lumière), încă 
de la apariţia lor trenurile au modificat în mod decisiv modul de viaţă 
al oamenilor, începând cu raportarea lor la timp şi distanţă.
Prin intermediul acestei „călătorii în trecut” traversăm, alături de 
personajul principal, perioade importante din istoria modernă a 
Coreei de Sud: de la rebeliunile studenţeşti din 1980, până la marea 
criză economică din 1997; de la dictatură la democraţie. Pentru 
publicul sud-coreean, Yong-ho este un personaj recognoscibil, 
putem astfel vorbi despre drama omului comun, zdrobit de mediul 
social ostil în care este nevoit să se dezvolte. 

OASIS

Din multe puncte de vedere, „Oasis” (2002) este filmul manifest al 
lui Lee Chang-dong: în jurul nucleului se află principalele teme ale 
regizorului (discursul dintre normal şi handicap, realitate şi fantezie, 
gingăşie şi cruzime), dar filmul devine cu adevărat memorabil 
datorită armonizării, aproape perfecte, dintre poveste, joc actoricesc 
şi viziune regizorală.
După ce a fost închis vreme de doi ani şi jumătate pentru că a omorât 
un om în timp ce conducea în stare de ebrietate, Jong-du - un tânăr 
ce suferă de un lejer handicap mental - nu reuşeşte să se adapteze 
libertăţii nou câştigate. Când este izgonit de propria lui familie, Jong-
du decide să viziteze rudele victimei. Astfel, o întâlneşte pe Gong-
gu, fata bărbatului mort, care suferă de paralizie cerebrală. Gong-gu 
trăieşte singură într-un apartament, din momentul în care fratele şi 
soţia sa s-au mutat într-o casă nouă. Jong-du revine de câteva ori să o 
viziteze pe femeie şi într-o zi aproape că o violează. Acest eveniment 
declanşează o reacţie neaşteptată din partea acesteia, care se simte, 
pentru prima oară, dorită. Întâlnirile, din ce în ce mai dese, dintre cei 
doi îndrăgostiţi sunt descoperite de către familia femeii, iar Jong-du 
este acuzat de viol.
În „Oasis”, Lee reuşeşte să creeze un romantism de o gingăşie 
rară, aproape supranaturală, însă în niciun moment nu încearcă să 
îndulcească sau să schimbe destinul personajelor. Regizorul impune 
o distanţă aproape glacială camerei de filmat faţă de personaje, 
dar graţie uimitorului joc actoricesc – de un naturalism visceral – 
spectatorul nu simte nevoia unei apropieri mai mari. De fapt, există 
momente în film când graniţa dintre realitate şi ficţiune este atât de 
subţire, încât poţi ajunge să te întrebi dacă nu cumva actriţa Moon 
So-ri este cu adevărat paralizată.
Lee este, de asemenea, atent la anatomia spaţiilor şi a încărcăturii lor 
dramaturgice. Realizat dintr-o serie de planuri secvenţă foarte lungi, 
„Oasis” permite relaţiilor dintre personaje să se contureze în mod 
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natural. Lee Chang-dong a încercat să facă din „Oasis” o experienţă 
cinematografică veritabilă, sinceră şi profundă; a încercat să creeze 
„viaţa” şi apoi i-a injectat-o spectatorului în vene.

FEMEILE

În a doua parte a carierei lui, Lee Chang-dong devine profund 
interesat de protagonistele sale, faţă de care adoptă o atitudine 
aproape demiurgică: sunt femei nevoite să treacă prin suplicii 
îngrozitoare, înainte de a-şi putea găsi ispăşirea.
În „Milyang” („Secret Sunshine”, 2007), Lee integrează conflictul 
dintre raţiune şi dogmele credinţei creştine, dar şi lupta cotidiană 
pentru supravieţuire. Lee Shin-ae este o tânără văduvă care se 
stabileşte împreună cu băieţelul ei într-un oraş de provincie. Răpirea 
şi apoi uciderea băiatului o forţează pe femeie să înveţe să trăiască cu 
durerea şi cu golul lăsat de pierderea copilului. În „Milyang” („Secret 
Sunshine”, 2007), Lee ilustrează funcţia exclusiv consolatoare a 
religiei în cadrul societăţii, observând totul cu aceeaşi obiectivitate 
caracteristică.
Lee Shin-ae nu este nici prea frumoasă, nici prea simpatică, nici 
prea inteligentă - este pur şi simplu o femeie asemenea multor 
altora, a cărei tragedie şi ale cărei reacţii sunt înregistrate în mod 
„întâmplător” de către un aparat de filmat. În centrul filmului se 
află golul personajului principal, acea apăsătoare absenţă de scop 
a unui corp suferind - acela al minunatei Jeon Do-yeon. Actriţa nu 
recită, ci „trăieşte” cu o intensitate devastatoare, o durere primitivă şi 
imposibil de articulat în cuvinte.
Câştigând anul acesta premiul pentru „Cel mai bun Scenariu” în 
cadrul Festivalului de la Cannes – la trei ani după ce actriţa Jeon Do-
yeon câştigase premiul pentru cea mai bună interpretare feminină, 
în cadrul aceluiaşi festival, cu „Milyang” („Secret Sunshine”, 2007) – 
Lee Chang-dong produce un film despre poezie, resemnare şi despre 
lipsa de înţelegere dintre oameni.
Yang Mija (interpretată de veterana Yung Jung-hee) are 65 de ani 
şi locuieşte alături de nepotul său adolescent. Curioasă şi plină de 

viaţă, Mija descoperă un curs de poezie pe care decide să-l urmeze. 
Între timp, corpul unei tinerei este găsit în râul Han. Aflăm că fata 
era colega de clasă a nepotului lui Mija şi că acesta, împreună cu alţi 
cinci băieţi, a sechestrat-o şi violat-o pe tânără, determinând-o astfel 
să se sinucidă. De la primul cadru, în care vedem plutind în râul Han 
cadavrul fetei - simbol al unei generaţii denaturate - la contemplarea 
unui măr sau a unei flori, filmul lui Lee vrea să spună mult prea multe 
lucruri, ajungând să exceadă în elemente didactice şi explicatorii 
(umbra Alzheimer-ului, decizia lui Mija de a se dărui bătrânului 
paralizat de care are grijă etc.). 
Lee este absolut absorbit de Mija, tratând neconvingător sau 
neexplorând suficient restul personajelor: de exemplu, taţii celor 
cinci băieţi, care decid să plătească o sumă de bani familiei victimei 
pentru a muşamaliza cazul. Aceşti bărbaţi reprezintă „generaţia de 
mijloc”, care a determinat traiectoria lumii în care vor creşte copiii 
lor şi care, după Lee Chang-dong, „le-a stricat viitorul”. 
Realizat într-un stil asemănător celui folosit de Akira Kurosawa în 
„Ikiru” („A trăi”, 1952), finalul filmului este unul liric-simbolic: poezia 
este citită în absenţa autoarei şi trădează o uşoară notă de speranţă şi 
optimism din partea lui Lee.
Cu „Shi” („Poetry”, 2010), regizorul îşi temperează discursul 
moralizator, înlocuindu-l pe alocuri cu expuneri didactice (paralela 
între poezie – o artă ce stă „să moară” – şi cinematografie), dar 
ne permite să ne apropiem mai mult de personajul principal. În 
continuare, nu poate fi vorba de identificare, însă la cei 65 de ani ai 
săi, Mija este cea mai proaspătă, cea mai simpatică şi cea mai umană 
dintre eroinele sale. Deşi nu conţine fascinaţia sadomasochistă 
a lui Park Chan-wook,  construcţia simbolică a lui Kim Ki-duk 
sau cinismul irezistibil al lui Hong Sang-soo, fără a se folosi deci 
de cruzime, grotesc sau melodramă, opera lui Lee Chang-dong 
se prezintă asemeni unui cinematograf chirurgical, nu neapărat 
asupra „realităţii” sau a „adevărului”, ci asupra vieţii. Este genul de 
cinema filosofic şi minimalist, care poate să apropie sau să distanţeze 
spectatorii, lăsându-le întotdeauna posibilitatea de acceptare sau 
respingere.

Shi, 2010
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Švankmajer îşi deschide filmul printr-un 
discurs în faţa camerei („de ce nu ar avea 
şi filmele o prefaţă la fel cum au cărţile?” 
se întreba el cu câţiva ani în urmă) în care 
oferă o explicaţie plină de umor alegerii 
sale de a combina filmările reale cu colaje: 
bugetul redus, fotografiile sunt mult mai 
ieftine decât actorii – „fotografiile nu 
mănâncă”. Totodată, prezintă şi genul 
filmului: o comedie psihanalistică, la care nu 
se va râde prea mult. După discurs, capul lui 
Švankmajer se crapă, descoperind un craniu 
lucios, care se desprinde şi se rostogoleşte 
într-un canal. Titlul, „Surviving Life”, nu 
pare să facă trimitere doar la destinul 
personajului principal, ci şi la modul 
particular în care Švankmajer se raportează 
la existenţă: el „supravieţuieşte vieţii” (deloc 
blândă în Cehia celei de-a două jumătăţi a 
secolului al XX-lea) printr-o muncă asiduă, 
dedicată cinemaului, animaţiei, artelor 
plastice, într-un cuvânt „poeziei”, aşa cum 
o numeşte el însuşi. Opera lui se distinge 
prin atenţia obsesivă pentru viaţa latentă a 
obiectelor, pentru plăcerea suprarealistă a 
asocierilor inedite de imagini, dar şi pentru 
o luciditate tranşantă a ideilor, amendată 
deseori de sistemul comunist. Din păcate, 
„Surviving Life” este doar o imagine diluată 
a acestei forţe creative.
Urmărind o linie narativă simplă, filmul 
expune o temă dragă suprarealiştilor: visul. 
Eugene, un bărbat în pragul crizei vârstei 
a doua, trăieşte o existenţă dublă: o viaţă 

monotonă, alături de soţia pe care încă o 
mai iubeşte şi o poveste de dragoste cu o 
femeie tânără, idilă care se desfăşoară în 
timpul somnului. Eugene devine dependent 
de lumea virtuală a visului şi caută metode 
să-şi inducă somnul şi, totodată, să preia 
controlul asupra evenimentelor care se 
petrec în vis. Apelează la un psihanalist, 
care îi interpretează visele după teoriile lui 
Freud şi Jung, elaborând o plasă de motive 
şi simboluri care îl absoarbe în totalitate, 
determinându-l să renunţe la realitate.   
Inovaţia la nivel dramaturgic nu a constituit 
niciodată o prioritate pentru Švankmajer, 
lungmetrajele sale desfăşurându-se după o 
structură narativă relativ clasică. El este un 
explorator al limbajului cinematografic, iar 
atunci când îşi face bine treaba, spectatorul 
este profund tulburat: obiectele palpită, 
simt şi gândesc mult mai intens decât 
oamenii, sunt blânde sau malefice, oamenii 
sunt reduşi la instincte şi mişcări robotice, 
auzul se ascute. Colecţia de „bizarerii” a lui 
Švankmajer e făcută să emoţioneze profund 
şi inexplicabil, să te bântuie. „Surviving 
Life” se intersectează rareori cu elementele 
caracteristice şi pline de substanţă ale 
creaţiei švankmajeriene. Filmul este aclamat 
în special datorită utilizării preponderente a 
unei tehnici speciale: combinarea de filmări 
reale ale actorilor cu fotografii ale acestora, 
decupate şi animate apoi fotogramă cu 
fotogramă, pentru că Švankmajer nu 
crede în animaţia computerizată. Dar 

Surviving Life 
(Theory and Practice)

de Cristina Bîlea

efectele acestei tehnici sunt departe de a 
fi spectaculoase si devin destul de repede 
monotone. Cu toate că ironizează cu mult 
umor teoriile lui Freud şi Jung (portretele 
de pe perete ale acestora luptându-se 
pe viaţă şi pe moarte şi afişând rânjete 
victorioase ori de câte ori psihanalista 
rosteşte una din ideile lor), Švankmajer se 
lasă cumva cucerit de aceste interpretări. 
Filmul abundă în simboluri clişeistice ale 
sexualităţii şi fertilităţii: oul, pepenele, 
şarpele, găina, etc., iar regizorul nu îi mai 
păstrează personajului său principal scutul 
impenetrabilităţii, ci îl aruncă în „gura 
lupului”, pradă interpretărilor psihologice. 
Ironia, erotismul bizar şi subversivitatea lui 
Švankmajer se evaporă, lasând în urmă un 
gust amar.  
În mod surprinzător, secvenţa finală este 
ca un spasm tulburător, care aminteşte de 
opera lui Švankmajer la apogeu: minuscula 
păpuşă-colaj-cu-faţa-reală-a-actorului 
înoată în apa din cadă, amestecată cu sângele 
mamei sale. În afara celor neliniştiţi profund 
de această ultimă imagine, spectatorii pleacă 
din sală relaxaţi şi uşor amuzaţi. Pe de altă 
parte, critica internaţională tratează cu 
superficialitate filmul, concentrându-se 
asupra personalităţii grandioase a regizorului 
şi animatorului ceh - o îngăduinţă dureroasă 
şi nerespectuoasă pentru un creator care şi-a 
dorit întotdeauna să destabilizeze structurile 
interioare ale spectatorilor şi care reuşea să 
o facă excepţional până nu demult.

cehia-Slovacia 2010

regie și scenariu Jan Švankmajer

imagine Juraj Galvánek, Jan Ruzicka

animație Martin Kublák

montaj Marie Zemanová

costume Veronika Hrubá

sunet Ivo Spalj

cu Václav Helsus, Klára Issová
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„L’illusionniste”, lungmetrajul de animaţie regizat de Sylvain 
Chomet, ecranizează un scenariu scris în anii ’60 de Jacques Tati. 
Probabil că toţi cunoscătorii operei lui Tati vor încerca să găsească 
spiritul lui în acest film şi merită discutat dacă „L’illusionniste” este 
„un film de Jacques Tati” - sau dacă ar fi putut să fie. E greu de ghicit 
în ce măsură stilul filmelor acestuia transpare din scenarii – de fapt, 
e greu de ghicit cum anume sunt redactate aceste scenarii. Umorul 
lui Jacques Tati ţine mai degrabă de buna întrebuinţare a recuzitei 
sau a unghiurilor de filmare decât de dramaturgie. 
Îşi înscenează adesea gagurile într-un cadru larg, în care plasează 
obiectele -vizibile, dar greu de observat- care vor juca un rol în 
secvenţa respectivă. Un exemplu destul de simplu: într-o secvenţă 
din „Les vacances de Monsieur Hulot” („Vacanţele domnului Hulot”, 
1953), protagonistul e arătat când ia prânzul alături de un alt turist; 
masa e încărcată de pahare şi farfurii şi, la o margine a mesei, 
departe de domnul Hulot, se află carafa de vin, solniţa şi piperniţa. 
Domnul Hulot ridică de pe masă paharul său gol, apoi aruncă o 
privire înspre carafă – nu poate ajunge la ea fără să-şi deranjeze 
comeseanul - şi lasă jos paharul; totuşi, se întinde – peste mâinile 
vecinului care mănâncă - să apuce solniţa. Vecinul, iritat, mută şi 
piperul aproape de domnul Hulot, iar acesta îi mulţumeşte printr-
un gest din cap, dar îl deranjează din nou – se întinde înspre capătul 

mesei să pună la loc solniţa. (Totul se petrece în câteva secunde, 
într-un singur cadru, iar atenţia spectatorilor – ordinea în care citesc 
informaţiile din imagine - e controlată prin gesturile personajelor.) 
Alte gaguri vizuale sunt şi mai sofisticate: detaliile care par să fi fost 
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tot timpul sub ochii spectatorilor sunt dezvăluite prin procedee şi 
mai fine: într-un cadru din „Playtime” (1967), un cuplu dansează 
lângă un bărbat pe al cărui sacou e imprimată o coroană – forma pe 
care o au spătarele scaunelor din restaurant; după câteva secunde 
– când spectatorii au remarcat deja-, femeia observă imprimeul 
şi îi atrage atenţia şi partenerului ei; după încă două-trei secunde, 
femeia se întoarce cu spatele la cameră, iar spectatorii pot vedea 
că aceeaşi coroană s-a imprimat şi pe spatele ei. O parte a gagurilor 
lui Tati sunt pur cinematografice, nu au nici o componentă de umor 
situaţional – comicul se iscă din contrastul între ceea ce ştim că 
se întâmplă şi ceea ce pare că se întâmplă: tot în „Playtime”, la un 
moment dat, camera e fixată pe faţada unui bloc cu ferestre mari, în 
care două familii din apartamente vecine se uită la televizoarele de 
pe peretele comun; din unghiul în care e filmată secvenţa, peretele 
cu televizoarele nu se vede (deşi e evident că ambele sufragerii sunt 
luminate de ecrane) – s-ar părea că vecinii se uită unii la ceilalţi, 
iar sincronizarea acţiunilor unora cu reacţiile celorlalţi întăreşte 
această impresie.
Astfel de momente abundă în filmele lui Jacques Tati. Micile 
accidente şi confuziile complică în mod considerabil traiectoriile 
altfel simple ale personajelor. Dacă ar trebui extrasă din filmele lui 
Jacques Tati viziunea autorului asupra lumii, aceasta n-ar fi una 
antropocentrică – protagoniştii lui sunt inocenţi şi pasivi; ocupaţia 
lor principală e adaptarea la mediul care se schimbă pe nesimţite, 
fără contribuţia lor. Filmele lui Jacques Tati, ca mai toate operele 
cineaştilor specializaţi în slapstick, lasă impresia că lumea merge 
înainte de una singură şi trage oamenii după ea. O consecinţă a 
acestui fapt e uşurinţa cu care îndrăgim protagoniştii şi le acceptăm 
lipsurile – oricâte pagube ar produce, nu pare să fie vina lor, nu sunt 
destul de conştienţi încât să poată fi traşi la răspundere -, dar, pe 
de altă parte, o astfel de viziune exclude ceea ce se etichetează de 
regulă drept „substanţă”; un bun gagman e rareori un bun prozator, 
şi, în acest tip de comedii, firul acţiunii e doar atât de solid cât să 
poată susţine gagurile.
Principala problemă a filmului „L’illusionniste” este că vrea să fie 
mai profund decât e. Preia contextul din care Jacques Tati extrăgea, 
de obicei, comedie – anii ’50, epoca în care noile distracţii înlocuiesc 
vechile spectacole -, numai că încearcă să extragă din el melodrama. 
Protagonistul - pe care Sylvain Chomet îl creionează după chipul lui 
Jacques Tati şi asemănarea domnului Hulot - e un prestidigitator ale 
cărui numere de magie au căzut în desuetudine; îşi caută zadarnic un 
public în Londra – căci publicul londonez vrea rock’n’roll -, apoi îşi 
încearcă norocul într-un sat scoţian, unde nu are prea mare trecere 
la săteni, dar îşi găseşte acolo prima admiratoare – o menajeră 
adolescentă care crede în autenticitatea magiei lui şi îl însoţeşte 
când pleacă din satul ei spre Edinburgh. Relaţia care se leagă între 
cei doi e de o naivitate greu de acceptat pentru spectatorul modern: 
iluzionistul îi cumpără fetei haine – o transformă dintr-o ţărăncuţă 
într-o domnişoară atrăgătoare - şi o convinge că le-a obţinut fără 
efort, prin magie; fata devine tot mai pretenţioasă – iluzionistului îi 
e tot mai greu să facă rost de bani pentru garderoba ei, şi, în final, se 
vede nevoit să se retragă, umil, când fata se îndrăgosteşte de un băiat 
de vârsta ei. În mod simbolic, indiferenţa fetei e apogeul nepăsării 
cu care îl tratează întreaga lume modernă. 
E una din acele poveşti care au prea multă semnificaţie şi prea 
puţină noimă. Dacă relaţia dintre cei doi e una inocentă, dintre un 
tată şi o fiică, de ce se simte nevoit iluzionistul să plece când fata îşi 
găseşte un prieten? Şi dacă nu, dacă sentimentele lui nu sunt atât 
de pure – deşi filmul nu dă nici un indiciu clar în acest sens -, e oare 

nimerit să fim manipulaţi să îl compătimim la sfârşitul filmului? În 
definitiv, nu e prea nobil dacă speră să profite de naivitatea unei fete 
simple. 
Dincolo de detaliile intrigii, ideea pe care o ilustrează e superficială: 
nu poate fi acuzată modernitatea pentru pierderea tradiţiilor; 
de altfel, nici nu poate fi bănuită că provoacă dispariţia lor. Teza 
filmului e cu atât mai ridicolă cu cât evenimentele sunt plasate în 
urmă cu jumătate de secol; pentru acel tip de spectator pe care îl 
condamnă filmul – unul care este în întregime produsul vremurilor 
în care trăieşte -, rock’n’roll-ul şi prestidigitaţia sunt la fel de vechi. 
Dincolo de implicaţiile profunde ale poveştii, tonul elegiac al 
sfârşitului e, oricum, nemotivat. E greu de acceptat că înstrăinarea 
unei copiliţe frivole şi nerecunoscătoare e o pierdere atât de mare, 
sau că îl decepţionează atât de mult pe magician.
În celelalte filme ale lui Jacques Tati, schematismul relaţiilor dintre 
personaje nu e deranjant, dar în „L’illusionniste” acestea sunt redate 
cu prea multe bucăţi de expoziţiune seacă (de pildă, momentul în 
care magicianul aşteaptă să-i plece vaporul şi, pe neaşteptate, apare 
lângă el fata, cu un bagaj voluminos) şi prea mulţi timpi morţi (care 
lasă privitorii să-şi formuleze nişte gânduri pe care personajele nu 
par să le aibă), şi, în definitiv, cu pretenţia nejustificată că filmul 
spune o poveste emoţionantă.
Sigur că filmul nu este lipsit de calităţi. Imaginea unui solist 
rock’n’roll care se târăşte pe spate de-a lungul scenei, în timp ce 
cântă în faţa unei mulţimi de fane isterice – imagine memorabilă în 
sine - e doar pregătirea unei scene de mai târziu, în care un scoţian 
se târăşte pe spate de-a lungul încăperii pe muzica tonomatului, 
printre tovarăşii de pahar în kilturi. La fel de notabilă e imaginea 
unor acrobaţi care, în lipsa unei slujbe mai vrednice de ei, îşi folosesc 
abilităţile ca să vopsească un panou, câte o linie curbă o dată, aşa 
cum le-o dictează mişcarea trapezului.
Sylvain Chomet are meritul de a fi un desenator minuţios – mai ales 
că „L’illusionniste” evocă preferinţa lui Jacques Tati pentru cadrele 
largi. Chomet se îngrijeşte inclusiv să arate oraşul Edinburgh al 
anilor ’50, cu clădirile şi mijloacele de transport din epocă, în planuri 
fără vreo relevanţă dramaturgică (deşi, desigur, scepticii ar putea 
obiecta că mijloacele de transport nu au nici o funcţie în naraţiune 
pentru că nu li s-a inventat una).  
Similarităţile de stil regizoral nu se limitează la decupaj – coloana 
sonoră, din care dialogurile lipsesc, dar în care toate zgomotele 
sunt amplificate, aminteşte şi ea de filmele lui Tati; numai că, acolo, 
metoda era folosită adesea pentru a ghida privirea (anumite obiecte 
nu se vedeau până când le trăda un zgomot), iar aici rămâne doar 
un procedeu mecanic care-i conferă mai mult realism unei animaţii.    
„L’illusionniste” e un bun subiect de studiu pentru descoperirea 
capcanelor inerente realizării unui film omagial. E mult mai 
cuminte decât lungmetrajul precedent al lui Sylvain Chomet: „Les 
triplettes de Belleville” („Tripletele din Belleville”, 2003) îşi trata 
toate personajele cu o doză sănătoasă de ironie, dar le umaniza 
prin metode mult mai puţin convenţionale şi sentimentale; era 
mai apropiat de ludicul caracteristic lui Tati. Însă Sylvain Chomet 
se abţine să ironizeze personajele pe care, conform declaraţiilor 
sale, le identifică cu Jacques Tati şi fiica lui, Sophie Tatischeff. 
Preferă să pună în scenă, fără intervenţii personale, un scenariu 
în mod evident nefinalizat, preluând cele mai evidente tehnici 
regizorale ale maestrului pe care îl omagiază. Am toată stima pentru 
conştiinciozitatea lui Sylvain Chomet în ecranizarea scenariului în 
cauză, dar mă îndoiesc că într-un omagiu adus lui Jacques Tati ar 
trebui apreciată seriozitatea.
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review

de Andrei Dobrescu

My Son, My Son, What Have Ye Done 
Fiul meu, fiul meu, ce ai făcut

Sua 2009

regie  Werner Herzog

scenariu Herbert Golder, Werner Herzog

imagine Peter Zeitlinger

montaj Joe Bini, Omar Daher

costume Mikel Padilla

cu Michael Shannon, Willem Dafoe 

„Copilul nedorit”, cum numea Werner 
Herzog proiectul său, „My Son, My Son, 
What Have Ye Done”, a ieşit în lume chinuit, 
ciudat şi fără să provoace prea multă vâlvă. 
Cincisprezece ani au fost necesari pentru 
ca povestea descoperită de scenaristul 
lui, Herbert Golder, să intre în producţie, 
sprijinită de David Lynch, unul dintre 
ultimii producători tentaţi să investească 
într-un cinema atât de bizar cum este cel al 
realizatorului de origine germană.
„My Son, My Son, What Have Ye Done” a 
apărut într-un final ca un film întunecat, în 
care un poliţist (William Hurt) încearcă să 
refacă drumul spre crimă şi nebunie al lui 
Brad (Michael Shannon), care îşi omorâse 
mama cu o sabie.
De la început ne aflăm în aceeaşi Americă 
pe care Herzog ne-o înfătişează de câţiva 
ani încoace ca pe un tărâm bântuit de 
nebunie şi personaje groteşti. Există semne 
ale realităţii, schelete depărtate ale zgârie-
norilor, o gară cu arhitectură futuristă, o 
autostradă, câteva maşini. Dar ele sunt 
doar semne care nu ne lasă să cădem într-
un simbolism iefin. De la uraganul Katrina 
la cazul Mark Yavorsky din care se inspiră 
filmul (la sfârşitul anilor ’70, un actor 
promiţător îşi omora mama cu o sabie în 
timp ce repeta rolul lui Oreste), regizorul 
german preia subiecte din actualitate şi 
le include într-o poveste care se reduce 
mereu la aceeaşi temă: studiu de caz asupra 
nebuniei.
Filmul poliţist pare în ultimul timp genul 
preferat al lui Herzog, terenul lui de joacă. 
În „My Son, My Son, What Have Ye Done” 
avem o ramă de policier, care începe cu doi 
detectivi chemaţi să investigheze o crimă. 

Continuă cu o casă înconjurată, negocieri 
cu criminalul şi se termină cu eliberarea 
„ostaticilor” şi arestarea celui din urmă. În 
rama aceasta, povestea se compune dintr-o 
serie de flashback-uri ale persoanelor 
apropiate de Brad, logodnica Ingrid (Chloé 
Sevigni) şi regizorul Lee (Udo Kier), care 
încearcă să-i descrie detectivului cum  s-a 
ajuns la crimă. 
Este o variaţie pe genul filmului poliţist, 
în care ştim autorul, dar nu cunoaştem 
motivul. Şi, pînă la urmă, motivul în sine 
nici nu este interesant. Nici matricidul nu 
ne impresionează prea mult, pentru că tot 
ce vedem este o mogâldeaţă acoperită de un 
sac gălbui. Ele sunt doar pretexte. Ne aflăm 
în laboratorul unui maestru bătrân, unde 
tot ce îşi doreşte el este permis şi nu are 
nevoie de explicaţii. Herzog, anunţând de 
la început că suntem în mintea unui nebun, 
şi-a întins de fapt o pânză pe care poate 
imprima orice, o pânză care îl eliberează de 
orice constrângeri. 
Trecând prin experienţe mistice în Peru, 
crescători de struţi maniaci, pitici, o sabie 
de samurai şi o mamă drăgălaşă şi sinistră, 
Herzog reuşeşte o secvenţă care ar fi putut 
să justifice întreg filmul, dar care se pierde 
în construcţia lui barocă. 
În secvenţa cu pricina, Brad îi promite o casă 
iubitei lui. Şi, ca un puştan într-un magazin 
de jucării, nu vrea să înţeleagă că niciuna 
dintre casele pe care le vrea, nu sunt de 
vânzare. Continuă şi continuă şi camera se 
roteşte lent 360 de grade în jurul lui, în timp 
ce Brad repetă din ce în ce mai ameninţător: 
„So what, so what, s-o w-h-a-t?” Şi atunci, 
înţelegem că există ceva imprevizibil în 
băiatul ăsta, că emană pericol ca un pistol 

cu siguranţa ridicată. 
E un moment mult mai puternic decât 
toate repetiţiile tragediei greceşti, mult mai 
puternic decât testimonialele cunoscuţilor, 
decât povestea unchiului Ted care creştea 
cocoşi monstruoşi şi turme de struţi. E mai 
puternic chiar şi decât tablourile vivante 
pe care le foloseşte regizorul şi care nu 
fac decât să atragă atenţia asupra lor, nişte 
bizarerii prea simple, prea forţate. E un 
moment care se pierde pentru că nu există 
coerenţă în filmul lui Herzog, ci doar o 
înşiruire de întâmplări. Şi nici extinderea 
bestiarului la struţi şi păsări flamingo nu 
aduce filmului decât imagini stranii, fără 
legătură sau continuitate cu celelalte.
Un lucru este sigur, filmul lui Herzog nu 
funcţionează ca întreg. Nu a descoperit 
alchimia zănatică din „Bad Lieutenant”, care 
punea laolaltă aligatori, traficanţi de droguri 
şi poliţişti, şi unde lucrurile funcţionau, 
cu cât erau mai absurde. Nu funcţionează 
pentru că îi lipseşte un ingredient esenţial: 
umorul. E prea încrâncenat, prea întunecos, 
prea scrâşnit. Herzog nu râde, face doar haz 
de poliţişti obtuzi, de mame denaturate, de 
regizori preţioşi, simulând nebunia pentru 
care îi taxează, de cele mai multe ori fără 
rost însă. 
„My Son, My Son, What Have Ye Done” 
poate fi o plăcere, atât timp cât spectatorii 
nu se aşteaptă să găsească o poveste 
coerentă şi se mulţumesc să se bucure de 
micile delicatese vizuale pe care le creează 
gratuit regizorul. Şi dacă se bucură, o fac 
pentru că, mai mult ca sigur, nu s-au mai 
întâlnit cu aşa ceva. Este ca şi cum s-ar uita 
în ochii unui nebun - e fascinant, dar de 
neînţeles. 
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Tsar Ţarul

review

Cea mai recentă creaţie a lui Pavel Lungin 
este cu atât mai îndrăzneaţă cu cât subiectul 
abordat cunoaşte un precedent ilustru în 
istoria cinematografiei mondiale: tema 
filmului este domnia infamului ţar Ivan 
al IV-lea, „cel Groaznic”. La auzul acestui 
nume, gândul oricărui cinefil se îndreaptă 
către prestigioasa creaţie cinematografică 
a lui Serghei Mihailovici Eisenstein, „Ivan 
Groznyy” („Ivan cel Groaznic”, 1944 şi 1958). 
Cum Lungin nu putea neglija prestigioasa 
ascendenţă a subiectului abordat, filmul 
său îşi îngăduie anumite afinităţi (minore) 
cu pelicula lui Eisenstein. Însă deosebirile 
sunt mult mai importante şi mai numeroase 
decât asemănările. 
În fapt, singura afinitate semnificativă între 
cele două filme îl priveşte pe protagonist. 
Figura ţarului eisensteinian - interpretat 
magistral de către Nikolai Cerkasov - a 
reprezentat în mod evident un punct de 
referinţă în elaborarea personajului omolog 
din filmul lui Lungin. Chipul ţarului, 
barba, chiar şi relativul expresionism al 
interpretării actoriceşti oferite de către Piotr 
Mamonov ne oferă un Ivan cel Groaznic aflat 
sub evidenta şi directa înrâurire a operei lui 
Eisenstein. Acestea fiind zise, Mamonov se 
ridică la înălţimea provocării, compunând 
un personaj complex, nuanţat, care insuflă 
spectatorului groază, facinaţie, dar şi o 

oarecare simpatie – toate trei laolaltă. 
Aici se sfârşesc asemănările între cele 
două creaţii cinematografice. În ansamblu, 
maniera de abordare a subiectului este net 
diferită la Lungin, faţă de cea eisensteiniană. 
Dacă în „Ivan Groznyy”, Ivan al IV-lea este 
înfăţişat ca un erou naţional ce se zbate 
pentru unificarea Rusiei, fiind constrâns 
să recurgă la diverse atrocităţi pentru 
împlinirea acestui scop suprem (regăsim 
aici un paralelism deloc întâmplător cu 
figura lui Stalin), Lungin pune în schimb 
accent pe latura umană a celebrului ţar, pe 
slăbiciunile sale, pe labilitatea sa psihică. Ne 
este înfăţişat un Ivan al IV-lea prins întru 
totul în mrejele propriei psihoze paranoice, 
un om ce a pierdut contactul cu realitatea, 
care vede duşmani la tot pasul şi îşi urmează 
orbeşte grandomana himeră eshatologică 
a clădirii Ierusalimului terestru. Filmul 
debutează prin rugăciunea colectivă din 
curtea palatului, pe care ţarul o conduce cu 
fanatism frenetic, implorând iertarea divină 
pentru grozavele păcate ale poporului rus; 
încă din acest prim moment, Ivan ne este 
prezentat ca fiind dezechilibrat psihic. 
Nebunia ţarului fiind premisa iniţială, 
antagonistul monarhului dement nu poate 
întârzia să apară, în persoana stareţului 
Filip.
Ţarul este obsedat de ideea aprobării 

divine; de vreme ce el acţionează mesianic, 
pregătind Rusia (nou Ierusalim terestru) 
pentru iminenta întoarcere a lui Hristos, 
suveranul trăieşte cu groaza constantă a 
pierderii încuviinţării lui Dumnezeu, în 
numele căruia acţionează. Aflat în căutarea 
confirmării divine, ţarul îl ridică pe stareţul 
Filip Colichev la rangul de mitropolit al 
Rusiei. Însă noul mitropolit, om sporit 
spiritual, nu îi oferă suveranului său 
sprijinul aşteptat. Dimpotrivă, el se opune 
atrocităţior făptuite de Ivan; Filip reprezintă 
unicul pol al normalităţii şi adevărului, 
în marea de curteni servili şi de oprichniki 
(călăi ai ţarului, însărcinaţi cu torturarea 
şi masacrarea duşmanilor închipuiţi ai 
acestuia) ce îl înconjoară pe labilul monarh.
În cele din urmă, mitropolitul Filip va fi 
întemniţat şi martirizat; trecut de pragul 
sfinţeniei, Filip are premoniţia propriului 
sfârşit. Întâlnim aici un topos specific lui 
Lungin (cel al premoniţiei morţii), subsumat 
unei teme predilecte a acestui autor - tema 
sfântului ortodox, văzut ca reper etic şi 
moral; şi în filmul „Ostrov” (2007) întâlnim 
un călugăr sfânt care îşi cunoaşte înainte-
vreme momentul sfârşitului; acolo însă, 
sfântul sihastru (interpretat de către acelaşi 
Piotr Mamonov care îl joacă şi pe ţarul lui 
Lungin) este chiar protagonist.
În esenţa sa, „Ţarul” este un film despre 
obsesia mântuirii, atât de caracteristică 
spiritului rusesc. Două destine se întâlnesc: 
Evlaviosul Filip ia calea sfinţeniei şi a 
izbăvirii, în vreme ce Ivan cel Groaznic, 
exponent al omului înrobit Satanei, îşi 
ratează şansa la mântuire şi se îndreaptă 
spre infern. În secvenţa finală, poporul 
însuşi îl abandonează pe ţarul damnat - 
în ajunul marii serbări ordonate de către 
monarh, curtea palatului e pustie.

de Vladimir Crețulescu

Rusia  2009

regie Pavel Lungin

scenariu alexei Ivanov

imagine tom Stern

montaj albina antipenko

muzică Yuri Krassavin

cu Piotr Mamonov, Oleg Yankovski



18                                                                 decembrie 2010 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

Pentru publicul larg, Amalric înseamnă, în primul rând, o faţă 
cunoscută; mai întâi de toate –  e tipul din „Le scaphandre et le 
papillon” („Scafandrul şi fluturele”, 2007, r. Julian Schnabel) ; în plus, 
dai peste el în roluri mai mari sau mai mici, într-o mulţime de alte 
producţii/coproducţii franceze – de la Desplechin, la André Téchiné, 
la (mai recentul) Alain Resnais, la Olivier Assayas, Luc Moullet sau la 
Raoul Ruiz – dar şi în ultimul Bond, spre exemplu. Aşa că, chiar dacă 
nu îi reţii numele, ochii mari, sfredelitori şi bulbucaţi, cât şi zâmbetul 
lui – când jucăuş, când fermecător, când ironic – sunt destul de greu 
de uitat. Dar nu multă (sau, cel puţin, nu îndeajuns de multă) lume 
ştie că Mathieu Amalric nu se consideră, de fapt, actor iar, ceea ce 
vrea să facă cu adevărat e regie de film.  
Ce faci când ai 19 ani, eşti francez, fiul unor cunoscuţi jurnalişti de la 
„Le Monde” (tatăl corespondent extern, mama critic literar), fotograf 
amator la vârsta de 15 (cu expoziţii, chiar), iar un prieten de familie 
te invită să faci figuraţie într-un film de-al lui? Chiar dacă nu eşti din 
cale afară de pasionat de cinema, accepţi. Aşa se face că felul în care 
se desfăşoară activitatea pe platou, modul de lucru al regizorului şi 
posibilitatea de a asambla de la zero o lume care nu există decât în 

capul tău – te fascinează şi îţi dai seama că şi tu, la rândul tău, vrei 
să devii regizor.
Sau cel puţin asta i s-a întâmplat lui Amalric. Poate şi pentru că 
prietenul familiei nu era nimeni altul decât georgianul Otar Iosseliani, 
iar „Les favoris de la lune”/ „Favoriţii lunii”, filmul din ’84 – e cel care 
a marcat contactul lui cu această „minunată lume nouă”. De altfel, 
Iosseliani îl va mai lua în filmele sale şi mai târziu: în „La chasse aux 
papillons”/ „Vânătoarea de fluturi” (1992) şi chiar şi mai târziu, când 
Amalric era deja un actor (re)cunoscut, în „Lundi matin”/ „Luni de 
dimineaţă” (2002), oferindu-i de fiecare dată câte un rol mic. 
Bine, dar la 19 ani – cum procedezi mai departe ca să ajungi Regizor? 
Amalric a început repede să facă scurtmetraje, a lucrat şi într-o casă 
de producţie, ocupându-se de diverse lucruri, a făcut şi asistenţă de 
regie la nume mari (cum ar fi Louis Malle sau Romain Goupil), dar 
apoi – până să realizeze primul lungmetraj, calea lui a deviat de la 
drumul pe care îl urmase, luând-o serios pe cea a actoriei. Iar dacă 
am arunca „vina” pe Arnaud Desplechin pentru asta, nu am greşi 
deloc. 
În timp ce era la un festival de film prezentându-şi un scurtmetraj, 

de Roxana Coțovanu

review | portret 

Mathieu aMalric, regizorul
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Amalric îl întâlneşte pe Desplechin, care era şi el acolo cu primul 
lui film, „La vie des morts”/ „Viaţa morţilor” (1991). Desplechin îi 
propune să vină la castingul pentru următoarea sa peliculă – „La 
Sentinelle”/ „Santinela” (1992) şi, chiar dacă nu îl distribuie în rolul 
principal în vederea căruia îl avusese, Amalric are aici o apariţie 
scurtă, făcându-şi astfel intrarea în gaşca actorilor preferaţi ai acestui 
autor (gaşcă din care mai fac parte Marianne Denicourt, Emmanuel 
Salinger, Jeanne Balibar sau Emmanuelle Devos). Prietenia dintre 
cei doi rămâne una strânsă, iar cinci ani mai târziu Amalric avea 
să câştige premiul „Cesar” pentru cel mai bun debut la categoria 
interpretărilor masculine cu filmul „Comment je me suis disputé... 
(ma vie sexuelle)”/ „Viaţa mea sexuală... cum am ajuns la divergenţe” 
al aceluiaşi autor. De altfel, această colaborare avea să se dovedească 
mai mult decât fructuoasă, aducându-i lui Amalric alt „Cesar” în 2005, 
pentru „Rois et reine”/ „Regii şi regina”. Pentru „Un conte de Noël”/
„Poveste de Crăciun”, cel mai recent film făcut în aceeaşi formulă, 
Amalric nu mai câştigă niciun „Cesar”, dar rolul pe care îl joacă aici – 
de oaie neagră a familiei, de bărbat imatur, sensibil şi impulsiv – pare 
să i se potrivească cel mai bine. 
Dar realizarea lui Desplechin e mult mai importantă decât de a-i fi 
pus lui Amalric pe tavă nişte premii; a văzut în el ceva şi a reuşit 
să scoată la suprafaţă acel ceva de îndată ce i-a încredinţat rolul 
principal din „Comment je me suis disputé (...)”. Însuşi Mathieu 
Amalric consideră (şi o spune de câte ori are ocazia) că Desplechin 
i-a schimbat viaţa şi îi e foarte recunoscător pentru că i-a revelat o 
latură din el pe care nu o bănuia; o latură care, se pare, rezonează cu 
o mulţime de oameni. 
Treptat, el a devenit unul dintre cei mai căutaţi şi utilizaţi actori din 
cinema-ul francez, jucând mai ales în filme de autor, specializându-se 
fără să vrea în rolul intelectualului parizian – dezorientat, frivol sau 
impulsiv, dar veşnic măcinat de vreo dilemă. Fără să vrea – pentru că 
Amalric, un tip care face sport zilnic, îşi doreşte să lucreze mai mult 
cu corpul său. Probabil de aceea a fost atras de rolul din „L’histoire de 
Richard O.”/ „Povestea lui Richard O.” (regia Damien Odoul, 2007), un 
film de o calitate tare îndoielnică, unde vedem mai mult din corpul 
lui decât ne-am fi dorit. Oricum, chiar şi aici, ca în toate filmele în 
care joacă, farmecul interpretării sale vine din sinceritatea cu care 
abordează rolul, din energia pe care o emană în jurul lui – ajungând 
uşor până la spectator şi, mai ales, din lejeritatea şi din naturaleţea cu 
care trece de la o stare la alta. 
(Cumva, articolul se încăpăţânează să conţină o contorizare a 
„Cesarurilor”, aşa că...) – în 2008 avea să i se alăture şi un al treilea 
premiu, pentru interpretarea din „Le scaphandre et le papillon”/ 
„Scafandrul şi fluturele” în regia lui Julian Schnabel, film a cărui forţă 
– în afară de acel punct de vedere subiectiv al unui personaj-legumă 
– stă, în fond, cu totul în performanţa actoricească a lui Amalric. 
Presupunând că ar fi decis să îşi rezume cariera la acest gen de 
roluri, ea totuşi ar fi fost una strălucită; însă norocul (din punct de 
vedere financiar şi al notorietăţii, cel puţin), i-a surâs dublu: după 
două roluri mici în filme „mari” („Munich”, al lui Steven Spielberg, 
din 2005, şi „Marie-Antoinette” al Sofiei Coppola din 2006), Amalric 
a primit în 2008 rolul antagonistului lui James Bond în „Quantum of 
Solace”/ „007 – Partea lui de consolare”, înscriindu-se astfel, alături 
de Gert Froebe, Curd Jurgens, Louis Jourdan sau Jeroen Krabbé în 
panoplia actorilor continental-europeni care au jucat „răii” în seria 
Bond (într-un interviu, Amalric spunea că nu ar fi putut să refuze 
rolul din Bond, neputând să-şi închipuie cum le-ar fi spus fiilor săi că 
a făcut aşa ceva).
Pe de o parte, aşa cum au făcut mulţi alţii înaintea lui (de la Welles la 

Cassavetes), aşa cum fac şi o vor face în continuare, Amalric acceptă 
majoritatea rolurilor care i se oferă pentru a putea să-şi facă propriile 
proiecte; notorietatea înseamnă nu numai bani, ci şi experienţă, 
relaţii, câte o portiţă deschisă acolo unde trebuie. Pe de altă parte, 
cariera asta, pe care nu şi-a dorit-o neapărat, dar pentru care apare 
ca turnat, nu îi lasă prea mult loc pentru acea carieră la care a visat 
încă de la 19 ani, fapt de care se plânge constant; dar asta poate fi 
o scuză foarte bună, când nesiguranţa şi teama de eşec se aştern în 
faţa unui proiect nou-nouţ care îşi aşteaptă rezolvarea. Într-unul din 
filmele sale, „Le stade de Wimbledon”/ „Stadionul din Wimbledon” 
(din 2001), personajul principal, jucat de Jeanne Balibar – partenera 
lui de viaţă de pe-atunci, cu care are şi doi copii – porneşte pe urmele 
unui scriitor mort, care nu a lăsat în urmă nici o operă, încercând să 
recompună trecutul acestuia. Printr-o exagerare, am putea să vedem 
o asemănare între Mathieu Amalric şi personajul lui. Deşi el are la 
activ ceva filme, figura acestui scriitor fără cărţi rimează cumva cu 
angoasa lui Amalric – a regizorului Amalric – de a fi un cineast care 
nu-şi găseşte niciodată timp pentru a-şi face filmele. Motivele pentru 
care nici unul, nici altul nu merg până la capăt, undeva într-un strat 
al subconştientului, par să fie aceleaşi.
Totuşi, Amalric a făcut şase scurtmetraje – printre care şi un 
documentar – şi, până acum, patru lungmetraje: „Mange ta 
soupe”/ „Mănâncă-ţi supa” (1997), mai sus pomenitul „Le stade de 
Wimbledon”, „La chose publique”/ „Afaceri publice” (2003) – pentru 
televiziune şi, cel mai recent, filmul care a deschis anul acesta 
Cannes-ul – „Tournée”/ „Turneu” (2010). 
„Tournée” spune povestea unui manager artistic francez stabilit 
în America, a cărui perioadă de glorie s-a terminat de mult şi care 
intuieşte succesul acolo unde nu multă lume l-ar bănui: în aducerea 
pe tărâmurile natale a unui show de „new burlesque” american – un 
cabaret/striptease ale cărui protagoniste sunt nişte femei trecute 
clar de prima tinereţe. Ţelul final al turneului este un spectacol la 
Paris, dar până să ajungă acolo trebuie să treacă prin oraşe mai mult 
sau mai puţin sordide, cum ar fi Le Havre, La Rochelle sau Nantes. 
Deşi verva show-ului este, într-adevăr, demnă de un film, Amalric 
se concentrează pe viaţa particulară a managerului (pe care, de 
altfel, tot el îl şi joacă); acesta se reîntâlneşte cu diverse persoane 
din trecutul său (tatăl, un frate, o fostă nevastă, un fost asociat, 
doi fii aflaţi în primul lor deceniu de viaţă) care, se dovedeşte, nu 
au amintiri prea plăcute legate de el, şi se comportă în consecinţă, 
tratându-l în general cu răceală. Printre aceste întâlniri cu foşti 
cunoscuţi sunt strecurate şi unele cu noi necunoscuţi, iar una dintre 
ele – flirtul managerului cu casieriţa unei benzinării – este totodată 
una dintre cele mai bune scene ale filmului. Sfârşitul, care are loc în 
somptuozitatea decăzută a unui hotel părăsit, în jurul unei piscine 
golite de apă, ni-i arată pe protagonişti conştientizând absurdul 
situaţiei lor şi bucurându-se totodată de el, pregătiţi să înfrunte cu 
optimism o viaţă care nu are mare lucru să le ofere.
Ca şi în „Le stade de Wimbledon”, Amalric dovedeşte şi în „Tournée” 
că nu a lucrat degeaba cu Arnaud Desplechin, reuşind – fără să imite 
– să surprindă frânturi de emoţie şi detalii care aproape că ar merita 
propriile lor filme. Poate că principalul neajuns al lui „Tournée” este 
că Amalric arată prea puţin din show, care este mai curând schiţă 
decât tablou. Însă acesta va fi trecut repede cu vederea de spectatorul 
fascinat de compoziţia atentă, subtilă şi inteligentă a personajului 
principal. Nu se poate spune că Amalric-actorul salvează filmul 
regizorului Amalric (filmul ar fi probabil bun şi fără el), însă amândoi 
– atât actorul, cât şi regizorul – merită lăudaţi că au ales să lucreze, 
în sfârşit, împreună.
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Orice aţi spune despre Facebook, nu puteţi nega că a fost o idee bună 
– destul de bună încât să strângă 500 de milioane de membri şi să-l 
facă pe Mark Zuckerberg, inventatorul website-ului, cel mai tânăr 
miliardar din lume. „The Social Network” („Reţeaua socială”) e un 
film despre dezvoltarea acestei idei şi e suficient de dens încât să 
se vadă de cât talent şi de cât tupeu a mai fost nevoie după intuiţia 
iniţială.
Pentru început, e relevant că Mark Zuckerberg a lansat Facebook 
când era student la Harvard - ştiţi, Harvard, una din acele facultăţi 
elitiste cu tradiţie care pretind că pregătesc marii gânditori ai 
generaţiei următoare, dar care, de fapt, le înlesnesc studenţilor 
intrarea într-un sistem în loc să îi încurajeze să-l inoveze. Mark 
Zuckerberg nu a absolvit niciodată facultatea.
Pe de altă parte, e relevant că Facebook a fost lansat în campusul 
unei facultăţi prestigioase (spre deosebire de Friendster sau de 
MySpace, reţele de socializare mai puţin exclusiviste şi, deci, mai 
puţin atrăgătoare) şi s-a extins de acolo. Mai mult, proiectul lui 
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Zuckerberg a fost susţinut financiar de un coleg de cameră de-al 
acestuia (Eduardo Saverin) şi, se pare, ideea unei reţele cu acces 
restrâns i-a fost sugerată de alţi trei colegi (Divya Narendra şi gemenii 
Cameron şi Tyler Winklevoss). Dar e la fel de relevant că susţinătorii 
lui Zuckerberg nu ar fi putut crea website-ul fără aptitudinile lui.
Practic, „The Social Network” dă de înţeles că Mark Zuckerberg a 
reuşit să armonizeze resursele unor colaboratori limitaţi: Saverin 
a fost primul sponsor al Facebook-ului, dar Zuckerberg a găsit 
alt investitor într-un moment critic, când Saverin n-a mai vrut să 
rişte; dacă gemenii Winklevoss au avut ideea website-ului, e cert 
că n-au ştiut să-i scrie codul; Sean Parker, inventatorul Napster-
ului şi consilierul autonumit al lui Zuckerberg, i-a dat acestuia 
primele sfaturi bune în legătură cu administrarea Facebook-ului, dar 
Parker părea atât de puţin creditabil, încât e întru totul meritul lui 
Zuckerberg că l-a ascultat. Filmul arată cum se îmbină lucrurile cu 
destulă precizie, încât nici Zuckerberg nu pare un tip nerecunoscător, 
nici ceilalţi nu par nişte profitori; problema judiciară din miezul 
filmului (Eduardo Saverin şi fraţii Winklevoss îi intentează proces lui 
Zuckerberg) se transformă într-o problemă filosofică: dacă succesul 
unei idei depinde de valoarea ideii şi de conjunctură, cât din succes 
se datorează ideii şi cât se datorează conjuncturii?
„The Social Network” e unul dintre puţinele filme de la Hollywood 
din ultimii ani a cărui structură nonlineară are rost. Sunt împletite 
trei fire narative – probele aduse în timpul celor două procese 
declanşează discuţii legate de felul în care s-au petrecut lucrurile şi 
un al treilea plan temporal urmăreşte pas cu pas geneza Facebook-
ului. Nu se poate spune sigur că acest plan e o reconstituire obiectivă 
– la fel ca în „Rashômon” (1950) al lui Akira Kurosawa, toţi martorii 
au motive să distorsioneze faptele -, dar relatarea evenimentelor 
dezbină acuzatul şi acuzatorii în mai mică măsură decât interpretarea 
lor. Spre deosebire de crimele din „Rashômon”, nedreptăţile din 
„The Social Network” sunt destul de vagi încât să pară mult mai 
grave privite retrospectiv. Prin salturile temporale între momentul 
proceselor - când Facebook e deja un succes confirmat - şi 
începuturile proiectului - când potenţialul lui era incert - devine şi 
mai clar că o parte din meritul cofondatorilor e întâmplător; au fost 
disponibili la momentul potrivit. Salturile temporale fac stoicismul 
lui Zuckerberg admirabil, iar ezitările lui Saverin, reprobabile.
Iar rafinamentul dramaturgiei nu se opreşte aici. Mark Zuckerberg 
nu e numai greu de judecat, ci şi greu de înţeles. E drept că i se 
atribuie de la bun început câteva motivaţii care-i îndeamnă la 
acţiune pe mai toţi protagoniştii hollywoodieni – vrea să fie admis 
în cluburile elitiste din Harvard; ajunge să fie antipatizat de toţi şi 
trebuie să remedieze situaţia; e părăsit de prietenă şi dă semne că 
o vrea înapoi -, numai că e destul de opac cât să putem bănui că 
motivaţiile acestea sunt piste false. Să spunem că Mark Zuckerberg 
e la jumătatea distanţei între un clişeu mainstream şi o fiinţă umană: 
porneşte cu un set de justificări convenţionale pentru acţiunile 
lui, dar din momentul în care e arătat pur şi simplu acţionând, e 
greu de spus dacă persistă din aceleaşi motive, dacă nu cumva îl 
împinge înainte flerul – calitate rară între inventatorii din filmele de 
Hollywood - sau plăcerea jocului – calitate şi mai rară. 
De altfel, toate clişeele din construcţia personajului sunt nuanţate 
într-un fel sau altul. Zuckerberg inventează Facebook într-un 
moment de disperare – cunoaşteţi scenariul -, dar invenţiile lui 
ingenioase au început cu mult timp înainte. Inventează Facebook, 
devine celebru şi vrea să recâştige fata – cunoaşteţi scenariul -, dar 
comportamentul lui nu e neapărat reprezentativ pentru psihicul 

masculin: Sean Parker îi povesteşte cum a inventat Napster sperând 
să impresioneze o fată, dar, până când a devenit celebru, fata nu-l 
mai impresiona. Nu în ultimul rând, e convenţională în sine povestea 
inventatorului-sociopat-care-devine-celebru, şi, deşi e de presupus 
că Zuckerberg a atras mai multă simpatie inventând Facebook decât 
dacă ar fi inventat ceasul deşteptător cu elice, care trebuie prins 
ca să fie oprit, e un mecanism hollywoodian învechit exprimarea 
oricărui tip de succes în funcţie de numărul de groupies; pe de altă 
parte, nu lipseşte nici celălalt tip de momente triumfale – cele în 
care Zuckerberg e mai slab decât adversarii săi, dar are satisfacţia să 
se ştie mai inteligent.
Scenaristul Aaron Sorkin, renumit pentru talentul său de dialoghist, 
relatează în interviuri că n-a ştiut cum vorbeşte un adolescent de 
19 ani, aşa că s-a hotărât să-i dea lui Mark Zuckerberg replicile pe 
care le-ar fi rostit el însuşi. Tehnica lui Sorkin devine pe alocuri 
problematică - protagonistul nu e singurul personaj care vorbeşte 
ca Aaron Sorkin, şi, într-un film care pune sub lupă trăsături de 
caracter, devine suspect că atâtea personaje vorbesc şi gândesc la 
fel-, dar măcar înlătură tentaţia fabricării unui Mark Zuckerberg 
mai naiv sau mai neînţeles, cum se presupune că sunt adolescenţii. 
Acestea fiind zise, personajelor lui Sorkin nu le lipsesc particularităţi 
de adolescenţi: într-o discuţie aprinsă din timpul procesului lor, 
Saverin îl toarnă pe Zuckerberg că s-a folosit de Facebook să trişeze 
la un examen, iar Zuckerberg încearcă să ascundă că a dezminţit un 
zvon răutăcios despre Saverin.
„The Social Network” tratează subiectul reţelei de socializare cu 
aceleaşi scrupule cu care îşi arată protagoniştii. Sorkin şi Fincher 
şi-au declarat rezervele faţă de Internet şi faţă de Facebook în 
interviuri, dar atitudinea lor nu are manifestări radicale în film. 
Există referiri subtile la Facebook ca la o nouă specie de virus 
cronofag, şi vieţile personajelor par să se schimbe după apariţia 
reţelei (cum e şi normal, într-un film despre fondatorii Facebook-
ului şi apropiaţii lor). Şi totuşi, nu apar stridenţe care ar putea 
deranja scepticii ca mine, sceptici care sunt de părere că instituţia 
pierderii timpului exista cu mult timp înaintea website-ului şi există 
în continuare în afara lui.
„The Social Network” e atât de complex, de nuanţat şi de imaginativ 
încât îmi este greu să-mi dau seama ce i-ar putea reproşa cel mai 
exigent dintre spectatorii binevoitori. Admit că poate fi mai puţin 
impresionant pentru admiratorii lui David Fincher: ritmul poveştii 
e atât de rapid, încât excentricităţile regizorale trebuie sacrificate în 
favoarea coerenţei. Probabil că Fincher a avut nevoie de mai multă 
ingeniozitate să realizeze onorabil „The Social Network” decât 
i-ar trebui unui alt regizor să transpună în imagini memorabile un 
scenariu decent. „The Social Network” are un scenariu cu o treime 
mai lung decât filmul standard – deci dialogurile sunt accelerate cu o 
treime din viteza normală. Fiecare actor îşi interpretează personajul 
ca şi cum dreptatea ar fi de partea lui şi fiecare diferă cumva de 
tipologia sa. Mark Zuckerberg (interpretat de Jesse Eisenberg) e mai 
fluent şi mai incisiv decât mulţi alţii, dar mă îndoiesc că asta îl face 
mai uşor de plăcut – e atipic pentru un protagonist ca momentele 
lui de glorie să fie cele în care e sictirit pe bună dreptate. Gemenii 
Winklevoss (interpretaţi de Armie Hammer) au toată vigoarea unor 
sportivi şi tot rafinamentul unor studenţi la Harvard – nu numai 
că protagonistul e greu de simpatizat, dar nici oponenţii lui nu 
stârnesc dispreţ. David Fincher reconstruieşte povestea, păstrând 
integritatea tuturor celor implicaţi în ea, păstrând specificul tuturor 
mediilor în care se ramifică şi respectându-i ambiguitatea.   
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Lui Apichatpong i se spune Joe. Da, e vorba de conspiraţii 
internaţionale din care iese ezoteric, nu şifonat. Puţin camuflat, 
poate, şi e preferabil aşa. Lui Pen-Ek Ratanaruang („Ruang rak noi 
nid mahasan” - „Last Life in the Universe”, 2003), al doilea spirit 
materializat în non-industria şantierului tropical thailandez (deşi 
mai urban, mai comprimat, mai congestionat), i se spune Tom. Au 
reuşit amândoi să se contureze din esenţe derizorii, plutind apoi 
peste conştiinţa raţională şi naţională până la şantierele unor festi-
valuri, şi ele tropicale în felul lor; Joe mai mult păşind pe apă, Tom 
peste ruinele oraşului. Şi au ajuns în sala de cinema, unde intra-
rea devine doar ieşire odată cu stingerea luminii. Joe poate stinge 
lumina peste propriul film şi o face conştient, agravat, înlocuind 
scenele care îi sunt cenzurate cu negru, deci înlocuindu-le cu o 
lipsă sau cu o terifiantă veste că nu se poate suprima – că acolo 
lipseşte ceva. Condensăm nume thailandeze pentru eficienţă, dar 
cum ar arăta filmele lui Apichatpong dacă ar fi filmele lui Joe, dacă 
şi ele ar trebui condensate din acelaşi motiv? Ar rămâne poate spir-
itul, dar spiritul ia forme, înfăţişări, estetici – se foloseşte de ele şi îi 
este imperativ să o facă.

„Ezoteric” este un adjectiv (e orice până la urmă – să-i spunem de-
scriptor) care trece de la stadiul de nuanţă, evită atitudinea de com-
pliment, ajunge blasfemie. E ignorant, e diletant pan-cultural, se 
auto-referenţiază într-o complacere complicată, dar funcţionează 
(o, în final!) când îl descrie pe Joe. Pentru că el nu e ezoteric faţă 
de mine, e ezoteric în Thailanda pentru că e unul din puţinii regi-
zori atât de progresivi (altă blasfemie; transgresivi?) încât să aibă 
capacitatea de a crea un folclor contemporan. E fabulist, fabulant 
(ambulatoriu), fabulos. Acum depinde şi de relaţionarea cu cinema-
ul, şi Apichatpong (aici chiar nu mai e Joe) o face nu ca regizor. E 
regizor când şi când pentru că aşa îi impune simţul (nu mediul!) prin 
care se exprimă. Dar filmele lui, sau ce poate fi perceput ca atare, 
sunt proiecte. Încep de când lumea şi se termină undeva la graniţa 
dintre spectatori şi conştiinţa lor internă. Încep ca o documentare 
şi documentează în continuare – reacţii, contracţii, retracţii. Aşa se 
face că Joe a studiat arhitectura (şi e lesne de crezut că o studiază în 
continuare – mai ales pentru că sunt multe arhitecturi de studiat) şi 
acum expune instalaţii care la rândul lor pot genera alte proiecte. 
Până la urmă, şi filmele lui sunt autogenerative. Un context ancorat 
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atât în realitate, cât şi în ficţiune se poate doar auto(su)gestiona (şi 
perpetua). Referinţe cât-şi-cât/da-şi-nu: Guy Maddin/Pedro Costa – 
Maddin lucrează în acelaşi context al folclorului personal-global ex-
primat în cadre diverse, dar filmele lui sunt doar filme şi relaţionează 
mult mai profund şi mai strict cu mediul lor, pentru că depind, spre 
deosebire de cele ale lui Joe, de întreaga istorie a cinema-ului. Aces-
tea acoperă verigi lipsă, aducând tehnici şi estetici vechi în contexte 
actuale, explorând deci o întreagă istorie care poate evolua acum 
complet non-linear. Pedro Costa este mai temperat, dar îi este apro- 
piat lui Joe în ceea ce priveşte sterilitatea. E absolut clinic.
Revenind la Joe – dar lui nu i-ar plăcea asta. Nu se poate reveni la 
Joe, pentru că nu despre el e vorba. Vii la Joe, iniţial, apoi pleci alt- 
undeva. De aceea, filmele îi pleacă deseori departe, la început, pe 
drumuri însorite, cu cadre filmate din interiorul unui automobil în 
care personajele visează cu ochii deschişi, pentru că din acel mo-
ment nu se mai transportă, ci sunt transportate. Luând arhitectura 
ca reper, da, proiectele au breaking points (literalmente, nu neapărat 
psihologic-antrenant, ca moment de rupere/cădere/etc.) - şi ace-
lea sunt filmele, devenite construcţii. Sau abandonul lor, acela pe 
care îl generează. În cauză sunt patru lungmetraje realizate între 
2002 şi 2010 (fair enough), pe care le precede un mockumentary/
pseudo-documentar – „Dokfa nai meuman” („Mysterious Object at 
Noon”, 2000) – structurat ca jocul „Exquisite Corpse” conceput de 
suprarealişti (în care un participant începe să spună o poveste, care 
apoi este continuată pe rând de ceilalţi), echipa filmului călătorind 
dintr-o zonă rurală a Thailandei până în Bangkok şi rugându-i pe cei 
pe care îi întâlnesc pe drum să continue o poveste despre un băiat 
handicapat şi profesorul lui - şi care se intercalează cu o mulţime 
de scurtmetraje, „piese video” şi colaborări - co-regizarea unui cu 
totul neaşteptat „Hua jai tor ra nong” („The Adventure of Iron Pussy”, 
2003), o comedie muzicală despre un agent secret travestit, care 
pare o acţiune de gherilă; o contribuţie (şi un mediu-metraj în sine) 
pentru ediţia din 2005 a Festivalului de film de la Jeonju, Coreea 
de Sud, care în fiecare an finanţează trei cineaşti pentru a produce 
un film digital de aproximativ 30 de minute (printre cei care au 
fost aleşi la ediţia din 2007 se numără Harun Farocki – care este 
la fel de versatil şi sociolog/antropolog, şi deja-menţionatul Pedro 
Costa, deci profilul acestui demers este identificabil); participarea la 
un omnibus de 22 de scurtmetraje despre drepturile omului, la care 
au contribuit şi artistele Marina Abramovic şi Pipilotti Rist, cât şi la 
un altul, „State of the World”, împreună cu Chantal Akerman şi, din 
nou, acelaşi Pedro Costa.
Datele concrete sunt mai puţin importante, dar toată această nebu-
nie bifată în diagonală de către Apichatpong undeva în subsolurile 
consumerismului festivalier în care se coace creativitatea demo-
cratic şi capitalist, în care se produc filme temporare (un concept ce 
ar trebui exploatat mai des – filmul pentru aici şi acum!), îl face un 
regizor internaţional, preocupat de solipsismul istoriilor minore şi 
locale în lungmetraje, dar şi de întreaga societate solipsistă în tenta- 
culele acestea convulsive ce înseamnă stagiul non-imperativ al unor 
descinderi stabilitar-utilitare.
„Da, sunt interesat de structuralismul experimental american. 
Înseamnă a vedea un film ca pe o unitate construită din cadre.  A 
realiza design-ul unei clădiri este un proces similar – produci 
spaţiu pentru utilizatori care experimentează vizual construcţia, 
în timp. Întunericul şi lumina, unghiurile etc., totul contribuie la 
modul în care vrei ca utilizatorii să simtă acest ambient. Cinema-
ul funcţionează la fel, dar este mult mai direct din punct de vedere 
emoţional (şi poate fi mai jucăuş - ca o sculptură imensă în care oa-

menii pot intra). De aceea, când mă gândesc la narativitatea unui 
film, gândesc trei dimensiuni, ca atunci când creez un spaţiu. Dar 
cumva experienţa rămâne lineară pentru că mergi ghidat prin acest 
spaţiu, nu îl poţi vedea de sus, ca un creator.” – rămâne de văzut dacă 
fiecare film este un ambient în sine, sau dacă tot cinemaul poate fi 
tratat ca un ambient interschimbabil. Prima abordare pare valabilă 
pentru spectator, pe când a doua pentru cineast. Dar pentru critic?
În orice caz, discuţia ajunge la „Loong Boonmee raleuk chat” („Un-
cle Boonmee Who Can Recall His Past Lives”, 2010), cel mai recent 
film al său şi marele câştigător al „Palme d’Or”-ului de la Cannes-ul 
din acest an. Ambientul lui „Uncle Boonmee” se regăseşte undeva 
la o intersecţie – pentru că este format din şase ambiente diferite. 
„[...]este un film despre transformare, despre obiecte şi oameni care 
se transformă sau care hibridizează. Fiecare rolă din cele şase este 
filmată într-un alt stil – prima este realizată în stilul meu obişnuit: 
animale în pădure, scena medicală cu dializa şi drumul. A doua rolă 
este învechită, cu un joc actoricesc împietrit, camera imobilă, un de-
cor clasic, ca o scenă, ca în dramele thailandeze produse pentru TV, 
dar cu monştri şi fantome. A treia rolă devine un documentar filmat 
în  jurul fermei. A patra rolă, cea cu prinţesa şi peştele este o costume 
drama. A cincea rolă este jungla, dar este o junglă cinematografică, 
iar în a şasea rolă, care conţine scena din hotel, timpul este încetinit; 
deci, deşi există continuitate, referinţa temporală este în continuă 
schimbare. La final, când apar dublurile personajelor, am vrut să 
sugerez ruptura timpului, faptul că filmul nu tratează o singură rea- 
litate, ci sunt mai multe planuri.”
„Uncle Boonmee” este un film al senzaţiilor telurice, al persistenţei 
– profunzimea gustului mierii, o îmbrăţişare prelungită, dar şi 
persistenţa istoriei (realităţile violente ale nord-estului sărac al 
Thailandei). Persistenţa fizică a spiritului, în schimb, planează asu-
pra întregului film, iar traducerea titlului în limba română permite 
realizarea unui joc de cuvinte care deschide filmul către o inter-
pretare concisă şi foarte plauzibilă. „Unchiul Boonmee care îşi poate 
aminti vieţile trecute” – sunt vieţile trecute, dar nu vieţile (lui) ante-
rioare (ca în „[...]his past lives”) – deci vieţile care au trecut, în sensul 
în care unchiul Boonmee îşi revede soţia şi fiul, vieţile „celor trecuţi 
în nefiinţă”, iar descifrarea problematicii vieţilor lui anterioare stă 
undeva în secvenţa cu peştele. Acordarea acestui premiu reprezintă 
o surpriză absolută pentru publicul cunoscător al istoriei festivalu-
lui, dar este de menţionat că preşedintele juriului a fost Tim Burton, 
iar printre membri s-a numărat Víctor Erice, şi în multe privinţe fil-
mul este o îmbinare a gusturilor celor doi regizori – fantezia naivă a 
lui Burton şi naivitatea fantezistă a lui Erice. Ce au în comun cei doi? 
„Uncle Boonmee” şi nimic mai mult.
Unchiului Boonmee i se spune că fantomele/spiritele nu se ataşează 
de locuri, ci de oameni, de cei vii, iar el întreabă – „Şi dacă eu sunt 
mort?”... Natura este flexibilă în film, însă natura personajelor 
rămâne dependentă de percepţia lor, care le este îngrădită pentru că 
nu se pot vedea din exterior (cât timp sunt încă vii). De aceea, nu mai 
există nicio certitudine pentru ei – nici măcar certitudinea propriei 
vieţi. „Unchiul Boonmee” este ultima parte a unui proiect („Primi-
tive”) care tratează pe larg regiunea Isan din nord-estul Thailandei 
şi în special satul Nabua, care se află lângă graniţa cu Laos. Capi-
tolele anterioare ale proiectului includ o instalaţie video în şapte 
părţi şi două scurtmetraje („A Letter to Uncle Boonmee” şi „Phan-
toms of Nabua”).
Cariera lui Apichatpong/Joe se construieşte treptat. „Sud sanaeha” 
(„Blissfully Yours”, 2002) e un film mic, fragil, cu personaje la fel 
de fragile. Spune povestea lui Min, imigrant ilegal şi posesor al unei 
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boli de piele, care este ademenit într-o escapadă, un picnic împreună 
cu Roong, care îl îngrijeşte. Orn, mult mai în vârstă, ajunge şi ea pe 
deal, dezamăgită de o proprie aventură şi însoţeşte cuplul într-o baie 
eliberatoare în râu. Linear structurat, delicat, dar absolut coerent 
în stabilirea unui cadru narativ conceptual, „Sud sanaeha” e poate 
cel mai direct film al lui Joe, un fel de Tsai Ming-liang fără artificii, 
un sample din ce urmează; nu trebuie neglijat. Formal, luciditatea 
lui Apichatpong este deja formată, el lucrând cu anumite idiomuri 
originale – genericul filmului apare la 40 de minute după începu-
tul acestuia, cam atunci cand se produce intriga, când personajele 
capătă caracter.
Următorul lungmetraj este format din două părţi, fiecare cu un 
generic propriu – chiar şi aşa, cu „Sud pralad” („Tropical Mala-
dy”, 2004), lucrurile deja se schimbă radical. Apetitul narativ se 
conceptualizează într-o poveste ruptă de (dar şi din) tradiţie, cu 
referinţe absurde şi fascinant funcţionale – o poveste de dragoste 
fracţionată, despre misterul şi imposibilitatea iubirii – împărţită în-
tre două lumi, două conştiinţe şi două tradiţii de storytelling diame- 
tral opuse -, e graţios de grav. Filmul are două părţi, fiecare având 
propriul generic. Povestea de dragoste are loc între un timid băiat 
de la ţară, Tong, şi un soldat, Keng, fiecare cu maladia lui tropicală a 
iubirii. Apoi, urmează un interludiu despre un şaman care se poate 
transforma într-un tigru, dar filmul traversează spre o poveste 
mitică în care personajele se recompun. Astfel, iubirea este divizată 
într-o literală reprezentare a romantismului şi ca un intens vis meta-
foric ce îi aduce pe iubiţi la un statut mitologic. Keng urmăreşte şi 
este urmărit de o figură fantomatică, care periodic îşi asumă forma 
unui tigru. Faptul că ulterior tigrul se dovedeşte a fi Tong, „obiec-
tul dorinţei” etc., nu este surprinzător – dar este oare el? Poate fi 
el, poate fi şamanul, dar nu mai contează pentru că personajele au 
devenit deja simboluri. Simplificarea aceasta este totuşi irelevantă – 
filmul este decorat cu mici indicii conceptuale, care îl trimit într-o 
sferă mai înaltă a compatibilităţii între culturi, între mit şi realitate.
„Sang sattawat” („Syndromes and a Century”, 2006) e din nou format 
din două părţi care, în contrast cu cele două din „Tropical Malady”, 
aici nu mai sunt perpendiculare – ci paralele. Filmul spune povestea 
a doi medici (şi, în fapt, povestea amintirilor din copilărie ale lui Joe 
– ai cărui părinţi erau medici). Cele două părţi conţin în mare parte 
aceeaşi poveste şi aceleaşi personaje – dar într-o formă modificată – 
replici similare, dar uneori inversate, ca şi rolurile personajelor, puse 
în scenă în două contexte opuse (micul spital rural şi marele spital al 
oraşului) şi cu final diferit. Aici, Joe se joacă cu memoria şi cu modul 
în care oamenii se schimbă în timp.

Relaţia lui Apichatpong cu natura este una specială. Natura a fost 
filmată în multe moduri (omul în luptă cu ea la Terrence Malick; 
ea în luptă cu omul la Werner Herzog etc.), dar niciodată atât de 
natural ca în filmele lui Joe. Luciditatea e trăsătura lui principală – 
de aceea şi cariera lui pare una dintre cele mai coerente din cele 
ale regizorilor contemporani cu care are afinităţi sau cu care s-a in-
tersectat – da, filmele lor frecventează aceleaşi cinematografe (Hou 
Hsiao-hsien, Claire Denis, ca să menţionez doi cineaşti din cei care 
mi-au scăpat până acum), cu un parcurs ireproşabil. Următorul lui 
proiect este „Utopia” şi pot doar spera ca perfecţiunea drumului să 
nu fie o utopie. O timpurie descriere a plot-ului sună cam aşa: „În 
lumea pierdută, un om preistoric este eliberat într-un peisaj îne-
cat în zăpadă. Totul este alb şi nou. Încearcă să supravieţuiască 
într-o junglă cu furtuni de zăpadă periodice. Urmat de un grup de 
bătrâne americane fashionable, se confruntă cu un monstru pe care 
îl descoperă în junglă, apoi ajunge la o peşteră în care se ascunde de 
lume şi hibernează. În cursul somnului, lumea cea albă şi acoperită 
de zăpadă se transformă într-o pădure tropicală. El iese şi explorează 
cu uimire. Peisajul umed este acum invadat de o floră şi o faună mi-
raculoase şi de elementele unei aventuri fabuloase.” Comentariile 
sunt de prisos.
Portabilitatea lui Apichatpong se face simţită pasiv prin teoria 
tabulării: incidente incisive sunt adunate cap la cap pentru con-
sumarea unor pastile de sobrietate – natura, medicina, jungla, 
evoluţia temporară sunt şabloane estimative pentru the bigger pic-
ture, iar calmul şi pastoralitatea sunt cadrul. Ciocanul stă pe nicovală 
fără a fi ridicat vreodată, dar între ele mai este ceva. Conglome- 
ratul activităţilor lui Joe se răsfrânge cu o pastoralitate bucolică 
asupra naivităţii unui spectator neavizat, dar filmele lui suferă de 
o fetişizare excesivă a unei infra-estetici care în acest caz devine 
benefică. Ambalajul este posterizat (de căutat afişele filmelor lui, 
sunt superbe) printr-o definire aproape fractalo-tematică, deci mul-
tiplicativ simetrică în relaţie cu conţinutul. Imaginaţia regizorului 
acostează nu între două graniţe, ci într-un golf – apărată de influenţe 
exterioare şi unice –, el combustionând dialoguri între realismul fac-
tual (autobiografic, autografic, geografic, autogeografic – în „Bliss-
fully Yours” şi „Syndromes and a Century”) şi o ficţiune care nu este 
fantastică, ci doar o abstractizare necesară pentru a incita imaginaţia 
la acroşarea unor interpretări paroxistice (în „Tropical Malady” şi 
„Uncle Boonmee”). Sunt falduri atrase şi retrase constant pentru bol-
tirea unei necesităţi care altfel ar rămâne neabordată, dacă nu chiar 
inabordabilă. Fetişizarea estetizării devine astfel un atu, iar Joe de-
vine Apichatpong Weerasethakul.

Loong Boonmee raleuk chat, 2010
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interviu

Cristi Puiu: Ce mă interesează pe mine este în ce măsură 
lucrurile pot funcţiona bine. Ele pot funcţiona bine doar dacă 
reforma are loc la nivelul instituţiilor; iar reforma poate avea 
loc doar dacă tu le spui celorlalţi – dacă lucrezi într-unul din 
domeniile cinematografiei, spre exemplu - ce înseamnă să faci film. 
Şi, dacă evaluezi just, atunci vei vedea că o mulţime de întrebări 
rămân suspendate, nu au răspuns. Iar, când constaţi că există 
întrebări care nu au răspuns, pasul următor ar trebui să fie dialogul 
şi deschiderea. Iar dacă există deschidere spre dialog, atunci nu 
îşi mai au locul ideile bătute în cuie şi probabil că negocierea 
este posibilă şi poţi ajunge, în cazul cel mai fericit, să afli răspuns 
intermediar întrebărilor care nu au răspuns. Nu există o reţetă, eu 
nu am niciun fel de reţetă şi nu aş putea spune nimănui: „Domnule, 
aia-i aşa, aia-i aşa!” Eu pot spune, însă, cum mi s-au întâmplat 
mie lucrurile şi asta mi se pare că e cel mai important. De la 
tine, lucrurile se văd într-un fel, în care eu nu pot să le văd; de la 
mine, lucrurile se văd altfel. Atunci, dacă schimbul dintre noi este 
posibil, este probabil, deşi nu există niciun fel de garanţie, că se vor 
deschide mai multe uşi. Există, însă, o mulţime de necunoscute; 
dar, dacă există necunoscute, ele trebuie înregistrate ca atare şi 
atunci, în momentul în care te apuci să faci ceva, trebuie să ţii 
seama de aceste necunoscute, pe care tu le poţi numi astfel, şi să 
ţii seama de o mulţime de alte lucruri de neimaginat pentru tine 
la început, dar care pot apărea pe parcurs. Şi, în aceste condiţii, nu 
mai poţi să vii cu concluzii, nu poţi să mai sari la concluzii; totul 
poate fi discutat. Cel puţin, astfel înţeleg eu lucrurile, pentru că 

aşa mă simt eu bine. Când fac un film, eu discut cu toţi oamenii 
din echipă. Nu toţi se simt confortabil în situaţia asta, pentru că 
unii dintre ei consideră că există o reţetă care ar trebui aplicată 
de fiecare dată şi nu lasă loc negocierilor; şi se gândesc, probabil, 
că regizorul ăsta – se referă la mine - nu ştie ce vrea, pentru că, 
dacă stă să discute, concluzia e că nu ştie ce vrea. Nu e aşa, pentru 
mine nu e aşa. Eu nu discut pentru că nu ştiu ce vreau, ci pentru că 
ştiu ce vreau; numai că nu ştiu dacă, gândind asta, nu sunt cumva 
victima unor gânduri parazite, care vin din altă parte, şi eu cred 
că vreau asta, dar în realitate vreau cu totul şi cu totul altceva. 
Verificarea mi se pare obligatorie. 
În realitate, cred că filmul este o operă colectivă şi nu cred că asta 
e o banalitate, chiar dacă aşa sună – banal; ţin minte că l-am văzut 
pe Scorsese la un moment dat la televizor – cred că la Premiile 
„Oscar” - şi a spus chestia asta; şi a adăugat că ştie că sună prost, a 
clişeu. Dar chiar aşa este, oricum ar suna. Dar nu doar că există o 
echipă în spate, care poate fi uşor de identificat – o vezi pe generic 
-, ci sunt o mulţime de anonimi care nu figurează nici măcar pe 
generic, pentru că pur şi simplu nu ai fost atent sau nu ai ţinut 
cont sau nu ţi-ai dat seama de asta; sau, chiar dacă ai ţinut seama, 
se poate întâmpla să nu le cunoşti numele. Spre exemplu, dacă ieşi 
să bei o cafea, atunci când scrii un scenariu, se întâmplă uneori 
ca la masa de alături să discute doi oameni despre lucruri care nu 
au neapărat legătură cu scenariul tău, dar la un moment dat să te 
luminezi şi să îţi vină răspunsul de la ei, nişte străini pentru tine. 
Şi asta e valabil pentru toate celelalte domenii ale artei. Statutul de 
autor înseamnă ceva, dar trebuie luat cu penseta. El nu înseamnă 
ceea ce cred cei mai mulţi că înseamnă, şi anume un demiurg 
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interviu

într-un turn de fildeş, care creează, rupt de lume, dar, cu geniul 
lui, ajunge să pună pe peliculă un univers pe care l-a pescuit din 
propriul lui cap, din propriul lui creier; nu e chiar aşa. 

Film Menu: Filmele tale par, totuşi, foarte precis conduse într-o 
anumită direcţie. Cum se poate schimba sensul lor prin intervenţia 
celorlalţi membri ai echipei?
C.P.: David Mamet spunea că un regizor trebuie să ştie două 
lucruri: ce să spună actorilor şi unde să pună camera. Cred că ce 
spunea Sergiu Celibidache e, de asemenea, foarte important pentru 
cei care realizează filme: regizorul se află în poziţia de a spune 
„nu”. Eu le spun oamenilor cu care lucrez că sunt acolo doar ca să îi 
împiedic să se abată de la drumul drept. Dar drumul ăla drept este 
subiectul numărul 1 al discuţiei. Eu nu ştiu care e drumul drept, eu 
doar cred că ştiu. 
F.M.: Deja în momentul în care ai un scenariu scris şi ai terminat 
castingul, deci ai distribuţia completă, pasul spre o anumită 
direcţie e făcut.
C.P.: Dar asta nu înseamnă mare lucru, pentru că te poţi afla în 
eroare. 
F.M.: Pentru a înţelege mai bine, îţi propunem să ne raportăm la un 
caz concret – „Aurora”, spre exemplu. Acolo ai scris un scenariu pe 
care l-ai revizuit ulterior în funcţie de distribuţie şi de opiniile altor 
colaboratori?
C.P.: Întotdeauna se întâmplă astfel. Şi la „Moartea domnului 
Lăzărescu” s-a întâmplat asta, pentru că am ţinut atât de mult să 
am un actor bucureştean în rolul principal, pentru că doream să fie 
povestea unui bucureştean. Dar pentru că nu am găsit pe altcineva 
mai bun decât Ion Fiscuteanu pentru rolul respectiv - de fapt, nu 
pe altcineva mai bun, chiar mi s-a părut că Fiscuteanu era domnul 
Lăzărescu -, pentru că Fiscuteanu era din Ardeal, a trebuit să-i 
inventez o nevastă unguroaică, dialogul de la telefon îl poartă în 
film cu o soră din Târgu Mureş, iar nu din Craiova, cum era iniţial 
prevăzut etc. Dar există, oricum, mai multe etape în devenirea 
unui film: etapa ideii - la un moment dat îţi trece prin minte un 
gând şi ţi se pare că ar putea deveni film. Şi te apuci să scrii şi să 
cercetezi, aduni fel de fel de notiţe şi de gânduri. Apare apoi faza 
documentării, care nu vizează doar lumea, ci şi cinemaul, în egală 
măsură. Vorbesc acum despre cum procedez eu. Văd fel de fel de 
filme, care nu au neapărat legătură cu filmul pe care vreau eu să îl 
fac la acea dată.
F.M.: Ideea de a realiza un film pe o temă ca cea din „Moartea 
domnului Lăzărescu” venea, bănuim, din faptul că te procupa 
subiectul în mod particular, din experienţa ta de viaţă în primul 
rând.
C.P.: E evident. Spun uneori mai în glumă, mai în serios, că am o 
memorie de soacră. Nu ştiu cum fac ceilalţi, dar în cazul meu s-ar 
putea să vină din faptul că am desenat şi am studiat pictura. Eu mă 
uit altfel la lucruri pentru că am făcut pictură. 
Vă spun pe scurt despre „Moartea domnului Lăzărescu” : există 
mai multe origini ale interesului meu pentru „povestea cu 
ambulanţa”, cum s-a numit iniţial în pachetul cu cele 6 poveşti. 
E, pe de o parte, documentarul pe care l-am făcut la Craiova 
împreună cu Andreea Păduraru (n.r. „13-19 iulie 1998, Craiova, 
Azilul de bătrâni”, 1998) - de aceea l-am şi inclus pe DVD-ul cu 

„Lăzărescu”; există un moment acolo în care domnului Popescu, 
un bătrân hemiplegic, i se face toaleta şi imaginea aceasta a fost 
destul de şocantă pentru mine. O parte din bunicii mei muriseră, 
mai era în viaţă doar bunica din Bucureşti, dar relaţia cu bătrâneţea 
a fost destul de prezentă în viaţa mea, poate pentru că mi-e frică de 
bătrâneţe. Şi, în orice caz, am fost ţintă sigură în momentul în care 
am filmat la acel spital la Craiova împreună cu Andreea, pentru că 
m-a cutremurat; şi nu poate fi pus în cuvinte ce am simţit atunci. 
Ce a rămas acolo, în finalul filmului, e doar o umbră palidă a unei 
experienţe trăite. Apoi, a fost ipohondria mea, care a durat vreo doi 
ani de zile. Eu am crescut prin spitale, pentru că taică-meu lucra 
la un spital. Nu s-a născut ideea asta pe un teren virgin, nu mi-a 
picat din cer ideea. Eu nici nu aş putea să fac filme altfel, deşi poate 
alţii nu au probleme să facă asta. Tot ce fac este legat de mine şi de 
propria mea experienţă. 
Momentul în care l-am sunat pe Răzvan (n.r. Rădulescu) şi i-am 
zis că am 6 poveşti la dezvoltarea cărora vreau să colaborăm, a 
coincis cu un protest pe care l-am declanşat în 2003, alături de alţi 
cineaşti tineri, împotriva modului în care sunt judecate proiectele 
la Centrul Naţional al Cinematografiei. Pe scurt, eu nu aveam nimic 
să depun la CNC, aveam doar un scurtmetraj („Un cartuş de Kent 
şi un pachet de cafea”), pe care îl scrisesem pentru un prieten 
operator care trebuia să realizeze un film pentru examenul lui de 
imagine. L-am făcut, a ieşit foarte prost şi mi-a părut rău, pentru 
că ţineam la poveste. Şi vorbeam cu Alina Sălcudeanu de la CNC 
şi îi spuneam că nu am decât scenariul ăsta de scurtmetraj pe care 
l-aş putea depune. Şi m-a încurajat să îl depun la concurs şi, înainte 
să se afişeze rezultatele concursului, Tudor Giurgiu m-a sunat şi 
mi-a spus că, indiferent de rezultatul acestuia, el vrea să semnaleze 
public neregularităţile din sistemul de alegere a scenariilor care 
urmează să fie finanţate de către CNC. Şi i-am spus că poate conta 
şi pe mine în acest sens. Apoi, au venit rezultatele concursului şi eu 
primisem bani, dar pentru că producătorul meu de la vremea aceea 
era în relaţii bune cu cei din CNC, iar nu pentru că cei din comisie 
au iubit scenariul; sau habar nu am, pentru că sunt atât de multe 
semne de întrebare în legătură cu criteriile pe care le au oamenii 
ăia atunci când judecă filmele, încât nimic nu e cert. Şi a început 
tot scandalul. Pe fondul ăsta, îmi era o frică amestecată cu silă, mi-
am spus că nu se mai poate şi că trebuie să-mi fac filmele de atunci 
încolo fără ajutor de la stat, de la CNC. Aşa că am scris în două 
săptămâni cele şase poveşti de la marginea Bucureştiului. Erau, 
de fapt, şase sinopsisuri de filme, care urmau să se întrepătrundă, 
adică personajele dintr-unul urmau să treacă în altă poveste. 
Intenţionam, în acelaşi timp, să restitui, prin intermediul lor, 
momente din viaţa mea, care coincideau, automat, cu o etapă din 
prezentul României. Am scris şase, iar nu mai multe sau mai puţine 
poveşti, pornind de la Eric Rohmer şi de la cele şase „povestiri 
morale” ale sale. Apoi am terminat scurtmetrajul şi am mers la 
Berlin cu el. 
F.M.: Pentru a clarifica lucrurile în legătură cu „Un cartuş de 
Kent şi un pachet de cafea”, spune-ne dacă tu filmaseşi anterior 
acelaşi scenariu, cu aceiaşi actori pentru examenul de imagine al 
prietenului tău operator. Varianta aceea primă a filmului există, 
poate fi vizionată? A fost proiectată în vreun festival?
C.P.: Nu ştiu dacă există, dar mi s-a spus că ar fi fost postată pe 
internet, că a încărcat-o cineva pe un site. Era, însă, cu totul şi cu 
totul altceva decât varianta cunoscută a filmului. Jucau alţi actori 
în acea variantă, am avut mult mai puţină peliculă la dispoziţie 
pentru turnarea lui. Nu mai ţin minte cât de mult am schimbat 
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din scenariu pentru cea de-a doua variantă a filmului, nu am stat 
niciun moment să la compar. Primul film a fost o experienţă ratată 
şi i-am pus punct. Prima variantă am făcut-o chiar înainte de 
„Marfa şi banii” pentru Ovidiu Gyarmath. Cred că se numea tot 
„Un cartuş de Kent şi un pachet de cafea”, pentru că avea legătură 
tot cu Jarmusch – totul are legătură cu mine şi cu felul în care eu 
m-am apucat de film şi am intrat în cinema. Ca să ne întoarcem la 
„Moartea domnului Lăzărescu” şi la felul în care lucrurile se mişcă, 
în povestea iniţială Lăzărescu era un alcoolic, căzut în faţa intrării 
unui bloc, descoperit în stare de inconştienţă de către un vecin. 
Acesta din urmă chema ambulanţa, care îl lua şi îl ducea la un 
spital, pe urmă la al doilea şi tot aşa. 
F.M.: Ideea filmului a pornit de la un caz real?
C.P.: A existat, într-adevăr, un caz real (cazul Nica) în care un 
bărbat fusese purtat prin mai multe spitale, fără a fi primit 
niciunde, iar în final asistenta şi şoferul ambulanţei l-au lăsat în faţa 
casei lui, unde acesta a murit într-un final. Lucrurile sunt oricum 
mult mai complicate, dar eu nu am stat să cercetez cazul real. Nu 
mă interesează cazul real, pentru că a fost un accident. Pe mine nu 
mă interesează accidentele. Mă interesează norma. Aici discuţia se 
deschide, pentru că mulţi se vor întreba ce înseamnă „accident” şi 
ce înseamnă „normă”. Singurul lucru pe care îl pot spune este că 
în România lucrurile se petrec astfel: oamenii sunt trimişi de la un 
spital la altul destul de frecvent, mult mai des decât ştim noi. Nu 
se scrie despre asta pentru că nu se întâmplă să moară pacientul, 
aşa cum s-a întâmplat în cazul respectiv. Dar, altfel, oamenii sunt 
plimbaţi de la un spital la altul, de la un ghişeu la altul, de la o 
instituţie a statului la alta pentru că cei de acolo nu îşi asumă 
responsabilităţile. Şi asta e tot. Şi, dacă pe mine mă interesează 
să înţeleg cât de cât, realizând filme, ce se întâmplă în jurul meu, 
atunci aleg în mod conştient să fiu atent nu la accidente, ci la ce se 
întâmplă în mod normal, indiferent ce porţi ar putea deschide şi 
termenul ăsta - „normal”. E o discuţie care merită atenţie, cu o altă 
ocazie eventual. 
Exista, apoi, şi filmul lui Stan Brakhage, pe care l-a filmat la morgă, 
„The Act of Seeing with One’s Own Eyes” (1971), iar omul acolo era 
un obiect neînsufleţit şi mutat dintr-o parte într-alta a incintei. Şi 
mă interesa statutul de obiect al omului. La ora aceea, mi s-a părut 
că este o poveste care merită să fie spusă. Dar, în momentul în 
care am început documentarea şi am fost la „Urgenţe” la Spitalul 
Municipal, ne-am întâlnit cu o doctoriţă (Lăcrămioara ţin minte că 
o chema) şi ne-a spus că nu există aşa ceva, că, dacă vine un pacient 
în comă, nu e trimis la un alt spital, indiferent de ce crede lumea că 
se întâmplă în spitalele româneşti. Şi aşa e. În momentul acela, ne-
am trezit că nu mai aveam film, sau cel puţin că nu mai aveam film 
păstrând varianta aceea de scenariu. Trebuia ca domnul Lăzărescu 
să vorbească, să fie conştient. Trebuia văzut în ce punct al poveştii 
se petrece declicul, când decid doctorii că personajul e în pericol 
de a-şi pierde viaţa dacă nu intervin. Dacă e ceva de discutat în 
legătură cu condiţia personajului, e starea lui de comă. Am aflat 
atunci că există această scală Glasgow, care îţi spune când un om 
este şi când nu este în comă. Intervalul dintre 8 şi 9 pe scala aceasta 
e discutabil şi s-ar părea că există medici care îl interpretează. 
Astfel s-a născut personajul lui Mimi Brănescu din film, deoarece 
era o chestiune de negociat: după unii medici, domnul Lăzărescu 
era deja la punctul 8 pe scala Glasgow, iar după alţii era doar la 9 
şi deci, era conştient, şi putea să semneze, să spună dacă e sau nu 
de acord cu operaţia. Dacă personajul lui Mimi ar fi considerat că 
pacientul e la punctul 8 pe scala Glasgow, atunci ar fi trebuit să îl 

opereze, indiferent de existenţa semnăturii, deoarece asta e regula. 
Lucrurile s-au schimbat din nou în momentul în care am văzut 
spitalele unde urma să filmăm. Apoi, s-au mai schimbat şi pentru 
că în anumite spitale nu am primit acceptul de a filma. Procesul nu 
se încheie nici măcar atunci când filmul e împachetat şi trimis la 
festivaluri sau e lansat pe piaţă, nu este nimic definitiv.
F.M.: Spuneai că, alegându-l pe Ion Fiscuteanu pentru a interpreta 
rolul protagonistului, ai modificat scenariul, dar şi personajul. Ne 
întrebam cât de des se întâmplă să modifici personajele în funcţie 
de datele actorilor şi de dialogul cu ei.
C.P.: Se mai întâmplă, ca în „Noaptea americană” („La Nuit 
américaine”, 1973) al lui Truffaut. Înainte de filmarea „Morţii 
domnului Lăzărescu” am repetat timp de trei săptămâni cu 
actorii. Nu se poate fără repetiţii. Eu procedez aşa şi nu cred că 
sunt singurul. Iar regizorii care nu repetă, dar le iese totul bine la 
filmare, sunt nişte norocoşi. Eu nu sunt norocos - dacă nu înţeleg 
spaţiul, nu pot filma. Nu îmi place să repet, aş vrea să îmi iasă şnur 
din prima dublă, dar nu se poate. Nu pentru că nu îmi place să 
muncesc aş vrea să-mi iasă din prima, ci pentru că mizez foarte 
mult pe spontaneitate. Numai că spontaneitatea, în mod paradoxal, 
apare doar după ce repeţi până le dă sângele pe nas actorilor, 
regizorului şi operatorului şi nimeni nu mai poate, nimeni nu mai 
vrea nimic de la viaţă şi de la film şi toată lumea vrea acasă cât mai 
repede. Atunci apare spontaneitatea, iar nu la început. La început, 
toată lumea se protejează şi vinde o imagine; ceea ce cred actorii 
despre ei - asta ne arată -, ce le convine lor. Şi probabil că repetiţia 
îndelungată e singura formulă posibilă în momentul în care te 
interesează cinemaul direct. Atunci când lucrurile merg bine, când 
„toţi actorii sunt într-o sâmbătă”, cum spune Luminiţa Gheorghiu, 
cam a patra dublă e cea bună; deşi tu poţi ajunge, din alte motive, 
să tragi 8 duble, chiar dacă a patra era cea bună. Aici se adaugă şi 
spaimele mele legate de tehnică, în care eu nu am încredere. Şi 
mă gândesc că ajunge pelicula la laborator şi developarea se duce 
naibii şi atunci trag mai multe duble, pentru ca măcar una să iasă 
bine.
F.M.: În timpul filmării, priveşti pe viu scena în timp ce e turnată 
sau pe video-assist?
C.P.: Mă uit pe video-assist. Unii regizori spun: „Domnule, eu nu 
mă uit pe video-assist, vreau să observ viaţa în derulare.” La mine, 
camera este atât de importantă, camera e un actor. Şi atunci ce fac? 
Mă uit doar la actori şi pierd din vedere camera? În toate filmele pe 
care le-am făcut până acum, camera e un martor al evenimentelor, 
e foarte prezentă. 
F.M.: Şi care au fost reperele cinematografice pentru „Moartea 
domnului Lăzărescu”? În afara filmului lui Brakhage pe care l-ai 
menţionat adineauri?
C.P.: Nu am văzut filmul lui Brakhage în perioada realizării „Morţii 
domnului Lăzărescu”. Am vorbit despre el pentru că e important în 
parcursul filmului, dar îl văzusem demult, în facultate. În general, 
atunci când lucrez mă uit la documentare. Ţin minte că m-am 
uitat la filmele lui Raymond Depardon foarte mult în perioada 
dinaintea filmării. De fapt, atunci când am vorbit cu Oleg (n.r. 
Mutu) despre cum aş vrea să arate „Moartea domnului Lăzărescu” 
la nivel de imagine, i-am dat să vadă „Faits divers” (1983) al lui 
Depardon. Din perspectiva unui operator de film de ficţiune, în 
„Faits divers” există multe greşeli - spre exemplu, temperatura 
de culoare, pentru că tu filmezi în exterior şi ai o continuitate 
interior/exterior şi în „Faits divers” ajungi să ai interiorul cu o 
lumină mai caldă, a becului, pe care o accepţi, şi ieşi afară şi e o 
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dominantă albăstruie, care, din perspectiva unui operator de film 
de ficţiune, constituie o greşeală. Şi atunci, pentru a preîntâmpina 
orice fel de greşeală de tipul ăsta, operatorul apelează la o mulţime 
de filtre pentru a uniformiza lumina. Or, aici, dacă tu pui nişte 
flitre, nişte lumini, înseamnă să falsifici realitatea respectivă. Eu 
nu voiam asta, voiam ca operatorul să fie atât de prezent în lumea 
aceea, încât celelalte personaje să nu îi acorde atenţie; voiam să 
ajungă să fie perceput ca o mobilă în spaţiul acela. Asta e ceea ce 
fac Depardon şi majoritatea celor care practică cinemaul direct şi 
documentarul observaţional. Mie îmi plac aceste neconcordanţe 
pe care operatorii le consideră greşeli, pentru că, dintr-o dată, este 
prezent şi suportul -  aparatul de filmat - în interiorul discursului. 
E un soi de denunţare a cinemaului şi a observatorului, care mie 
îmi convine. Nu doar mişcările de aparat, care rezultă din faptul că 
operatorul se mişcă sau respiră, sunt vizibile atunci când filmezi 
din mână; şi la nivelul texturii imaginii şi a luminii e important 
ce se întîmplă. Am văzut şi „Urgences” (1988) al lui Depardon, 
care are legătură cu subiectul lui „Lăzărescu”, fiind filmat într-un 
spital din Paris, la secţia de psihiatrie. Este important să vezi şi 
filme care au legătură cu subiectul filmului tău, dar din raţiuni 
strict tehnice. Adică e important să vezi ce face un aparat de filmat 
într-un interior în care oamenii sunt ocupaţi cu fel de fel de lucruri 
şi, în cazul ăsta, cu salvarea unei vieţi; unde stă camera, cum se 
apropie, care e distanţa - sunt întrebări obligatorii. Nu e suficient 
să plantezi camera într-un loc şi să apeşi „Rec.” pentru a obţine 
ceea ce îţi propui.

F.M.: Actorii cum au fost conduşi pentru a interpreta veridic 
personaje cu meserii atât de specifice? Existau la filmare sau la 
repetiţii specialişti care le arătau procedurile medicale?
C.P.: Stătea cu noi la filmare tatăl Clarei Vodă, care e medic 
internist, şi aveam câte o asistentă care ne explica procedurile la 
fiecare spital. 
F.M.: Actorilor le dai mai mult indicaţii de mişcare sau e important 
şi ce motivaţii are personajul atunci când intră în scenă?
C.P.: Pe mine nu mă interesează motivaţiile actorului în ceea ce 
îşi pune în cap, ci mă interesează ce se vede. Consider inutile 
întrebările de tipul ăsta. Eu vorbesc foarte mult pe platou, ca 
şi în viaţa de zi cu zi, ceea ce nu e neapărat o calitate, pentru 
că, dacă funcţionează cu unii dintre actori, cu alţii nu merge 
deloc. Încerc să respect libertatea actorilor, pentru că eu chiar 
consider că meseria lor e un domeniu al artei - presupune talent, 
creativitate, inspiraţie. Şi atunci, sunt lucruri care ţin de bucătăria 
actorului şi nu vreau să intru în intimitatea lui; nu pentru că nu 
mă interesează, ci pentru că mă interesează mai mult să îl las pe 
el liber să creeze, să propună. El vine cu propunerea şi tu zici 
„da” sau „nu” – cam la asta se reduce totul. Dacă propunerea lui 
trimite personajul într-o direcţie care pe mine nu mă interesează, 
îi spun „nu”. Asta nu înseamnă că propunerea nu este legitimă sau 
că viziunea lui nu este justă. Este justă uneori, dar e în alt film. Ca 
regizor, trebuie să setezi o direcţie, altfel filmul iese o salată. Dar, în 
momentul în care discut cu ei, asum faptul că s-ar putea să fiu eu 
pe o pistă greşită. 
F.M.: Atunci când actorul are o motivaţie puternică pentru 
personajul pe care îl construieşte, nu există pericolul ca el să 
devină cabotin?
C.P.: Nu ştiu ce înseamnă o motivaţie puternică pentru personaj. 

Cabotinismul nu cred că decurge de aici, ci din surse extra-
artistice. Este o proastă înţelegere a meseriei de actor, la care se 
adaugă frica şi faptul că el este expus în primul rând. Meseria de 
regizor este una destul de păzită. Ca şi pictorul sau compozitorul, 
eşti la adăpost, pentru că ratarea se află în operă, în obiectul pe 
care îl creezi; în vreme ce pentru actor lucrurile stau puţin altfel, 
el este cumva obiectul şi e foarte important să ţii seama de asta, 
atunci când vorbeşti cu un actor. El e prezent în film cu vocea şi cu 
corpul lui, cu o parte importantă din identitatea lui. Are nevoie de 
siguranţă şi tu trebuie să îl asiguri de faptul că îl iubeşti, că eşti de 
partea lui.
F.M.: Cum poţi asigura un actor că eşti de partea lui?
C.P.: Cred că ţine de instinct, de intuiţie. Probabil că are legătură cu 
ceea ce s-ar putea numi „vocaţie”, nu îmi dau seama. Dar e cumva 
vorba de o situaţie foarte specifică. Pe mine nu mă interesează 
cinemaul, cât mă interesează viaţa; şi, atâta vreme cât eu sunt atent 
la viaţă şi la felul în care se mişcă lucrurile, reperele mele sunt 
acolo. Atunci, în raport cu reperele astea, încerc să îl ajut pe actor 
să se elibereze de frică şi să îl aduc să facă lucrurile aşa cum ele 
s-ar întâmpla în viaţă. Şi aici poate începe o lungă discuţie, pentru 
că în niciun film nu se petrec lucrurile ca în viaţă.
F.M.: S-a schimbat în vreun fel raportul tău faţă de actori prin 
prisma faptului că ai jucat în „Aurora”?
C.P.: Nu. Mi-a confirmat lucruri pe care le gândeam deja, ceea ce a 
determinat, bineînţeles, şi o repunere în discuţie a poziţiei mele de 
regizor şi a relaţiei cu actorul. 
F.M.: În ce fel? Sunt lucruri concrete?
C.P.: Da, ştiu că e uşor.
F.M.: Să fii actor?
C.P.: Nu. E foarte greu să fii actor, dar devine foarte uşor în 
momentul în care se produce declicul, în momentul în care renunţi 
la ceea ce eşti tu în viaţa reală - ceea ce este foarte greu - şi decizi 
să fii acolo. După aceea, lucrurile se leagă şi totul decurge firesc 
- şi să renunţi la ce eşti tu în viaţa reală, adică la ceea ce crezi tu 
că eşti în viaţa ta personală, la toate cârjele, la machiaj, la tot. Nu 
este o căutare a personajului, ci o căutare de sine intermediată de 
personaj.  Ăsta era un lucru pe care mi-l imaginasem deja. Nu pot 
să intru în jocul ăsta al scălâmbăielilor şi al maimuţărelilor, nu pot 
să văd asta. Nu mă pot uita la telenovele, nu pentru că sunt eu un 
elitist - eu aş vrea să mă uit la seriale, dar nu pot să intru în jocul 
ăsta; şi nu pentru că sunt poveştile alea tâmpite, dar nu pot să mă 
uit la oamenii ăia care se iau aşa în serios şi care se pun în poză de 
maniera asta. Nu pot, adică mi se pare că este jignitor în primul 
rând pentru ei. Băi, dacă o faci, o faci. Dacă eşti acolo, trebuie să 
fii acolo, dacă te-ai dus să fii acolo, trebuie să fii acolo şi trebuie să 
fii pur şi simplu şi nu să te prefaci că eşti şi să numeri minutele pe 
ceas şi să aştepţi să-ţi iei leafa, să te cari. Atunci alege altă meserie 
şi nu te mai plânge dacă vine un doctor care te tratează ca pe un 
sac de cartofi. E valabil pentru toţi.
Ştiu că e foarte greu şi că nu trăim aici în Sânul lui Avraam, nu 
suntem în Grădina Raiului, unde totul este perfect şi luminos. Nu, 
totul merge anapoda. Sigur că, într-o lume ideală, tuturor actorilor 
le-ar plăcea să joace în filme sau în spectacole de teatru care să fie 
pe măsura aşteptărilor lor. Lucrurile se petrec, însă, şi aici ca în 
toate celelalte domenii: absolvenţii de la actorie se află şi ei pe o 
listă - unii sunt mai buni, alţii sunt mai puţin buni. Toţi absolvenţii 
de pe listă vor să joace roluri principale, dar nu sunt toţi făcuţi 
pentru roluri principale; şi nu pentru că nu sunt buni, ci pentru că 
există şi actori care sunt făcuţi pentru roluri secundare. Meseria 

actorii
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de actor este grea pentru că eşti tu acolo, te expui tu, cu corpul tău 
şi cu vocea ta şi cu mintea ta şi cu imaginea ta, iar cum te vezi pe 
ecran, aşa te vezi şi în oglindă dimineaţa. 
F.M.: De la cine primeai feedback în timpul filmării?
C.P.: De la toată lumea.
F.M.: Şi nu erau opinii divergente, confuzante?
C.P.: Ba da, dar nu pentru mine, pentru că atunci când cineva 
face o observaţie, ea conţine şi istoricul ei cumva. Sigur, enunţul 
trebuie să fie cât de cât lizibil şi generos, nu la modul „Ţi-a plăcut?” 
„Da/Nu”, ci „De ce ţi se pare că merge?” sau „De ce ţi se pare că 
nu merge?” Iar atunci când dezvoltă răspunsul, cel din faţa ta 
livrează şi istoria enunţului, nu în detaliu, dar îţi cam dai seama de 
pe ce poziţie face observaţia. Se întâmplă de foarte multe ori ca, 
atunci când discuţi cu operatorul, să-ţi vorbească mai mult despre 
imagine, deşi tu îl întrebi despre jocul actorului. Şi, cu siguranţă, 
are ceva de spus despre jocul actorului. Şi, când începe să dezvolte, 
vezi de fapt că ceea ce l-a deranjat este faptul că actorul era din 
semi-profil, când lui i-ar fi plăcut să fie din faţă când dă replica 
aia. Şi atunci înţelegi şi îi răspunzi: „A, ok, nu mă interesează. 
Mulţumesc.”  Sau poate să facă o observaţie cât se poată de 
pertinentă, chiar din poziţia lui de operator şi să zică: „Uite, gestul 
ăsta mi s-a părut important, dar nu se vedea pentru că era obturat 
de nu ştiu ce obiect din cameră, sau lumina cade pe figură, sau 
cadrajul era nu ştiu cum”. Şi atunci zici: „A, ok, senchiu, am trecut 
pe lângă asta şi nu mi-am dat seama”. Pentru că, din scaunul tău de 
regizor, tu ai de văzut foarte multe lucruri şi îţi scapă multe detalii. 
Eşti atent la jocul actorilor – de aceea e important ca actorii să fie 
la înălţime, ca o dată ce rezolvi problema cu ei, să le poţi vedea 
pe toate celelalte. Dar, de fiecare dată când încep repetiţiile, totul 
este concentrat pe actor, pe actor, pe actor. Şi atunci când e bine 
actorul, începi să le vezi pe celelalte: „Da, dar aici nu e bine, aici 
nu e bine.” De aceea, e bine ca actorul să-l asculte pe regizor: dacă 
actorul îl ascultă pe regizor, regizorul poate să vadă dacă decizia lui 
e bună sau rea. 

F.M.: Am citit o variantă a scenariului de la „Aurora” care conţinea 
numeroase secvenţe de negăsit în film. 
C.P.: În cazul lui „Aurora” a apărut o schimbare majoră la nivel de 
scenariu încă dinainte de a începe filmarea, din cauza faptului că 
am ales să interpretez eu rolul principal. Deja era vorba despre altă 
poveste, dar am revizuit scenariul din mers, fără să mai intervin 
pe el la masa de scris. Intervenţiile pe scenariu se petreceau în 
felul următor: ajungeam dimineaţa la filmare şi modificam detalii 
pe diverse foi sau chiar pe şerveţele. O dată ştiu că am luat dintr-
un ziar un articol despre o marcă de ceai şi am pus-o pe Diana 
Cavaliotti să îl spună într-o secvenţă. La fel s-a întâmplat şi cu 
momentul în care Viorel lasă fetiţele la doamna Mihailide acasă, 
care iniţial era o doamnă singură; am modificat cu totul secvenţa în 
momentul în care am înlocuit-o cu Luminiţa Gheorghiu pe actriţa 
distribuită iniţial în acel rol. „Aurora” a fost un mare moment 
pentru mine, pentru că reprezintă în totalitate ideea mea despre 
ce înseamnă să faci film. În momentul în care ieşi din şcoală, tu 
duci cu tine un fel de balast; ştii câteva lucruri despre filme în 
general, ţi s-au spus nişte lucruri - cu multe eşti de acord, dar 
altele nu ţi se potrivesc. Şi e foarte greu să îţi dai seama care din 
ele sunt conforme cu principiile tale reale. Iar, ca mod de lucru, 
am ajuns departe cu „Aurora”. Am scris un scenariu foarte dens 

şi ştiam foarte bine că acolo sunt mai mult de trei ore de film – 
presupuneam că ar ieşi în jur de patru ore de film, dar probabil ar 
fi depăşit cinci ore, pentru că anumite detalii care în scenariu erau 
expediate în două rânduri, urma să le filmez cu maximă atenţie. 
În momentul în care faci documentar observaţional, filmul care 
rezultă este un produs care are mai mare legătură cu montajul, 
decât cu filmarea propriu-zisă. Tu filmezi, înregistrezi lucrurile 
care ţi se par importante şi ajungi să ai mult material. Poţi avea 
peste o sută de ore de material brut filmat şi, la masa de montaj, 
îl restrângi la două sau trei ore de film. Atunci când faci film de 
ficţiune, iar punctul de vedere este al unui observator şi perimetrul 
pe care îl prestabileşti, aşa cum am făcut eu, este cel al observării 
unui personaj, mi s-a părut obligatoriu să îmi las această marjă. 
Şi atunci, fiecare moment păstrat în film reprezintă un procent 
dintr-un cadru mult mai mare. Dacă eu am folosit 45 de secunde 
în varianta actuală a filmului, îţi pot spune cu certitudine că ele 
fac parte dintr-un cadru de trei minute de filmare. Am şi filmat 
extraordinar de mult şi de aceea a costat atât de mult „Aurora” – 
numai costul peliculei şi al laboratorului urcă înspre 600 de mii de 
Euro. Nu am beneficiat niciodată până acum de libertatea asta, dar 
e singurul mod în care eu înţeleg cinemaul. La „Marfa şi banii” am 
avut o raţie de peliculă de 3/1 şi trebuia să mă plasez cât de mult 
se putea în convenţia americană de film de ficţiune; la „Moartea 
domnului Lăzărescu” am beneficiat, e drept, de mai multă 
libertate, dar a fost şi o situaţie pe care o puteam controla mai uşor, 
pentru că eram în afară. Fiind actor şi regizor, la „Aurora” timpul 
de filmare s-a dublat automat, pentru că s-a dublat timpul petrecut 
în faţa video-assist-ului; pentru că nu e vorba numai despre ce 
face acolo personajul şi despre felul în care interacţionează cu 
lumea şi cu ceilalţi – personajul ăla eşti tu. E foarte greu să te uiţi 
la tine – ajungi la demenţă la un moment dat, încercând să îţi dai 
seama ce este bine şi ce este rău în interpretarea ta. Singurele mele 
criterii de judecată erau unele legate de felul în care personajul 
din imagine se suprapunea peste ceea ce ştiam eu despre tatăl şi 
bunicul meu. Cele 50 de zile de filmare pe care le estimaserăm 
iniţial - cu o marjă de eroare de zece zile -, au devenit 80 în final. 
La filmul ăsta am trăit cam tot ce poate experimenta un actor 
obişnuit într-o carieră – spun „un actor obişnuit” pentru că nu 
am sărit de pe stânci şi nu am făcut scufundări. Dar, în anumite 
limite, am făcut cam toate lucrurile greu de suportat de mine, 
ca om. Spre exemplu, când am intrat bine în primăvară şi toată 
lumea era în şort, eu trebuia să port haina de fâş pe mine pentru că 
evenimentele din film se petrec la începutul primăverii. Şi muream 
de cald. Iar în iarnă, când am filmat în fabrică, era îngrozitor de 
frig şi m-am îmbolnăvit, am răguşit şi nu am mai avut racord pe 
voce în ultimele două zile de filmare. De aceea, am şi renunţat 
ulterior la materialul filmat atunci. Erau lucruri care îmi plăceau 
acolo şi a trebuit să renunţ la ele. Ăsta e lucrul cel mai greu de 
învăţat când realizezi un film – cum să renunţi la scenele la care ţii. 
Scenariul era rezultatul imaginaţiei mele şi reflecta modul în care 
credeam eu că funcţionează lucrurile. Existau acolo foarte multe 
reziduuri care aparţineau cinematografului tradiţional, atunci 
când vorbim despre restituirea poveştii unui criminal. Era greşit. 
Scenariul funcţionează ca text literar – îl parcurgi, îţi creează 
imagini. Fiind eu în pielea personajului, lucrurile s-au schimbat, 
iar întrebarea mă viza personal : „Cum aş face eu chestia asta?”. 
Eu n-aş proceda astfel, pentru că ce am scris e literatură, iar 
unde pătrunde stiloul, nu poate pătrunde camera. Sunt foarte 
multe lucruri prezente în scenariu, fel de fel de detalii, care nu 

aurora (2010)



31



32                                                                 decembrie 2010 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

puteau fi arătate decât într-un anumit fel, dar care nu se potriveau 
convenţiei alese şi atunci trebuia tăiat şi montat în interiorul 
acţiunii. În momentul în care am stabilit că fiecare secvenţă este 
un moment fără tăietură în interior, la revedere! 
F.M.: Nu a afectat echilibrul poveştii faptul că ai scos şi ai modificat 
substanţial în faza de montaj anumite secvenţe? 
C.P.: În momentul în care asta e convenţia, trebuie să asumi că o 
parte din spectatori vor ieşi din sala de cinema înaintea genericului 
de final. Însă, dacă pentru cei mai mulţi – şi asta am auzit-o deseori 
de la oameni care au legătură cu arta – filmul înseamnă o poveste 
spusă în imagini, atunci nu mai suntem pe acelaşi drum. Trebuie 
văzut, în primul rând, ce înseamnă şi cum se spune o poveste. O 
dată ce stabileşti poziţia de observator într-un film de ficţiune, eşti 
nevoit să asumi, ca o consecinţă logică, faptul că anumite lucruri 
vor fi de neînţeles pentru spectatori.
F.M.: Până spre finalul filmului, rămâne ambiguă identitatea 
multor personaje şi, implicit, natura acţiunilor pe care le 
întreprind. Scenariul e mult mai clar la acest nivel pentru că 
cititorul asociază numele personajelor cu identitatea lor. Şi există 
în scenariu şi replici ale personajelor din planul doi, care în film nu 
sunt audibile.
C.P.: Despre asta vă vorbeam adineauri – despre balastul pe care 
îl iei cu tine atunci când termini şcoala de film şi nevoia de a fi 
explicit. Mi se pare că cinemaul poate mult mai mult de atât. 
Cinemaul înseamnă altceva decât „o poveste spusă în imagini”. 
Iar atunci când asumi asta, trebuie să asumi şi confuzia care 
vine la pachet. Dar aşa-zisa „confuzie” este socotită astfel doar în 
raport cu obişnuinţa noastră de spectatori – ea nu este „confuzie”. 
În interiorul unei imagini există o multitudine de semne şi de 
semnificaţii. Şi chiar dacă se clarifică identitatea personajelor şi afli 
că unul e mama, că celălalt e fosta soţie a lui Viorel, tot nu înţelegi 
mai mult decât atât. Descoperirea te-a ajutat doar să faci un pas 
mai departe şi să îi aşezi frumos pe oameni în cutiuţe – asta se 
întâmplă în dramaturgia tradiţională. 
Eu cred că, dacă gândeşti cinematograful în termenii ăştia, 
atunci poţi ajunge la un soi de expresie care îi aparţine doar 
cinematografului şi care va trezi în tine un alt tip de reflecţie, 
un alt tip de flux al gândurilor, altfel de gânduri şi altfel de 
emoţii decât cele pe care le pot procura pictura sau poezia. Nu 
vorbesc aici despre emoţii speciale, ci despre capacitatea pe 
care o au obiectele artistice de a te face să vezi. E ca formula lui 
Paul Klee, care spunea că arta nu redă vizibilul, ci face vizibil. Şi 
cinematograful operează cu aceste elemente – care nu au un nume 
şi pe care eu nu le-am definit pentru că nici nu am capacitatea 
de a o face -, dar care-i sunt specifice. Şi dacă lucrurile astea se 
văd, înseamnă că există o mulţime de alte lucruri – ăsta este 
raţionamentul meu - care nouă ne scapă, care aparţin planului 
emoţional sau al expresiei corporale, care, odată puse în scenă, 
nasc momente susceptibile de a declanşa reflecţia spectatorului 
şi de a o trimite într-o anumită direcţie, o singură direcţie, în care 
doar cinemaul te poate trimite, iar nu poezia şi nimic altceva. E 
şi exemplul pe care îl dau actorilor legat de sunet. Sunetul este 
foarte important, măcar pentru faptul că, atunci când vorbeşti 
cu cineva la telefon, fără să-i vezi figura, ştii că te minte. De unde 
ştii asta? Există un interval, se schimbă ceva în discursul lui, tu 
cunoscându-l. E foarte important. Ştii. Cu urechea ştii. Nu-i vezi 
figura, nu-şi ascunde privirea. L-ai auzit la telefon şi ştii că minte. 
Şi dacă lucrurile astea se întâmplă în mod real, atunci probabil 
că nu este doar o iluzie că cinemaul poate face mai mult, poate 

face altceva. Asta mă interesează pe mine. Ce înseamnă, în aceste 
condiţii, că un personaj intră într-un spaţiu şi se mişcă cum se 
mişcă şi face lucrurile cum le face? Mai e nevoie să spui că este 
inginer sau maistru? Nu mai e nevoie. Pentru că nu se schimbă cu 
nimic datele problemei. Ce se poate spune este că lucrează acolo. 
El urcă nişte scări, biroul este plasat undeva deasupra spaţiului în 
care se munceşte şi eliminând, eliminând, eliminând, îţi rămâne 
esenţialul. Întrebarea este: se poate ajunge la o epurare egală cu 
ceea ce a făcut Brâncuşi în sculptură? Poate că se poate, poate că 
nu se poate. Sau poate că am ajuns deja acolo şi am trecut pe lângă 
ea, poate că, de fapt, maximul este Bresson, poate că e Ozu sau 
poate că e Cassavetes. Poate că nu e deloc. Este important, nu este 
important? 
F.M.: Am văzut două variante ale filmului: prima începea cu 
Viorel şi cu personajul Clarei Vodă în pat, cealaltă începea cu 
protagonistul la fabrică şi la farmacie, încercând să cumpere 
Xanax. Există mai multe piste pe care „Aurora” ne trimite până 
la final. Relaţiile dintre personaje nu se clarifică în niciuna din 
variante până în ultima secvenţă, a declaraţiei protagonistului de 
la poliţie.  
C.P.: Relaţia pe care o are spectatorul cu filmul nu este una pasivă, 
ci una activă. În momentul în care îţi sunt prezentate nişte 
evenimente, tu faci presupuneri. Întrebarea ridicată de film („ce 
ştim noi despre asta?”) este una foarte serioasă. Din această cauză, 
filmul trebuia să funcţioneze aşa: „Ce ştii tu despre chestia asta? Ce 
poţi spune despre doi oameni care sunt împreună?” Atunci când 
vezi un bărbat şi o femeie într-un pat, mai ales că există şi un copil 
prin preajma lor, tinzi să crezi că e vorba despre un cuplu soţ-soţie. 
În momentul în care descoperi că nu e vorba despre un astfel de 
cuplu, constaţi că lucrurile sunt mai complicate. E un lucru pe care 
mi l-am propus - să nasc în mintea spectatorilor întrebări concrete 
cu privire la identitatea noastră şi la ce suntem noi, la cine sunt 
oamenii ăia de pe ecran; e de ajuns să vezi doi oameni care se 
sărută pentru a concluziona că se iubesc? Nu cred că e suficient. 
„Aurora” e un film care are legătură cu identitatea şi nu doar la 
nivelul poveştii, ci şi la cel stilistic. Dacă nu aş fi ales poziţia de 
observator, aş fi ales-o pe cea tradiţională, în care caut să pun în 
cadru toate informaţiile relevante pentru identitatea personajelor. 
Şi atunci, filmul ar fi funcţionat în cu totul alte repere şi s-ar fi 
îndepărtat de întrebarea cu privire la identitatea noastră. Asumând 
o anumită poziţie din care eu privesc o secvenţă, personajele se 
mişcă în interiorul acestui cadru şi uneori dispar din planul vizibil, 
alteori nu poate fi distins ce îşi spun etc. Asta e poziţia din care văd 
eu nu doar povestea, ci lumea în general; pentru că eu văd lumea 
din poziţia mea, nu din a ta sau din a altuia şi o sumă de informaţii 
la care tu ai acces, mie îmi lipsesc şi eu operez fel de fel de judecăţi 
cu privire la lumea în care mă aflu recurgînd la informaţiile de 
care dispun. Cum faci să pui asta în cinema? Era obligatoriu să 
asum poziţia de observator, la fel cum era obligatoriu să fac tot 
posibilul ca personajele dinaintea mea să funcţioneze în convenţia 
de personaje observate. Să presupunem că plantăm alături de 
noi o cameră de filmat, care vede tot, inclusiv acest reportofon; 
parcurgând cele zece sau o sută de minute filmate, spectatorii vor 
înţelege, văzând acest reportofon, că este vorba despre un interviu. 
Dar dacă nu identifici cheile, poţi face tot felul de presupuneri. 
Poate că un interviu e mai logic să se întâmple doar faţă în faţă, 
jurnalistul întrebând, iar celălalt răspunzând - asta ar fi convenţia 
tradiţională. Noi ne cunoaştem, însă, de mai multă vreme şi, având 
mai multă libertate, alunecăm spre fel de fel de alte subiecte, care, 
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foarte uşor, privite din afară, pot părea coordonatele unei discuţii 
între prieteni. Şi atunci, e important ce anume alegi să prezinţi. 
Adevărul e că avem nevoie de repere fixe, iar faţa întunecată a 
acestei nevoi este că sărim de multe ori direct la concluzii. Mă 
întreb în ce fel poate fi articulat într-un film un discurs despre 
complexitatea dialogului – sună foarte pompos, ştiu. 
F.M.: Sună uşor ambiguu.
C.P.: Sună astfel deoarece complexitatea te duce acolo. Cu cât te 
apropii mai mult de celălalt, cu atât lumea care se deschide în faţa 
ochilor tăi se măreşte şi reperele se complică. Fiecare dintre noi 
luăm de la celălalt informaţiile pe care le considerăm relevante în 
ceea ce-l priveşte pe celălalt şi în ceea ce priveşte lumea pe care 
noi o cunoaştem.  
F.M.: Există în cea de-a doua variantă a filmului un moment în care 
protagonistul e arătat de la distanţă, lăsând două coroane mortuare 
într-o curte, imediat după ce a săvârşit ultimele două crime. Le lasă 
acolo pentru a comemora moartea victimelor lui?
C.P.: Da. Eu aşa m-am gândit. Dacă alegi să faci ceva şi dacă 
faci parcursul în mod conştient, atunci trebuie să evaluezi just 
fiecare opţiune, să vezi exact ce înseamnă şi care este sensul 
fiecărui amănunt în interiorul poveştii; şi, bineînţeles, că ăsta era 
sensul - asta doar revenind la startul filmului, la faptul că nu poţi 
pătrunde în mintea cuiva. Atunci, cât poţi duce din faptul că nu 
poţi să pătrunzi în mintea cuiva? Pentru că poţi zice: „uite, nu 
pot pătrunde în mintea cuiva pentru că eu mă aşteptam acum ca 
el să comande o Coca-Cola şi el comandă o Fanta. Ce personaj 
misterios!” Nu, nu o să zici asta. Şi nici măcar nu faci previziuni 
în direcţia asta. Şi atunci, ce se poate petrece în mintea unui om? 
Se poate petrece şi altceva în mintea unui om? Şi care e parcursul 
lui? Pentru că nimic din momentul acela al filmului nu-ţi indică 
că el se va duce la poliţie. Şi dacă el vrea să muşamalizeze chestia 
asta şi dacă gândurile sunt de toate felurile şi dacă până la urmă 
alege o chestie care este indicată de felul în care el se mişcă în 
spaţiu? Se duce, se întoarce - totul este într-un proces continuu 
de evaluare: fac aia, nu fac aia. Oamenii trec foarte uşor peste 
amănuntul acesta. Unii observă lipsa de direcţie. Dar oamenii nu 
sunt atenţi. În viaţa reală nu sunt atenţi. Eu nu am pretenţia să 
fie atenţi la cinema, dar mă bucur că am obţinut rezultatul ăsta 
uneori. Nu ştii ce se întâmplă de fapt. E foarte greu de imaginat. Şi, 
dacă asculţi mărturiile criminalilor ca să vezi care e parcursul lor, 
rămâi crucit. Nu intră în niciun fel de calcul, par bizarerii, pentru 
că, de fapt, câţi dintre noi am trecut pe-acolo? Niciunul. Nu ştii 
ce se petrece în momentul în care ajungi la gestul ăsta extrem, 
dacă ajungi, Doamne fereşte! Da, nu poţi pătrunde în mintea lui 
şi asta face parte dintr-un calcul care îţi scapă şi nu ştii. Şi am stat 
şi m-am gândit şi am ajuns la filmare, ştiţi cum era tentaţia asta 
cu coroanele? Am vrut să ducă două candelabre, două lămpi, de-
alea de prost-gust, din sticlă, cu flori, cum erau în anii ’80 şi avea 
toată lumea în casă. Dar, până la urmă mi s-a părut prea evident în 
discursul ăsta de dejucare a aşteptărilor spectatorului –  uite, nu 
poţi pătrunde în mintea lui, oare ce a făcut cu alea? Nu, trebuia să 
fie legat de poveste. Mai ales că acea coroană era singurul element 
prin care puteam spune că moartea e asta, cele două victime se duc 
la groapă, nu sunt nişte personaje împuşcate şi eliminate. Iar Viorel 
ia două coroane şi scapă una pe jos - este un bou prins într-un mare 
proiect. Este totul stângaci, este imperfect precum el şi nici nu 
are un răspuns pentru toate astea. Şi atunci, coroanele nu puteau 
să aibă un sens decât rupte de tot contextul. Adică nu arăt că le-a 
luat de aici, sau că le-a comandat. Asta îl face mai sinistru. Au fost 

întrebări legate de felul în care gestionez relaţia mea proprie, a 
celui care spune povestea, cu personajul - cu atât mai mult cu cât 
personajul eram eu-, astfel încât spectatorul să-l integreze mental 
ca pe un om, iar nu ca pe un îngeraş. E un om care omoară; în ciuda 
tuturor speculaţiilor, el face un gest greu de acceptat şi enunţul 
„sunt şi criminalii oameni, înţelegeţi-i!” nu era un lucru care să mă 
intereseze. Nu l-am luat în calcul, nici măcar în glumă. Dar nu ştiu 
încă dacă păstrez momentul cu coroanele, deşi tentaţia e mare.   
F.M.: Observându-l pe protagonist, la un moment dat ţi se pare 
că începi să îl înţelegi, chiar atunci când cade pe o pantă aparent 
deplasată în raport cu norma. În aceste condiţii, crimele pe care le 
săvârşeşte în a doua parte a filmului par plasate pentru a surprinde 
spectatorul şi a-l forţa să îşi chestioneze o dată în plus concluziile 
intermediare cu privire la identitatea acestuia.
C.P.: Spectatorul e pus în postura de a citi dintr-o perspectivă 
nouă ceea ce a văzut până în acel punct. Dar fiecare eveniment 
care apare în existenţa noastră produce aceleaşi modificări, mai 
mici sau mai mari ca anvergură. Se întâmplă ceva – spre exemplu, 
un om la care ţii te trădează la un moment dat – şi îţi schimbi 
poziţia în raport cu el; nu ai fi făcut asta dacă nu s-ar fi întâmplat 
nimic între voi. Existenţa fiecăruia dintre noi e modificată 
de evenimentele în care suntem actori sau doar observatori 
şi perspectiva ni se schimbă de la o zi la alta, de la secundă la 
secundă. Ce altceva poate fi spus despre momentul în care el 
omoară, decât că omoară? Dacă omoară - asta ce înseamnă? El a 
reparat o puşcă şi şi-a procurat nişte percutoare la un moment dat 
în film, cumpără o puşcă, o probează, pleacă cu puşca de acasă – nu 
se duce la pescuit cu ea, e evident, dar poate merge să o facă cadou 
cuiva, nu ştim exact. Dar felul în care sunt articulate momentele 
– faptul că el urmăreşte ceva, ascunzându-se, că el probează 
puşca etc. – te pregăteşte pentru ceea ce urmează să se întâmple. 
Şi atunci, spectatorul îl judecă altfel, raportându-se la fapta sa. 
Atâta vreme cât pe mine mă interesa să spun povestea unui om 
care omoară, iar nu a unui criminal, atunci personajul trebuia 
să funcţioneze în consecinţă. Asta înseamnă că el nu apare de la 
începutul filmului ca un criminal – şi oricum nu există aşa ceva -, 
ci ca un om care la un moment dat ajunge să omoare. Nu ştiu dacă 
el devine un criminal după ce ucide, cred că el rămâne om până 
la final. Iar momentul în care se duce la poliţie pentru că alege 
să se predea - acţiune strâns legată de poziţionarea personajului 
în raport cu existenţa sa, cu corectitudinea sa, cu dorinţa de a-şi 
asuma ceea ce este cu adevărat -, nici el nu clarifică, de fapt, nimic. 
Spectatorul îşi poate spune în acel punct că personajul a omorât 
pentru a se răzbuna şi poate găsi fel de fel de explicaţii psihologice 
crimei acestuia, dar sunt explicaţii bazate pe date insuficiente 
pentru a putea fi clar conturate. Ce înseamnă, de fapt, crima? 
Răspunsul meu este: nu ştiu. Ce înseamnă un om care omoară? 
De ce alege să facă asta? Nu ştiu, poate că diavolul chiar există sau 
poate pur şi simplu capacitatea noastră de a înţelege lumea e foarte 
limitată şi nu ne permite să intrăm în zonele tulburi ale minţii 
noastre, pentru a extrage de acolo tot felul de enunţuri folositoare. 
Singura variantă onestă de discurs mi s-a părut aceea de a mă pune 
eu în pielea personajului şi de a lăsa întrebările suspendate – şi nu 
de dragul de a le lăsa suspendate, ci pentru că nu am un răspuns la 
ele. În aceste condiţii, trebuiau livrate doar faptele. M-am gândit 
în ce ordine aş face eu lucrurile dacă aş fi în pielea lui şi singura 
constatare la care am ajuns a fost că aş încerca să îmi modific 
spaţiul intim, să mă protejez şi poate că una dintre expresiile 
acestei căutări de securitate ar fi mutarea în sânul familiei, în 
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camera copilăriei. Nu ştiu ce se petrece în mintea unui criminal. Mă 
gândeam ce s-ar fi putut petrece în mintea mea, dacă eu aş fi fost 
în locul lui; încă din faza scrierii scenariului gândeam astfel, deşi 
nu mi-a trecut atunci prin minte să joc eu însumi rolul. Premisa 
numărul 1 a scenariului – pe care am tăiat-o la montaj, părându-mi-
se prea explicită – era aceea că nu poţi pătrunde în mintea unui om 
şi că, oricum, fiecare trăieşte în propria-i minte. Şi problema nu e 
că nu putem intra în mintea celorlalţi pentru că ei se protejează, ci 
pentru că nu putem ieşi din propriul nostru cap. Şi atunci, cum faci 
un film despre asta? Te întâlneşti cu oameni de pe stradă şi ei fac fel 
de fel de lucruri despre care nu ştii nimic şi poţi ajunge să petreci 
cu cineva câteva ore într-un bistro şi să nu ştii că el tocmai a ucis; şi 
nu îl tratezi ca pe un criminal, pentru că îţi lipsesc informaţii,  din 
cauză că nu ai avut acces la ele. Pe mine, filmul nu m-a interesat 
pentru că e povestea unei crime. M-a interesat pentru că m-a 
interesat comunicarea. Problema numărul 1 a vieţii noastre – aşa 
o văd acum, dar se poate să îmi schimb impresia în timp - e una 
legată strict de comunicare: ceea ce spun eu şi ceea ce înţelegi tu 
din ce am spus eu - un act continuu de tălmăcire şi răstălmăcire a 
spuselor celuilalt; asta facem toţi perpetuu – dicţionarul meu nu se 
potriveşte cu al tău. Fiecare moment al existenţei ne transformă, 
mai mult sau mai puţin – e un fapt. Ce se poate spune despre un 
om care omoară? Cinematografia americană livrează spectatorului 
ţapi ispăşitori (cei diferiţi de noi adică – iar modelul lui Harap Alb 
şi al Omului Spân stă mărturie pentru asta, printre altele) pentru 
că ştie pe cine vrea spectatorul să vadă în astfel de posturi. Şi mai 
există o posibilă capcană în acest sens: ce înseamnă un om normal? 
Dacă îl reduci la activităţi banale, cazi din nou într-un clişeu. Un om 
normal nu înseamnă un om creat după şablonul codului manierelor 
elegante. Trebuia, aşadar, imaginat profilul unui personaj aparte, 
unic în felul lui. Şi mi-am spus că e foarte simplu – voi încerca să fiu 
eu. Eu am aceste puseuri cu ordinea şi cu corectitudinea, dar nu aş 
spune niciodată cuvintele lui Viorel adresate colegului de serviciu 
la începutul filmului – cel puţin, nu în contextul acela, în prezenţa 
unui martor. 
Când am făcut „Aurora”, am pornit de la premisa că este bine să 
spun povestea asta nu pentru că vreau să spun povestea asta, ci 
pentru că s-ar putea ca formula aleasă să pună în valoare cinemaul, 
ce este cinemaul, să trimită lucrurile mai departe, să genereze un 
alt pachet de întrebări; şi atunci, era important ca lucrurile să fie 
filmate în felul acesta, iar eu să asum că spectatorul ideal pentru 
mine în cazul acestui film este cineva care a făcut acelaşi drum pe 
care l-am făcut eu. Nu se poate altfel. Asta e o mare capcană - să te 
întrebi ce va înţelege spectatorul, dacă va înţelege fiecare mişcare a 
ta. Trebuie să asumi că el a făcut acelaşi drum cu tine. Şi atunci, vei 
descoperi că doar o parte din spectatori au făcut acelaşi drum cu 
tine. Asta e tot. 
F.M.: Spre deosebire de situaţia în care stai cu oameni la masă fără 
a cunoaşte detalii suplimentare despre existenţa lor cotidiană, 
într-un film focusul spectatorului e îndreptat în permanenţă spre 
un singur personaj. Relaţia e privilegiată, aşadar, ca o consecinţă a 
faptului că îl am pe el în prim-plan într-o succesiune de secvenţe, 
ceea ce îmi semnalează că spre acest om trebuie să îmi îndrept 
atenţia.
C.P.: Asta ţine de fairplay. Eu vreau să spun povestea acestui om şi 
semnalez spectatorului această stare de fapt.
F.M.: Convenţia nu este atât de aproape de o situaţie oarecare din 
realitate. Din moment ce îl avem în prim-planul atenţiei pe Viorel 
din „Aurora” într-o succesiune de scene, automat se nasc aşteptări 

în capul nostru în ceea ce îl priveşte pe acesta. Absolut orice 
informaţie oferită de film (replici, gesturi, acţiuni) o vom adăuga 
peste cele anterioare. Şi, ţinând cont de stadiul de relativizare 
a tuturor datelor din „Aurora”, putem ajunge în situaţia de a 
chestiona inclusiv veridicitatea mărturiei finale a protagonistului. 
Logica ne  spune că identitatea victimelor este cea revelată de 
Viorel poliţiştilor, dar, prin prisma relativizării evenimentelor 
de până atunci, nu putem şti cu certitudine că el spune adevărul. 
Această incertitudine are legătură, credem, cu raportarea ambiguă 
a naratorului la semnele şi semnificaţiile utilizate de-a lungul 
discursului, pe care ni le transmite într-o oarecare măsură şi nouă, 
spectatorilor.
C.P.: Dacă tu vrei să ieşi din film şi să îţi imaginezi altceva, eşti 
liber să o faci. Dar filmul mi se pare că spune limpede că cei pe 
care i-a omorât Viorel sunt chiar cei pe care declară că i-a omorât. 
El se duce singur la poliţie, nu este silit să o facă. Există acolo o 
replică peste care mulţi spectatori trec foarte repede, când i se cere 
personajului să repete numele victimelor şi el întreabă: „Să spun 
cum  îi cheamă?” Momentul acesta este foarte important pentru că 
nevoia lui de precizie atestă şi faptul că personajul nu a mai omorât 
pe nimeni înainte. A făcut probabil o mulţime de alte lucruri care 
pot fi la fel de relevante – poate că a avut o copilărie în care a fost 
abuzat la fel cum sunt abuzaţi copiii din film, dar nu ştim sigur. Ce 
relaţie a avut el cu tatăl lui? Îi spune la un moment dat personajul 
lui Valentin Popescu: „Chiar dacă nu l-am cunoscut, să ştii că am un 
mare respect pentru tatăl tău.” Ce fel de respect poţi să ai pentru 
un om pe care nu l-ai cunoscut? Sunt doar vorbe. Dar pentru Viorel 
fiecare cuvânt pe care îl spune este extraordinar de important, 
nu se joacă niciodată cu vorbele. În altă ordine de idei, nici măcar 
nu ştiu dacă personajul lui Valentin Popescu e căsătorit sau nu 
cu Puşa. Iar Puşa nici măcar nu este mama lui Viorel – Viorel i se 
adresează pe nume, îi spune „Puşa”; e adevărat că e posibil să i te 
adresezi astfel mamei, dar la fel de bine poţi imagina şi un alt tip 
de relaţie între cele două personaje. Aici, spectatorul poate mobila 
cum doreşte relaţia. La start eu mi-am spus aşa: „mama lui Viorel a 
murit când el era copil, taică-său s-a recăsătorit cu Puşa, iar aceasta 
din urmă l-a crescut şi a devenit pentru el „Puşa” şi nu „mama”. 
Tatăl lui murind între timp, în casa lui actuală se află doi străini – 
nici Puşa nu e mama lui, nici personajul lui Valentin Popescu nu 
e tatăl lui natural.” El este un străin – nu este un accident asta, ci 
rezultatul unui proces de integrare a lecturilor şi problemelor pe 
care lecturile mele din tinereţe mi le-au ridicat. Bineînţeles că, 
în acest punct, „Străinul” lui Albert Camus, „Tunelul” lui Ernesto 
Sabato şi „Crimă şi pedeapsă” al lui Dostoievski înseamnă ceva. 
Consecinţa acestui parcurs o reprezintă filmul. Povestea cu acest 
om străin oriunde s-ar duce, aflat într-o permanentă stare de 
provizorat – casa lui e în renovare, nu se află nicăieri la el acasă – 
înseamnă mult în economia filmului şi a profilului acestui personaj. 
Singura relaţie pe care eu înţeleg să o stabilesc cu spectatorul 
este una de încredere şi îi spun: „uite, este povestea acestui om şi 
rămân cu el în fiecare cadru al acestui film”. Camera are o funcţie, 
îl urmăreşte în permanenţă şi nu captează întotdeauna lucrurile 
relevante pentru poveste, ci şi detalii care sunt relevante pentru 
ea – nu trimis la extrem, însă, pentru că, dacă s-ar întâmpla asta, 
discursul ar deveni demonstrativ. Poziţia camerei în raport cu 
personajul a fost una dintre problemele cele mai greu de rezolvat 
în legătură cu „Aurora”. Întrebarea este care e locul spectatorului, 
cum se uită el la filmul ăsta, cum se raportează el la evenimente – 
această poziţie trebuia să fie privilegiată; există o secvenţă cât se 
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poate de limpede în direcţia asta, în care Viorel obervă un om care 
observă, iar obervatorul este, la rândul lui, observat de cameră, 
care e observată de către spectator. Camera are, însă, o atitudine 
proprie, care se schimbă în funcţie de situaţie şi de pulsiunile de 
moment ale observatorului, care nu este lipsit de viaţă. Spectatorul 
are acces la o imagine compusă dintr-o multitudine de semne, pe 
care, dacă le îmbină, ar putea sau nu reface în final puzzle-ul. 
F.M.: Cum reprezintă titlul „Aurora” filmul tău?
C.P.: Am denumit filmul „Aurora” pentru că aurora este momentul 
foarte tulbure în care ziua se întâlneşte cu noaptea şi cred că 
trăim în permanenţă într-un soi de auroră - asta dacă vrei să-i pui 
un nume lumii ăsteia, să-i pui o etichetă. Dacă-i spui „Aurora”, 
pare că deja o defineşti într-o mare măsură. Dar lucrurile nu sunt 
nici albe, nici negre, ci amestecate şi e foarte greu să formulezi o 
propoziţie cu sens. Şi l-am numit astfel şi ca răspuns la Murnau, 
bineînţeles, pentru că mi se pare că filmul lui este, de fapt, 
rezultatul unui „wishful thinking” şi tot ce este legat de „wishful 
thinking” în cinema îmi pare periculos. E periculos pentru mine, să 
ne înţelegem. Cred că oamenii care aleg să vadă filme provenite din 
mecanica asta a lui „wishful thinking” sunt, mai degrabă, fericiţi. 
Dar pentru mine e o problemă, pentru că cinemaul înseamnă 
altceva. Şi atunci, dacă povestea se întâmplă în felul ăsta, mai e 
poveste de dragoste? Oare povestea asta cu Viorel şi cu Amalia este 
o poveste de dragoste? Poate că e o poveste de dragoste. El nu o 
omoară pe Amalia. „Şi Amalia este neatentă ca un copil” – afirmaţia 
din final a lui Viorel cred că este o declaraţie de dragoste destul de 
frumoasă; alţii sunt vinovaţi şi el se duce să omoare zmeul şi s-o 
salveze pe Ileana Cosânzeana, să-i redea libertatea. Dar mai este o 
poveste de dragoste? Este, în măsura în care povestea lui Murnau 
este o poveste de dragoste. Suntem condiţionaţi, ne mişcăm în cerc, 
în interiorul aceluiaşi spaţiu, cu aceleaşi definiţii, aceleaşi raportări 
inexacte, cu aceiaşi demoni. Şi am ales titlul „Aurora” pentru că 
şi copiii din film sunt la început de drum şi pentru că a existat un 
început şi pentru Viorel. Şi va exista un început şi după gestul lui. 
Şi titlul acesta este, probabil, şi rezultatul lecturilor mele din René 
Girard; şi, deşi poate suna pretenţios, lucrurile poate că stau exact 
aşa cum zice Girard - cultura se întemeiază pe crimă, la orginea 
culturii se află crima întemeietoare, Cain şi Abel, sau Romulus şi 
Remus. Din multe motive i-am spus „Aurora” - pentru că e vorba 
despre tot felul de începuturi şi pentru că aşa înţeleg să traduc 
eu formula „în marea trecere” a lui Blaga. Este o trecere dintr-un 
punct A într-un punct B, aşa cum aurora este o trecere de la noapte 
la zi; şi alegerea acestui termen pentru a-mi denumi filmul e şi 
optimistă – i-aş fi putut spune „Amurgul”.
În cinematografie, când filmezi în regim, chiar dacă filmezi de la 
zi la noapte, sau de la noapte la zi, aurora şi amurgul se suprapun. 
Textura este aceeaşi din punct de vedere vizual, pentru că din 
punct de vedere sonor lucrurile stau altfel – zgomotul este mai 
prezent atunci când se stinge lumina, decât atunci când se aprinde. 
În limba franceză, filmarea în regim este numită „entre chien et 
loup” şi mi se pare că aşa e şi Viorel şi că aşa suntem fiecare dintre 
noi. Pentru că, de la scara istoriei noastre, privim lucrurile aşa cum 
le privim, dar de la scara mare a istoriei cosmosului, probabil că 
istoria noastră  nici nu există. La scara mare a istoriei, probabil 
că noi nici nu suntem. Omul este incapabil să negocieze, este 
prins în conflictul generat de basme, de poveşti. Făt-Frumos nu 
negociază, nu discută şi nu face concesii, compromisuri. Ce se 
întâmplă dacă modelul ăsta e asumat „tel quel” de către un individ? 
Sau ce se întâmplă dacă el se naşte pur şi simplu în mintea omului, 

şi lumea arată cum spun eu şi nu cum spui tu? Şi asta mi se pare 
că spune totul despre personaj. Şi la scara individului, lucrurile 
s-ar putea să stea astfel, în momentul în care nu accepţi diferenţa. 
Lumea e aşa cum vreau eu să fie şi iată că ea nu e cum vreau eu 
să fie. Ce e de făcut? Dacă nu negociezi şi nu ajungi la niciun fel 
de concesii, atunci celălalt devine în faţa ta un obstacol. Şi ce faci 
cu obstacolul ăsta - îl ocoleşti, îl fentezi, te ascunzi de el? Dar nu 
e doar un „celălalt”; „celălaltul” ăsta e multiplu. Nu avem viziuni 
asemenea despre ceea ce este lumea şi despre ce ar trebui ea să 
fie. Avem viziuni diferite şi atunci ori te retragi, fugi din interiorul 
comunităţii, ori elimini obstacolul, ori obstacolul te elimină pe 
tine. Sau te elimini tu, la propriu, te sinucizi. Trebuie să-ţi iei nişte 
pumni în bot până să înţelegi că lucrurile stau aşa şi că, de fapt, ar 
trebui să discuţi absolut orice şi să alegi să fii pătat de compromisul 
pe care l-ai făcut şi să nu mai fii Făt-Frumos. Iar atunci, se cheamă 
că ai ajuns la maturitate. Dar dacă nu vrei să ajungi la maturitate? 
Dacă nu vrei să faci compromisuri? Ajungi în fundul Iadului, pui 
mâna pe puşcă şi omori în stânga şi-n dreapta. Lucrurile sunt mult 
mai brute, însă, în viaţa reală decât le-am făcut eu să pară aici. 

F.M.: „Aurora” îşi propune să chestioneze ce se petrece în capul 
unui om. Filmul face, aşadar, şi un apel la toleranţă, poate fi 
interpretat astfel?
C.P.: Eu cred că poate fi interpretat aşa, dar nu este un lucru pe 
care mi l-am propus. Asta s-a născut dintr-o relaţie naturală şi 
firească pe care o am cu lumea şi cu cei din jurul meu. Şi nu este 
o constatare, o observaţie pe care am făcut-o; nu vine din faptul 
că-i observ pe ceilalţi, ci din faptul că mă observ pe mine. Şi nu le 
imput celorlalţi faptul că sar la concluzii, ci îmi imput, în primul 
rând, mie faptul că sar la concluzii. Şi tendinţa asta de a-i judeca 
pe ceilalţi, am constatat-o în primul rând pe mine. Şi nu e vorba 
de toleranţa faţă de crimă, ci faţă de tine însuţi: trebuie să-ţi 
acorzi timp, să ai mai multă răbdare cu tine şi cu timpul pe care 
îl acorzi înţelegerii lucrurilor. Nu avem timp, pentru că facem o 
mulţime de lucruri. Gândiţi-vă ce se întâmplă cu oamenii ăştia care 
muncesc, care sunt în poziţia de a-şi pierde slujba şi au o familie 
acasă. Mi-e greu să mă gândesc ce se întâmplă cu ei şi nu vreau să 
fiu în pielea unui om constrâns din toate părţile să facă lucruri pe 
care el nu şi le doreşte. Şi sigur că-ţi păstrezi o zonă, un spaţiu al 
libertăţii, cam asta facem toţi. Dar de cele mai multe ori, de fapt, 
greşim şi sărim la concluzii, judecăm lucrurile şi ne facem loc şi 
dăm din coate şi ne impunem. Nu crima, ca atare, mă interesa, ci 
faptul că există acest potenţial în fiecare dintre noi; şi nu vorbesc 
de eliminarea celuilalt, ci de faptul că o facem zi de zi: zi de zi 
ucidem în ceilalţi speranţe şi dorinţe şi aşteptări. Nu-l pui la zid 
pe un om din cauza asta, mai ales că nu e prevăzut de codul penal. 
Putem vorbi cu sens şi despre malpraxis în cinema, e un lucru care 
există în mod real; nu se întâmplă ca în medicină – oamenii nu-şi 
pierd viaţa - dar nu poţi şti ce se întâmplă în timp. În imediat nu: 
nu se duce omul la cinematograf, se uită la un film şi în timpul 
proiecţiei moare. Dar la scara mare a istoriei, importanţa pe care 
o au filmele este sesizabilă, în felul în care modelează percepţia 
generală. Eisenstein a făcut filme de propagandă (a făcut şi cinema, 
nu doar filme de propagandă, la noi s-au făcut filme de propagandă 
fără cinema, cu excepţia câtorva autori). Ce nasc filmele astea în 
mintea oamenilor? Uitaţi-vă la sondajele care se fac, la câţi oameni 
vorbesc despre Sergiu Nicolaescu. Şi el nu are nicio vină, aşa a 
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înţeles el lucrurile. Dar a avut posibilitatea să facă filmele acelea. Şi 
când te uiţi la filmele istorice pe care le-a făcut şi la felul în care a 
distorsionat istoria noastră, realizezi ce efect au avut filmele astea 
în mintea oamenilor şi cum se simt ei bine în pielea de luptători şi 
de apărători ai creştinătăţii şi alte baliverne care ni s-au spus şi în 
şcoală. Sigur, nu doar cinemaul este responsabil, dar există o etică a 
cineastului, la care subscrii sau nu subscrii, pe care o formulezi sau 
nu o formulezi, o înţelegi, sau nu o înţelegi; dar ea există, trebuie 
să existe. Dar nu ca o impunere - este doar efectul unei judecăţi 
atente şi o consecinţă logică a acestei judecăţi: atâta vreme cât tu te 
gândeşti pe tine ca fiind şi individ şi parte din comunitatea căreia 
îi aparţii, atunci, în mod obligatoriu, există nişte responsabilităţi. 
Celor mai mulţi le place să-mi impute: „Băi, stai, că nu faci 
filmul doar pentru tine, nu-l ţii în sertar, îl faci pentru public”. În 
momentul în care îl faci, nu-l faci pentru public, dar în momentul 
în care iese în cinematografe, este pentru public şi atunci există 
o relaţie de care nu poţi să nu ţii cont. Filmul va genera reacţii şi 
judecăţi şi evaluări şi reevaluări, puneri în discuţie ale unor lucruri. 
E foarte complicat. Ce s-ar întâmpla acum, de exemplu, dacă am 
spune povestea mareşalului Antonescu? În ţara asta sunt foarte 
mulţi oameni care îi duc dorul; sunt foarte mulţi oameni care îi 
duc dorul şi lui Vlad Ţepeş, dar el deja se confundă cu „Dracula” 
al lui Bram Stoker, este mai puţin periculos. Dar ce însemnau de 
fapt în epocă Vlad Ţepeş şi mareşalul Antonescu? Dacă te apuci să 
faci parcursul ăsta şi dacă te interesează să restitui exact ceea ce a 
însemnat el, vei da naştere la reacţii extrem de surprinzătoare în 
rândul publicului şi asta înseamnă că filmele au o influenţă. Filmele 
se adresează creierului spectatorului şi, atunci, probabil că cineaştii 
nu sunt feriţi de malpraxis; trebuie doar definit acest malpraxis 
în cinema, trebuie văzut exact ce este, ce înseamnă, fiindcă el cu 
siguranţă există;  iar „Fahrenheit 9/11” al lui Michael Moore este 
un exemplu cât se poate de concludent. Justiţia nu este acolo ca 
să facă dreptate - justiţia nu are legătură nici cu dreptatea, nici cu 
adevărul - justiţia are legătură doar cu apărarea corpului social: 
comunitatea trebuie apărată de un pachet de legi. Legea spune 
că nu ai voie să faci aia, nu mai contează restul, pentru că cei mai 
mulţi judecă în literă, nu în spirit, nu le îmbină, oamenii nu au 
timp. Păi mai contează că ai furat o bucată de pâine pentru că îţi 
murea copilul acasă de foame? Du-te la puşcărie! Şi asta deja este 
un loc comun, ne trimite la „Mizerabilii” lui Hugo. Dar probabil că 
aşa trebuie să stea lucrurile, pentru că nu avem un model mai bun, 
mai fericit, iar justiţia e oarbă şi trebuie să fie oarbă. Atunci, e greu 
de calculat. Sigur că nici efectele nu funcţionează aşa, mi-e greu 
să cred că filmele violente nasc violenţă: ce se poate spune atunci 
despre violenţa care a marcat istoria omenirii înainte de apariţia 
cinematografului, de unde provenea ea? 
F.M.: Iar cinemaul convenţional, cel cu „happy end”, care tratează 
probleme precum dragostea sau fericirea şi care îţi setează anumite 
aşteptări de la viaţă e un fel de opiu, nu de propagandă. Reia 
aceleaşi reţete, folosindu-se de vedete  - oameni care, din start, 
se bucură de o credibilitate crescută în ochii spectatorului – şi 
inoculează idei superficiale în mintea acestuia. Există foarte mulţi 
oameni care, uitându-se la filme precum „Sex and the City” sau 
la alte comedii romantice, îşi culeg modelele de viaţă. Şi vorbim 
despre numeroşi oameni inteligenţi şi educaţi. Lupta cu modelul 
de cinema hollywoodian şi cu convenţiile pe care el le impune, nu 
vedem cum mai poate fi câştigată la nivel de mase. 
C.P.: Dar eu nu cred că trebuie să fie câştigată, cred doar că trebuie 
să fie asigurată contraponderea, atât.

F.M.:  Contraponderea ajunge, însă, prin comparaţie, la un număr 
infim de oameni. 
C.P.: Nu pot decât să îmi doresc ca numărul ăla de oameni să fie 
reprezentat de cei care au puterea de decizie. Dar, din păcate, nu e 
aşa.
F.M.: Critica de film consideri că ar trebui să funcţioneze în sensul 
promovării contraponderii la opiul convenţiilor hollywoodiene? 
C.P.: Eu îi privesc pe critici - şi nu numai pe criticii de film, ci 
pe critici în general - ca pe nişte autori cu drepturi depline. În 
momentul în care faci critică, tu creezi. Dar asta numai în măsura 
în care socotesc că şi tot ce face un om de ştiinţă presupune tot 
creativitate. Şi atunci, e un proces global de decodare a sensurilor 
şi fiecare recurge la instrumentele care îi sunt proprii: unul 
face film, unul face pictură, altul face poezie, altul face fizică, 
altul - medicină, şi aşa mai departe. Existenţa este ca un mare, 
mare obiect amorf şi fiecare se apropie de ea din poziţia lui, de la 
fereastra lui livrează înţelesurile. Pentru că, dacă cinemaul trebuie 
să se ocupe de ceva, atunci trebuie să se ocupe doar de ceea ce 
este propriu cinemaului - doar că aici intrăm într-o lungă discuţie: 
trebuie să aflăm ce e propriu cinemaului. În primul rând, cinemaul 
nu scoate dinţi şi nu tratează problemele de prostată, de exemplu. 
Şi dacă o luăm aşa, prin eliminare, aflăm de ce facem film şi care 
este funcţia cinematografului, care îi este rolul, pentru că necesar 
este - şi cred că s-a născut dintr-o necesitate; dar trebuie să aflăm 
exact ce înseamnă chestia asta. Şi atunci, probabil că va trece o 
vreme şi noi vom bâjbâi aşa în interiorul acestui domeniu şi câţiva, 
unul, altul, vor reuşi să articuleze un enunţ cu sens, astfel încât, 
încet-încet, să ne apropiem de ceea ce este propriu cinemaului. S-a 
întâmplat deja şi este un proces care durează încă. Nu e aşa cum 
spun cei mai mulţi, că apariţia fotografiei i-a luat picturii ceea ce 
îi este ei propriu; ba din contră, eu cred că pictura a fost degrevată 
de o sarcină, de o impuritate. Pentru că despre fotografie eu pot 
să spun ce înseamnă pentru mine: înseamnă exact ce înseamnă 
pentru cei mai mulţi - îngheţarea momentului. Multe lucruri se 
pot spune despre fotografie, dar nu se poate spune că nu e asta, că 
nu îngheţi un fragment, că nu opreşti instantaneul ăla, care poate 
avea o funcţie. Dar filmul nu poate face asta, pictura nu poate face 
asta, fotografia o poate face. Şi pentru că ea o poate face, ar trebui 
să existe măcar pentru asta. Şi ea va exista pentru că e nevoie de 
chestia asta. Şi atunci, vorbeşti despre alte lucruri, pentru că despre 
lume se poate vorbi în orice fel. Poţi recurge la discursul unui 
fizician - el îţi va spune cum arată lumea din fotoliul lui. Un cineast 
îţi va spune cum arată lumea de la fereastra lui, prin intermediul 
cinematografului şi celălalt, prin intermediul teoriilor şi al 
enunţurilor, şi aşa mai departe. Există lucruri care nu pot fi spuse 
altfel decât prin intermediul cinematografului. Care sunt acelea? 
Acesta este singurul lucru care mă interesează pe mine. Nu cred că 
funcţia cinematografului este de a suprapune imagini pe poveşti. 
Nu cred asta. Cred că asta este o viziune extrem de primitivă, care 
are legătură, bineînţeles, cu originea cinematografului, pentru 
că el s-a născut cumva din lunga tradiţie literară, din teatru, 
din spectacole de operă, din pictură, fotografie etc.; şi a apărut 
cinematograful, despre care eu aleg să spun că a fost prima artă, nu 
ultima, nu pentru că îmi apăr teritoriul - pentru că nici măcar nu 
mă socotesc cineast -, dar pentru că nu poţi parcurge un text fără 
să ai imagini în minte. Nu ai cuvinte în minte, ci imagini, iar textele 
creează imagini. Cumva, într-o stare virtuală, cinematograful 
a existat înainte de a se naşte oficial, iar în momentul în care a 
apărut, a apărut ca o consecinţă logică a faptului că efectiv creezi 
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interviu

imagini în minte. De ce relaţia pe care o avem noi cu lumea este în 
principal intermediată de ochi - „nu cred până nu văd” şi alte de-
astea? Habar nu am. Nu sunt în măsură acum să livrez vreo teorie 
valabilă. Dar cred că întrebările astea sunt obligatorii şi cred că 
ar fi şi un păcat să nu fie discutate lucrurile astea. E  normal ca în 
drumul ăsta să mai faci şi greşeli. Dacă cercetezi lumea, nu poate să 
nu se întâmple, măcar o dată, să te abaţi de la drumul care te duce 
la răspuns. Nu pot să privesc altfel operele cineaştilor care îmi sunt 
dragi, acelea presupuse ratate - altfel decât ca abateri, pentru că nu 
ştii încotro te îndrepţi, dar lucrul ăsta se vede în filme; se vede când 
autorul este muncit de întrebări pe bune şi nu mimează. Poate că 
nici nu e important asta. Poate că este important să dai ţepe şi să-ţi 
umpli buzunarele de marafeţi, să-ţi faci vilă la Sinaia şi să-ţi petreci 
vacanţele pe Coasta de Azur, iar atunci eşti într-un alt sistem de 
coordonate. Nici nu ştiu, este foarte complicat.
Nu ştiu dacă se poate spune despre un film că este cinema. Se poate 
spune ce este cinema în interiorul unui film, nu al filmului ca un 
tot; în interiorul filmului există momente care înseamnă cinema şi 
există momente care nu înseamnă cinema. Şi nu cred că se poate 
obţine doar cinema într-un film, adică ceea ce cinemaul poate face 
şi celelate arte nu pot face. Pentru că în interiorul unui film ai de 
toate. 
Şcoala este un teren propice pentru a-ţi pune întrebări, pentru că 
stai acolo şi le întorci pe toate feţele. Bine, depinde şi de şcoală 
şi de colegi, depinde cu cine vorbeşti.  Dar nu cred că există o 
asemenea şcoală unde studenţii dintr-un an să se pună de acord 
asupra unei definiţii a cinemaului. Întotdeauna într-o clasă 
există tendinţe de tot felul. Şi atunci, se nasc tot felul de discuţii, 
de controverse. Pe vremea aceea, eu mă aflam într-o poziţie 
privilegiată, pentru că nu mi-am propus niciodată să mă fac regizor 
pe bune. Chiar şi după ce am terminat şcoala în Elveţia, când am 

revenit în România mi-am luat un atelier şi m-am întors la pictură. 
Niciodată nu m-a ambalat prea tare cinematograful. Dar, de fiecare 
dată când am făcut un film, l-am făcut cu maximă răspundere, 
pentru că e o chestiune care are legătură cu felul meu de-a fi. Şi 
de fiecare dată m-am raportat la film prin opoziţie, pentru că erau 
multe lucruri care mă deranjau în celelalte filme pe care le vedeam; 
şi nu în filmele care nu-mi plac, pe care nu le iau în calcul, ci în 
filme care îmi plac şi în care, într-un moment sau altul, autorul se 
abate şi face concesii, pe care mai bine le-ar face în viaţa reală, în 
relaţie cu ceilalţi, decât în interiorul unui film. Exagerez, sigur.

C.P.: Există versul acela al lui William Blake - „Hold infinity in the 
palm of your hand. And eternity in an hour”. Şi dacă reuşeşti să 
prinzi asta într-un film, atunci eşti în Rai şi nu îţi rămâne altceva 
decât să mori, cu versurile lui Blake pe buze. În orele astea de 
discuţii, noi ne-am suspendat – aşa se întâmplă de cele mai multe 
ori; apare un fenomen de suspendare, în care timpul încetează să 
mai fie ceea ce este şi, cumva, eşti în discuţie şi în afara timpului, 
chiar dacă nu total. Dar această discuţie, privită dintr-un singur 
punct (există un punct în locul ăsta, poate chiar pe tavan, habar 
n-am şi nu vorbesc neapărat despre un punct în spaţiu, ci despre un 
punct de vedere mult mai complex şi mult mai puţin dependent de 
spaţiu, dar în acelaşi timp dependent de spaţiu) din care dialogul, 
interviul ăsta se poate transforma în ceva esenţial; adică, în discuţia 
asta, la masa asta, să fie prezentă moartea. Or, ea nu a fost prezentă 
în timpul discuţiei, pentru că noi am suspendat timpul. Unde pui 
camera de filmat pentru ca moartea să fie prezentă la masă? Pentru 
că ea e prezentă aici, între noi, dar nu o poţi vedea dacă nu aşezi 
camera în acel singur punct din care ea se vede.

încheiere

aurora, 2010
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Personajele realizatoarei de origine belgiană Chantal Akerman 
sunt captive ale propriilor condiţionări umane şi sociale. E posibil 

ca aceste prizoniere (întotdeauna sunt personaje feminine) să-
şi conştientizeze condiţia, amănunt care nu este, însă, niciodată 
accesibil spectatorilor. În capodopera din 1975, „Jeanne 
Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles”, Akerman 
accentuează claustrarea protagonistei interpretate de Delphine 
Seyrig, utilizând doar cadre fixe de o lungime considerabilă şi 
poziţionând camera la distanţă în raport cu aceasta. Parcursul lui 
Jeanne, o femeie casnică, mamă a unui adolescent şi prostituată 

Generalităţi despre 
CHANTAL AKeRMAN

capitolul 1. capodopera – 
„Jeanne Dielman, 23 Quai du 
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de ocazie, se petrece între limitele spaţiale bine definite ale 
propriului apartament şi în parametri prestabiliţi de statutul 
său social. Momentele în care ea evadează din rutina casnică 
(serile petrecute la cinema în compania fiului şi partidele de sex 
cu bărbaţi anonimi) nu sunt prezentate spectatorilor. Filmul nu 
devine o banală demonstraţie (stilistică sau feministă) datorită, în 
primul rând, acestui mister care planează în permanenţă asupra 
protagonistei, indus atât prin elipse narative, cât şi prin modul în 
care actriţa Delphine Seyrig se raportează la spaţiu, la oamenii şi 
la obiectele cu care intră în contact. Pe durata celor trei zile din 
viaţa ei captate în film, Jeanne Dielman repetă aceleaşi acţiuni: 
se trezeşte dimineaţa, pregăteşte micul dejun, se spală în cadă, 
aeriseşte camerele, merge la cumpărături, pregăteşte masa de 
prânz, face curăţenie, primeşte câte un bărbat în camera ei, pune 
într-un recipient banii oferiţi de către aceştia pentru serviciile 
prestate, îngrijeşte copilul unei vecine, ia cina în compania fiului 
ei, întreţine o conversaţie minimală, dar afectuoasă cu acesta şi 
se duce la culcare. Seyrig nu face mecanic gesturile altfel banale 
ale personajului, asupra cărora autoarea insistă minute în şir. 
Mişcările ei sunt graţioase şi trădează, împreună cu expresia 
facială, o plasare a acestuia într-un timp şi spaţiu imposibil de 
accesat din exterior. Cu alte cuvinte, Jeanne, angrenată într-un 
mod de viaţă repetitiv şi, deci, deloc spectaculos, trăieşte, de fapt, 
mental într-un univers care îi aparţine şi care s-ar putea să fie 
situat la o extremă opusă faţă de cel cotidian. Crima săvârşită de 
ea în final este anunţată de micile erori din timpul zilei respective: 
în mod normal extrem de sigură pe fiecare mişcare a sa, femeia 
devine brusc stângace, scăpând uneori obiectele pe jos şi vădind 
o uşoară stare de nervozitate. 
Rezumat astfel, „Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 
Bruxelles” pare tributar unei scheme simpliste: camera fixă, 
cadre de o durată considerabilă, un personaj cufundat într-un 
oarecare anonimat, un gest extrem plasat la final pentru a conferi 
greutate şi sens întregului. Toate filmele lui Chantal Akerman 
au la bază un concept uşor de identificat, de fiecare dată diferit 
de al celorlalte. Căutările formale şi dramaturgice ale cineastei 
sunt, însă, interdependente, atunci când aceasta nu îşi alege ca 
miză doar testarea graniţelor narative convenţionale, realizând 
exerciţii de stil, precum în „Toute une nuit” („O noapte întreagă”, 
1982), unde urmăreşte pe durate scurte de timp şi în decursul 
aceleiaşi nopţi numeroase cupluri anonime în timpul întâlnirii 
lor romantice, sau în „Les années 80” („Anii ’80”, 1984), unde 
prezintă detalii din etapa de pre-producţie a unui musical, pe 
care îl va şi realiza, de altfel, doi ani mai târziu, schimbând doar o 
parte din distribuţie, dar numindu-l aproape la fel („Golden 80s”, 
1986). 

                    

În „Je, tu, il, elle” („Eu, tu, el, ea”, 1976), Akerman interpretează 
rolul principal, al unei anonime care, după ce e înfăţişată în 
propria cameră sumar mobilată, face autostopul în compania 
unui şofer de tir, pentru a-şi sfârşi aventura în apartamentul 

celei care pare a fi fosta ei iubită. În prima parte a filmului, 
personajul prestează pentru cameră, în timp ce o voce din afara 
câmpului vizual prefigurează, la timpul trecut, acţiunile pe care 
acesta urmează să le întreprindă. Natura acţiunilor este una 
bizară şi neverosimilă în plan cotidian: tot ce face personajul 
este să mănânce zahăr, să se dezbrace şi să se îmbrace la loc sau 
să scrie, în timp ce vocea naratoarei trasează, la persoana 1, sub 
formă de confesiune, limitele temporale (28 de zile) şi gestuale 
ale parcursului solitar al femeii. Tipul de performance din prima 
parte a lui „Je, tu, il, elle” nu este singular în cariera realizatoarei, 
chiar primul său scurtmetraj, „Saute ma ville” (1968), fiind 
conceput asemănător. Acolo, aceeaşi Chantal Akerman, dar încă 
adolescentă, interpreta rolul tinerei care, după ce dansează, 
cântă şi face diverse activităţi casnice în propriul apartament, 
se sinucide. În scurtmetrajul „J’ai faim, j’ai froid” („Mi-e foame, 
mi-e frig”, 1984), aparţinând filmului colectiv „Paris vu par...vingt 
ans après” („Parisul văzut de...după douăzeci de ani”, 1984), două 
tinere de curând ajunse la Paris hotărăsc să mănânce ceva într-un 
bistro. Pleacă de acolo fără să plătească, deoarece nu prea au bani la 
ele, şi ajung într-un alt local unde încep, brusc, să cânte zgomotos. 
Atunci când unul dintre chelneri vrea să le scoată politicos din 
restaurant, sunt invitate de către doi tineri la masa lor. Îşi vor 
sfârşi aventura în apartamentul unuia dintre ei, una din fete 
întreţinând relaţii sexuale contra cost cu acesta. Cronologic, în 
cariera lui Chantal Akerman ne aflăm în perioada experimentelor 
narative aparţinând cinemaului de gen; însă, cu toate că „J’ai 
faim, j’ai froid” este în esenţă o comedie burlescă, tocmai mărcile 
genului constituie în sine un tip de performance, presupunând 
o complicitate semnalată clar spectatorului. Repetarea continuă 
de către cele două protagoniste a sintagmei „mi-e foame, mi-e 
sete” pe un ton declamativ reprezintă o exagerare în raport cu 
situaţia lor din film, constituindu-se, deci, într-o formulă de 
adresare spre spectator. Prin natura convenţiei genului musical, 
„Golden 80s”, din 1986, presupune prezenţa performance-ului, 
în repetate rânduri personajele fredonând refrene cu privirea la 
cameră (şi la spectator). De asemenea, recenta comedie „Démain 
on demenage” („Mâine ne mutăm”, 2004) conţine unele detalii 
gestuale prestate special pentru cameră de către personaje (un 
exemplu la îndemână ar fi grimasele şi mişcările mâinilor unora 
dintre acestea în scena dansului, atunci când fiecare, înainte de a 
ieşi din cadrul vizual, se opreşte pentru a lua prim-planul pentru 
câteva momente). 

Cel de-al doilea capitol al lui „Je, tu, il, elle” este definitoriu pentru 
preocuparea cineastei de a-şi ancora în originar personajele. La 
începutul călătoriei, protagonista şi şoferul de tir nu comunică 
deloc. Opresc într-un restaurant şi mănâncă în tăcere. Apoi, revin 
în maşină, femeia făcând sex oral  necunoscutului. E important să 
semnalăm în acest punct că o parte semnificativă a personajelor 
lui Akerman sunt surprinse deseori, precum protagonista din 
„Je, tu, il, elle”, în timpul săvârşirii a două acte umane primare: 
mâncând şi făcând sex. Cineasta semnalează astfel, atunci când 
natura stilistică a demersului său riscă să cadă în formalism, că, în 
ciuda văditei înclinaţii pentru experimentul narativ, preocuparea 
sa principală o constituie personajul, în calitatea acestuia de 
reprezentant al rasei umane. Fragmentul amintit din „Je, tu, 
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il, elle” este, însă, concludent şi pentru o altă caracteristică a 
filmografiei lui Akerman, datorită structurii sale de road-movie. 
Majoritatea operelor non-ficţionale ale realizatoarei se constituie 
în sondări din mers ale unor spaţii străine. „News From Home” 
(„Ştiri de acasă”, 1977) prezintă o serie de imagini filmate în New 
York de către autoare, în timp ce din off citeşte scrisorile primite 
din Belgia de la mama sa în perioada în care se aflase departe 
de ea. „D’Est” („Din Est”, 1993) conţine instantanee filmate de 
Akerman într-o călătorie prin câteva ţări ale Europei de Est 
proaspăt ieşite de sub comunism. „South” („Sud”, 1999) surprinde 
detalii dintr-un orăşel din sudul Statelor Unite ale Americii, în 
care rasismul încă este prezent. „De l’autre côté” („De cealaltă 
parte”, 2002) este filmat la graniţa dintre Mexic şi Statele Unite 
ale Americii şi este centrat pe problema imigraţiei ilegale. Toate 
aceste documentare au în comun mobilitatea aproape continuă 
a naratorului, care imortalizează şi redă, ulterior editării 
materialului filmat, impresii pasagere rezultate în urma trecerii 
sale prin respectivul loc. Aceste filme ale lui Chantal Akerman 
nu respectă rigorile clasice ale genului documentar, neoprindu-
se asupra unui subiect anume în încercarea de a-l sonda în 
profunzime. Din contră, ele se aseamănă mai degrabă unor 
jurnale filmate, autoarea rămânând la suprafaţa problemelor 
de care uneori pare a se apropia (rasismul în „South”, imigraţia 
ilegală în „De l’autre côté”) şi lăsând în suspensie traiectoria 
intervievaţilor, îndreptându-şi, în acelaşi timp, atenţia spre detalii 
(spaţii, în general) irelevante în derularea anchetei. Aparţinând 
până la un punct acestei serii de instantanee cinematografice, „Là-
bas” („Acolo jos”, 2006) se deosebeşte de celelalte filme amintite 
printr-un detaliu capital – naratorul e, aproape în totalitate, 
imobil. Aici, Chantal Akerman plasează aparatul de filmat într-
un punct al camerei în care locuieşte la Tel Aviv şi îl îndreaptă 
înspre ferestrele apartamentului, surprinzând, prin perdea, 
mişcarea vecinilor de vizavi. Din cauza obturării relative a vederii 
aparatului, spectatorului îi este imposibil să distingă personaje, 
având un acces limitat la acţiunile oamenilor din afara spaţiului 
locuit de realizatoare. Alegerea lui Akerman de a imobiliza şi a 
îndrepta aparatul de filmat spre formele geometrice ale ramelor 
ferestrelor  aminteşte de primului său lungmetraj, structuralistul 
„Hôtel Monterey” (1972). Însă implicarea prin voice over din afara 
câmpului vizual atestă un detaliu semnificativ, care, în acelaşi 
timp apropie şi îndepărtează „Là-bas” de toate celelalte filme non-
ficţionale ale sale. Faptul că Akerman se confesează spectatorilor 
clarifică alegerea stilistică radicală, explicitând natura diaristică 
a filmului, prin prisma căreia atenţia spectatorilor trebuie să 
fie centrată asupra autoarei, iar nu a unor detalii exterioare; în 
acelaşi timp, această fixitate semnalează, indirect, găsirea unui 
punct final pe harta căutărilor sale personale. „Là-bas” este inedit 
în filmografia cineastei, care pare să-şi fi găsit în sfârşit liniştea, 
măcar pe durata vizitei la Tel Aviv, oraşul în care visaseră la un 
moment dat să se stabilească bunicii săi evrei. 
Akerman realizase în 1978 „Les Rendez-vous d’Anna” („Întâlnirile 
Annei”), unul dintre cele mai frumoase filme ale carierei, 
totodată şi road-movie-ul său cel mai uşor de clasificat astfel. O 
regizoare, interpretată de Aurore Clement, călătoreşte cu trenul 
din Germania, unde tocmai îşi prezentase filmul în cadrul unui 
festival de profil, spre Paris, locul de adopţie, poposind pentru 
o noapte în oraşul natal, Bruxelles. În drumul său întâlneşte 
mai mulţi oameni, printre care şi pe mama sa, pe care nu o 

revăzuse de multă vreme şi căreia i se confesează – ea este, de 
altfel, şi singurul personaj căruia îi comunică ceva despre sine, 
povestindu-i detalii ale unei experienţe amoroase pe care o 
avusese cu o femeie. La Paris se reîntâlneşte cu iubitul ei (Jean-
Pierre Cassel), finalizându-şi periplul în eterna cameră de hotel 
impersonală şi temporară, privind fix înspre tavan, în timp ce 
ascultă mesajele înregistrate de robotul telefonului. Această stare 
de permanentă căutare a unui loc şi a unui sentiment de linişte 
nedefinit urmăreşte marea majoritate a personajelor cineastei. 
Atunci când sunt claustrate de aparatul de filmat în spaţii închise 
şi strict delimitate, precum tânăra din „Saute ma ville” sau Jeanne 
din „Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles”, 
personajele se eliberează temporar din strânsoare, apelând la 
gesturi radicale. Dacă se află în continuă mişcare, precum Anna 
din „Les Rendez-vous d’Anna” sau anonima din „Je, tu, il, elle” sunt 
prinse într-o stare de disperare vecină cu depresia. Personajele lui 
Chantal Akerman încearcă, fără succes, să-şi câştige libertatea, pe 
care nu o pot însă defini sau întrezări, şi doresc să îşi depăşească 
condiţia umană, prin definiţie încorsetată de limitări de tot felul. 

În al treilea capitol al lui „Je, tu, il, elle”, anonima interpretată de 
Chantal Akerman ajunge în apartamentul unei alte fete, care este, 
după toate probabilităţile, fosta ei iubită. Îi cere de mâncare şi, 
ulterior, face dragoste cu ea. Scena e surprinsă într-un plan general 
şi e animalică. Deşi poate fi integrată la rubrica de performance-
uri din filmele cineastei, disperarea celor două femei prinse în 
actul sexual trebuie mai degrabă citită ca o manifestare spontană 
de viaţă, ca o eliberare a protagonistei, survenită în urma 
căutărilor lipsite de o ţintă precisă din prima parte a filmului. 
În numeroase alte filme ale realizatoarei belgiene, personajele 
feminine caută să îşi definească sexualitatea. Am amintit deja 
cazul lui Anna din „Les Rendez-vous d’Anna”, care evocă mamei 
sale senzaţia de fericire încercată în timpul unei aventuri cu o 
femeie. Poate fi adăugat aici şi personajul interpretat de Sylvie 
Testud în „Démain on démenage”, care rămâne în final alături de 
tânăra recent devenită mamă. „Nuit et jour” („Noapte şi zi”, 1991) 
constituie, într-un fel, o excepţie de la regulă, deoarece nu există 
niciun indiciu că protagonista, proaspăt eliberată din două relaţii 
cu doi bărbaţi la care ţine în egală măsură, dar în moduri diferite, 
ar fi îndrăgostită de o altă femeie.

„Un divan à New York” („O canapea la New York”, 1996), o comedie 
romantică avându-i în rolurile principale pe Juliette Binoche şi 
William Hurt, este singurul film cu adevărat convenţional realizat 
vreodată de Chantal Akerman. Nu diferă prea mult încercarea 
acesteia de orice altă comedie uşoară şi puţin plauzibilă realizată 
de regizori mediocri la Hollywood sau aiurea. Unui cineast 
temerar îi poate fi trecută, însă, cu vederea o abatere temporară 
de la lupta intransigentă cu locurile comune ale domeniului artei 
în care activează. Până şi cel mai lucid artist are nevoie de câte un 
popas din când în când, pentru a avea răgazul să privească înainte 
şi să-şi dea seama încotro se îndreaptă.

underground

2c. în căutarea propriei sexualităţi

capitolul 3. excepţia – 
„un divan à new York” (1996)
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Fragmente dintr-o analiză a Noului Cinema Românesc în contextul istoriei 
și al teoriei realismului cinematografic

de Andrei Gorzo

teorie de filmteorie de film

André Bazin a acordat o mare importanţă analizei formale sau 
stilistice a filmelor. Preferinţa lui evidentă pentru anumite stiluri 
(bazate mai mult pe mizanscenă decât pe montaj) în defavoarea 
altora (bazate mai mult pe montaj) nu afectează cu nimic calitatea 
analizelor întreprinse de el pe secvenţe din „Cetăţeanul Kane” 
(Welles), „Vulpile” şi „Cei mai frumoşi ani ai vieţii noastre” (William 
Wyler), „Crin-alb” (Albert Lamorisse) ş.a., care au rămas multă 
vreme neegalate în precizie. Cititorul nu trebuia să împărtăşească 
parti-pris-urile lui Bazin pentru ca, citind aceste analize, să-şi dea 
seama că, într-adevăr, una e să construieşti o scenă din multe 
cadre scurte şi alta e s-o construieşti într-un singur cadru lung. 
Nu e totuna dacă transmiţi anumite informaţii narative aşa sau 
aşa: efectul o să difere subtil, chiar dacă informaţiile sunt exact 
aceleaşi. 

Fără a împărtăşi idealul estetic al lui Bazin (realismul, aşa cum 
îl înţelegea el), discipolii săi de la „Cahiers du cinéma” (viitori 
regizori ca Truffaut, Godard, Eric Rohmer şi Jacques Rivette) l-au 
urmat cu fidelitate în ceea ce priveşte importanţa acordată formei, 
stilului în cinema. Ideile lor au fost importate în SUA de criticul 
Andrew Sarris, care, în prefaţa unei cărţi de interviuri cu regizori 
americani, pe care a editat-o în 1967, scrie aşa: „Dacă povestea 
Scufiţei Roşii e spusă pe ecran cu Lupul în plan apropiat şi Scufiţa 
în plan îndepărtat, accentul cade pe problemele emoţionale 
ale unui lup care nu se poate abţine să mănânce fetiţe. Dacă în 
plan apropiat e Scufiţa şi în plan îndepărtat e Lupul, accentul 
se deplasează pe problemele emoţionale ale virginităţii rătăcite 
într-o lume rea.”1 Evident că Sarris simplifică, dar morala e corectă: 
opţiunile tale stilistice modifică efectul poveştii. 

Din păcate, odată devenită disciplină academică, filmologia n-a 

continuat pe drumul ăsta – al studierii din ce în ce mai precise 
a compoziţiei şi a efectelor filmelor. Atunci când disciplina se 
afla la începuturile ei universitare, scrie David Bordwell, „cea 
mai bună şansă a filmologului de a-şi asigura respectabilitatea 
era să-şi ancoreze activitatea într-o mare teorie”.2 Adică nu doar 
într-o teorie despre cinema, ci, pe cât posibil, într-o „Mare Teorie 
despre Tot [italicele lui]”:3despre natura existenţei, a vieţii sociale, 
a activităţii psihice etc. Prin urmare, filmologia s-a dezvoltat ca 
o disciplină hermeneutică ale cărei interpretări sunt, de fapt, 
exemplificări, prin filme, ale doctrinei preferate de profesor. 
Pentru majoritatea profesorilor şi studenţilor – scria Bordwell 
în 2005 –, „filmele există nu atât ca parte a unei tradiţii artistice, 
cât ca produse culturale ale căror idei extirpabile despre rase, 
clase, sexe, etnicitate, modernitate, postmodernitate ş.a.m.d. pot fi 
aplaudate sau deplânse”.4    

Obiectul lucrării de faţă nu este istoria teoriilor despre cinema – 
nici măcar a celor mai importante. În episodul precedent n-am 
făcut decât să survolez (şi asta cu mare viteză) câteva dintre 
direcţiile în care s-a dezvoltat filmologia din anii ’60 încoace; 
m-a interesat ce se întâmplă, după moartea lui Bazin, cu mult-
iubitul său „realism” – cum ajunge acest termen să nu mai fie 
folosit (cel puţin de criticii alfabetizaţi în domeniul Teoriei) decât 
între ghilimele şi, eventual, urmat de epitetul „naiv”. Am încercat 
să nu încarc aceste pagini cu prea multe concepte şi nume de 
gânditori. Evident că direcţiile – şi numele importante – sunt mult 
mai multe decât cele menţionate de mine. Chiar şi în perioada 
lor de vogă maximă, ideile lacaniene despre activitatea psihică a 
spectatorului au primit critici din partea feministelor (pentru că 
ar fi privilegiat masculinul) şi din partea stângii (pentru că descriu 
un spectator lipsit de orice posibilitate de a se apăra, de a respinge 
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şi de a critica manipularea). Curentul care s-a impus începând 
din a doua jumătate a anilor ’80 (şi care e în continuare în vogă), 
culturalismul, e mult mai „pluralist”. Respingând explicaţiile 
„totalizante” (ideea acelui „aparat ideologic” care are aceleaşi 
efecte asupra tuturor subiecţilor), el diferenţiază spectatorii în 
funcţie de sex, rasă, clasă etc. şi le recunoaşte o anumită autonomie 
în interacţiunea cu filmele (sau „textele”). Nu mai vorbeşte despre 
o (singură) ideologie, ci despre (mai multe) culturi. Dar critica 
lui Bordwell e valabilă şi pentru el: în epoca Studiilor Culturale, 
filmele continuă să fie discutate în primul rând nu ca nişte obiecte 
de artă care fac parte din anumite tradiţii care merită studiate 
pentru ele însele, ci (cu scuze că reiau citatul) ca nişte „produse 
culturale ale căror idei extirpabile despre rase, clase, sexe, 
etnicitate, modernitate, postmodernitate ş.a.m.d. pot fi aplaudate 
sau deplânse”. Şi Bordwell continuă aşa: „[C]onceptele teoretice 
care ne ghidează în investigaţiile noastre ar trebui tratate ca nişte 
ipoteze, îndeajuns de delicate încât să răspundă la fluctuaţiile 
materialului şi îndeajuns de ferme încât să suporte corecturi. 
Ideile sunt cele care ne ghidează observaţiile, dar observaţiile ne 
pun la încercare ideile. Punem întrebări materialului şi adesea 
trebuie să ne revizuim ideile ca urmare a răspunsurilor pe care 
le primim. Numai că majoritatea teoriilor curente nu se prezintă 
ca nişte ipoteze, ci ca nişte ansambluri de doctrine (de regulă 
mai puţin complexe decât poate să reiasă din prezentările lor 
baroce) privitoare la cum funcţionează societatea (de regulă, spre 
nefericirea membrilor ei) şi la cum funcţionează mintea umană 
(de regulă, spre nefericirea posesorului).”5 

În ochii teoreticienilor care apelau la teoriile psihanalitice ale lui 
Lacan ca să explice cum ne programează (cum ne „poziţionează”) 
societatea încă de când ne naştem, oricine îndrăznea să pună la 
îndoială teoriile respective – de exemplu, invocând concluziile 
vreunui nou studiu despre devoltarea copilului – se făcea vinovat 
de „empirism”. După cum declară răspicat o adeptă a teoriilor 
respective, metapsihologia lui Freud „sfidează verificarea 
empirică”: odată acceptată existenţa inconştientului, adică a 
„discontinuităţii fundamentale a vieţii noastre psihice”, dispare 
posibilitatea „certitudinii absolute în ceea ce priveşte observaţia 
empirică”.6 Dar – ripostează Bordwell (notând în trecere şi 
confuzia dintre adevăr şi adevăr „absolut”, sancţionată şi de 
colegul său Noël Carroll în disputa sa cu postmoderniştii) – Freud 
însuşi n-ar fi acceptat afirmaţia asta: „[l]a urma urmei, el încerca 
să fondeze o ştiinţă medicală.” Bordwell citează un pasaj din Freud 
în care acesta, dimpotrivă, încearcă să prevină acuzaţia că „aceste 
idei foarte generale” ar constitui „nişte presupoziţii” pe care îşi 
bazează întreaga activitate de terapeut; ele nu sunt decât „cele 
mai recente concluzii”, care „pot fi revizuite”. Citatul din Freud 
continuă: „Psihanaliza e solid întemeiată pe observarea faptelor 
vieţii mentale, suprastructura sa teoretică fiind, tocmai de aceea, 
încă incompletă şi supusă modificării permanente”.7Deci, nimic 
mai străin de Freud decât intenţia de a compromite ideea de 
observaţie empirică. 

Teoriile psihanalitice despre cinema au prosperat în lipsa 
dimensiunii empirice, justificându-se prin producţia de 
interpretări „interesante” – adică (în cuvintele lui Bordwell) de 
repovestiri ale filmelor, care transformă filmele respective în 
„alegorii” ale doctrinelor ce li se aplică. Culturalismul e mult mai 

deschis spre datele concrete pe care i le pot pune la dispoziţie 
istoricii de film, dar tinde să se servească de acele date pentru a 
argumenta tot nişte presupoziţii cu un grad înalt de generalitate, 
despre procese socio-culturale de mari dimensiuni. Or, după cum 
scria David Bordwell în 1996, „ca să studiezi, de pildă, practicile de 
business ale studioului hollywoodian United Artists, sau adoptarea 
normelor americane ale decupajului analitic de către toate 
industriile cinematografice din lume, sau activităţile mentale 
ale publicului feminin de la începuturile cinematografului – ca 
să studiezi asemenea lucruri nu [sublinierea lui] ai nevoie de 
vreo Mare Teorie despre subiectivitate sau despre cultură, nu 
[sublinierea lui] e necesar să adopţi vreo presupoziţie univocă de 
natură metafizică, epistemologică sau politică”.8

Chiar şi cel mai nesolicitant film obligă 
spectatorul să execute o gamă variată de 

operaţiuni mentale, numai pentru a asambla, din 
imaginile filmului, „lumea” şi povestea sa

Publicat în 1996, volumul „Post-theory: Reconstructing Film 
Studies” – coordonat de Bordwell şi de Noël Carroll şi reunind 
eseuri semnate de ei şi de 22 de alţi filmologi – a fost o tentativă de 
a reaşeza studiul academic al cinemaului pe alte baze: cognitivism, 
cercetare istorică şi  analiză formală. Disciplina fusese dominată 
de teorii care subestimau rolul proceselor cognitive şi raţionale 
ale spectatorului, rolul activităţii lui conştiente (chiar dacă uneori 
involuntare) în receptarea unui film. Se sărise direct la speculaţii 
în privinţa inconştientului. Or, deşi nu-i exclus ca teoriile 
psihanalitice să poată explica cel mai bine unele aspecte ale 
receptării filmelor, e uşor de demonstrat că teoriile cognitiviste 
fac o treabă mai bună – mai precisă şi mai convingătoare – 
atunci când vine vorba de explicarea felului în care spectatorii 
reconstruiesc „lumea” şi povestea unui film. Cu alte cuvinte, orice 
spectator gândeşte la orice film. Nici măcar „simpla” percepţie 
nu poate fi separată cu uşurinţă de cogniţie. Văzutul lucrurilor 
– scrie Bordwell – presupune mai mult decât „absorbţia pasivă a 
unor stimuli” senzoriali; e „o activitate constructivă”. Organismul 
„construieşte [sublinierea lui] o judecată perceptuală pe baza unor 
inferenţe [sublinierea lui] nonconştiente”. A percepe un obiect în 
mişcare înseamnă nu doar a încasa nişte stimuli, ci şi a trage nişte 
concluzii pe baza lor; evident că, într-un asemenea caz, procesul 
respectiv e „practic instantaneu şi involuntar, însă rămâne similar 
altor procese inferenţiale”. În cazul altor procese perceptuale, ca 
de pildă recunoaşterea unei feţe familiare, e mult mai evident că se 
bazează pe calcul mental – că „organizarea informaţiei senzoriale 
e determinată de aşteptări, de cunoştinţe deja deţinute [...] şi de 
alte operaţii cognitive” (formularea şi verificarea de ipoteze). Deci 
chiar şi cel mai nesolicitant film obligă spectatorul să execute o 
gamă variată de operaţiuni mentale, numai pentru a asambla, 
din imaginile filmului, „lumea” şi povestea sa. Nici vorbă să-i 
angajeze doar – sau în primul rând – inconştientul. Chiar şi cel 
mai „pasiv” spectator e activ mental: el cerne informaţiile oferite 
de film prin „seturi de scheme cognitive derivate din context şi din 
experienţa sa anterioară”; încearcă să motiveze prezenţa în film 
a cutărui sau cutărui element după criterii „realiste” (exemplu: 
dacă în viaţa reală, un personaj ar face sau n-ar face cutare lucru), 
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„compoziţionale” (dacă elementul respectiv e necesar poveştii în 
vreun fel sau altul) şi „transtextuale” (după ceea ce este sau nu este 
de aşteptat să se întâmple, pe baza experienţei pe care spectatorul 
crede că o are cu filme de acelaşi gen sau tip), sau chiar după 
criteriul „aşa a vrut artistul”; el încearcă să anticipeze ce va urma 
şi îşi revizuieşte constant ipotezele.9      

Poziţia cognitivistă nu corectează doar teoriile psihanalitice 
despre activitatea spectatorului, ci şi „acea concepţie despre 
reprezentare, derivată din studiul limbajului verbal”, care 
„în momentul de faţă domină studiile [universitare] despre 
cinema” şi care afirmă că imaginile cinematografice ar trebui 
privite ca nişte convenţii arbitrare.10 Reorientarea filmologiei 
către semiotică, petrecută în anii ’60, „a fost, în unele privinţe, 
o mişcare eliberatoare”, scrie Bordwell. „Ea ne-a învăţat să ne 
gândim la convenţiile cinematografice ca la nişte artificii, ceea 
ce într-o anumită măsură şi sunt”. Dar direcţia asta a dus la 
consolidarea ideii că ele ar fi complet construite cultural, cum 
sunt „convenţiile arbitrare ce guvernează lexicul şi sintaxa unei 
limbi”. (De ce „arbitrare”? Pentru că în locul cuvântului ales ca să 
reprezinte un anumit lucru s-ar fi fi putut alege orice alt cuvânt; 
în principiu, orice alt cuvânt l-ar fi reprezentat la fel de bine). 
Oricine mai „suţine că multe imagini sunt fidele percepţiei” riscă 
să fie „etichetat drept «realist naiv»”. Dar multe imagini sunt fidele 
percepţiei: sistemele noastre perceptuale prezintă o serie de 
„regularităţi transculturale”, iar sistemele noastre de reprezentare 
picturală, de la desenele rupestre din Paleolitic şi până la 
invenţia fraţilor Lumière, se bazează pe aceste regularităţi. (Da, 
diferite culturi au produs de-a lungul timpului diferite sisteme 
de reprezentare picturală, dar „numărul acestora nu e infinit” şi 
„între ele există multe suprapuneri”, în sensul că „toate furnizează 
nişte informaţii corecte despre aspectul unor lucruri din lumea 
reală”.) La aceste capacităţi, care par mai mult moştenite biologic 
decât dobândite, se adaugă altele, care par mai mult dobândite 
decât moştenite biologic, dar care la rândul lor se regăsesc în 
majoritatea culturilor, semn că, „în lupta pentru supravieţuire 
şi în crearea de noi moduri de viaţă, grupurile de fiinţe umane 
s-au confruntat cu probleme similare” şi, independent unul de 
celălalt, au ajuns de multe ori la aceleaşi soluţii. Toate aceste 
regularităţi, Bordwell le numeşte „universalii contingente”: 
„Nu numai echipamentul nostru perceptual, ci şi dispoziţia de 
a vedea lumea ca pe un spaţiu tridimensional în care obiectele 
există independent de observator; nu numai existenţa limbajelor 
verbale în general, ci şi existenţa pronumelor, a numelor proprii, a 
minciunilor şi a poveştilor, redundanţa gramaticală şi desemnarea 
frecventă a obiectelor familiare prin cuvinte scurte; nu numai 
construirea de unelte în general, ci construirea anumitor unelte 
– recipiente, pisălogi; nu numai zâmbetul spontan, ci şi mimica 
sceptică sau cea furioasă, precum şi frica de şerpi şi de zgomote 
puternice – toate astea şi multe altele candidează, în prezent, la 
statutul de «universalii contingente». S-ar părea că toate culturile 
disting între obiecte naturale şi nonnaturale, între lucruri vii şi 
lucruri moarte, între plante şi animale.” Bordwell insistă asupra 
faptului că, în privinţa acestor universalii contingente, nu 
contează (din punctul de vedere al filmogului) cât e „natură” şi 
cât e „cultură”, cât e programare genetică şi cât e convergenţă a 
practicilor sociale; contează că sunt regularităţi transculturale şi 
că multe convenţii cinematografice se întemeiază pe ele. Să luăm, 

de pildă, modul clasic în care cinema-ul ne prezintă o conversaţie 
între două personaje: alternând cadre cu unul (filmat adesea peste 
umărul celuilalt şi mai degrabă „din trei sferturi” decât frontal) şi 
cadre cu celălalt (filmat la fel). Această tehnică (plan-contraplan) 
este o convenţie: nu se poate spune că ea corespunde perfect 
felului în care cineva (un observator invizibil) prezent la faţa 
locului ar percepe scena. Dacă cineaştii ar fi vrut cu adevărat să 
fie fideli experienţei noastre perceptuale din viaţa de toate zilele 
(care nu ne permite să sărim dintr-un post de observaţie în altul de 
la o secundă la alta, aşa cum ne permite tăietura de montaj), ei ar 
fi ales să plimbe, pur şi simplu, camera de pe un vorbitor pe altul, 
sau măcar ar fi ales să ne prezinte în plan-contraplan profilurile 
celor doi participanţi la conversaţie. Or, în cinema-ul dominant, 
plimbatul camerei e mult mai rar decât plan-contraplanul, iar 
în varianta canonică de plan-contraplan, vorbitorii sunt filmaţi 
din trei sferturi. Dar faptul că plan-contraplanul e o convenţie 
nu înseamnă deloc că este şi una arbitrară. În toate culturile, 
oamenii stau în mod normal faţă în faţă atunci când conversează 
şi vorbesc pe rând (chiar dacă se mai şi întrerup). Cineaştii iau 
aceste realităţi (care se numără printre universaliile contingente 
ale lui Bordwell) şi le prezintă într-o manieră care le potenţează. 
Multe convenţii cinematografice funcţionează aşa: ele „stilizează, 
potenţează sau purifică experienţe vizuale sau interacţiuni 
sociale obişnuite”. (Un alt exemplu dat de Bordwell: în scenele de 
conversaţie din filme, actorii se privesc în ochi mai insistent decât 
o facem noi în viaţa reală; clipesc cu o frecvenţă mult mai scăzută 
decât cea care se întâlneşte în interacţiunile noastre obişnuite şi 
privirea rareori le alunecă în alte direcţii, aşa cum ni se întâmplă 
celor mai mulţi dintre noi. Atunci când totuşi le alunecă, asta tinde 
să semnaleze ceva – evazivitate, duplicitate etc. Deci avem de a 
face tot cu o convenţie, prin care „semnalele normale ale atenţiei 
şi ale interesului reciproc, pe care le schimbă între ei partenerii 
de dialog”, devin „neobişnuit de proeminente”. Deci, încă o 
dată: o potenţare, o purificare a unei realităţi transculturale). Nu 
trebuie să învăţăm niciun cod pentru a putea recunoaşte situaţiile 
reprezentate. E invers – învăţăm atât de repede convenţiile 
cinematografice deoarece recunoaştem cu uşurinţă situaţiile.11  

Până la urmă, a spune o poveste înseamnă 
a conferi proeminenţă anumitor informaţii legate 
de lumea în care se desfăşoară respectiva poveste

Bordwell observă că instituţia universitară a Studiilor Culturale 
tinde să fetişizeze diferenţele dintre culturi: „se ocupă nu de cultură, 
ci de culturi [sublinierea lui]”. Dar, din moment ce membrii celor 
mai multe culturi „au în comun nişte aptitudini perceptuale 
şi sociale”, e firesc ca artiştii lor să se fi confruntat de-a lungul 
timpului cu probleme foarte asemănătoare, dacă nu identice. 
„Ghidarea atenţiei privitorului” pare să fi fost o preocupare 
comună a artiştilor care ne-au lăsat imagini – reprezentări sau, 
mai bine zis, naraţiuni vizuale –, indiferent de culturile cărora le-
au aparţinut. Polemizând cu Slavoj Žižek, un teoretician sceptic 
în legătură cu existenţa unor principii transculturale de ghidare a 
atenţiei, Bordwell arată spre „numeroasele imagini medievale (în 
special bizantine) centrate şi simetrice în feluri care fac ca Iisus şi 
Fecioara să domine spaţiul”; spre pergamentele pictate din Japonia, 
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care, oricât de multe acţiuni ar reprezenta, le scot în evidenţă pe 
cele mai importante „prin poziţionare centrală, prin culoare, prin 
ajutoare compoziţionale cum ar fi diagonalele” sau încadrându-le 
cu ajutorul clădirilor cu acoperişuri reprezentate astfel încât să se 
vadă prin ele; şi spre basoreliefurile de pe mormintele egiptene, 
ale căror şiruri de imagini ne invită să constatăm „asemănări şi 
deosebiri în postúrile personajelor, iar uneori prezintă acţiuni 
în ordine cronologică, la fel ca o bandă desenată”, şi ale căror 
personaje, oricât de multe ar fi, „sunt aranjate într-o ierarhie ce 
facilitează înţelegerea”, cu câte unul mai important în fiecare şir, 
„segregat de celelalte sau colorat altfel sau pus într-un cadru” şi, 
la un capăt al basoreliefului, personajul cel mai important (cel 
căruia îi aparţine mormântul), „înalt cât toate sau aproape toate 
şirurile la un loc”. Toţi aceşti artişti încercau să spună poveşti 
prin imaginile lor – cum ar fi putut să facă asta fără să ghideze 
atenţia privitorului? „Până la urmă, a spune o poveste înseamnă a 
conferi proeminenţă anumitor informaţii legate de lumea în care 
se desfăşoară repectiva poveste.” Practic toate naraţiunile lumii, 
continuă Bordwell (nemaireferindu-se doar la cele picturale) 
„par să aibă în comun nişte componente, cum ar fi personajele şi 
succesiunea temporală”, iar multe dintre ele, provenite din multe 
culturi, „au în comun personaje orientate către scopuri precise, 
evenimente legate cauzal şi o psihologie bazată pe credinţe 
şi dorinţe”. Sunt comprehensibile intercultural –  în sensul că 
starea iniţială a lucrurilor în lumea pe care ne-o prezintă poate 
fi înţeleasă (măcar în linii mari), acţiunile personajelor pot 
fi explicate prin credinţe şi dorinţe, prin scopuri şi mijloace, 
obstacolele pot fi recunoscute drept obstacole, răsturnările de 
situaţie drept răsturnări de situaţie etc.12     

Spectatorul încearcă să pună sens în ceea ce 
vede (deci gândeşte), iar regizorul încearcă să-i 

dirijeze operaţiunile cognitive

Atunci când au început să se intereseze de dirijarea felului în 
care spectatorii explorează conţinutul cadrului cinematografic, 
realizatorii de filme aveau la dispoziţie vasta experienţă acumulată 
în acest domeniu de arte mai vechi. Teatrul şi mai ales pictura 
îi învăţau cum să umple cadrul astfel încât să obţină o imagine 
echilibrată (o compoziţie), cum să dea imaginii respective mai 
multe centre de interes, care să-şi dispute atenţia privitorului, 
cum să creeze conflict între planul apropiat şi planul îndepărtat 
(sau „adâncimea” imaginii) etc. Bordwell demonstrează că 
performanţele cinematografului timpuriu, în aceste privinţe, sunt 
mult mai mari şi mult mai rafinate decât considerase filmologia 
clasică (inclusiv Bazin). Primii teoreticieni se grăbiseră prea tare 
să tragă concluzia că, până să se cristalizeze principiile montajului, 
cineaştii nu făceau altceva decât să înregistreze la întâmplare. Dar, 
chiar şi pentru Bazin, un „tablou cinematografic” de la 1910, dintr-
un film de Louis Feuillade, nu era, în cel mai fericit caz, decât o 
premoniţie izolată, o „schiţă rudimentară”13 a tablourilor mult mai 
complexe pe care aveau să le creeze mai târziu Orson Welles şi 
William Wyler; abia la aceştia din urmă – considera Bazin –  cadrul 
lung şi larg devine „o tablă de şah”  pe care fiecare obiect e aranjat 
astfel încât semnificaţia lui „să nu-i poată scăpa spectatorului”. 
Pentru Bazin nici nu putea fi altfel – „tabloul” wellesiano-wylerian 

trebuia să fie complet altceva (cu alte principii de organizare) 
decât tabloul de tip Feuillade –, pentru că, în viziunea lui, 
„limbajul cinematografic” evoluase dialectic: Welles şi Wyler nu 
„se întorseseră”, pur şi simplu, la înregistrare; ei învăţaseră să 
monteze în cadru (deci fără să taie propriu-zis). „Tabloul” pe care-l 
„reintroduc” ei sintetizează experienţele pe care le acumulase 
cinema-ul în 25 de ani de montaj, deci e complet altceva decât 
„tablourile primitive” ale cineaştilor anteriori montajului. 

Dar Bordwell demonstrează că nu e chiar aşa – că Feuillade 
şi alţi regizori contemporani cu el ajunseseră la rafinamente 
comparabile cu ale lui Welles şi ale lui Wyler, în dirijarea 
atenţiei spectatorului pe suprafaţele unor imagini cu nimic mai 
puţin demne de a fi comparate, ca organizare, cu nişte table 
de şah. N-avuseseră nevoie să sintetizeze experienţa a 25 de 
ani de montaj. Asta nu înseamnă că se mulţumiseră să aplice 
principii preluate din pictură şi din regia de teatru, fără a le 
adapta la particularităţile spaţiului cinematografic. Dimpotrivă, 
descoperiseră – şi învăţaseră să speculeze – foarte repede aceste 
particularităţi. De exemplu, faptul că „spaţiul cinematografic, spre 
deosebire de cel teatral, este monocular”: dacă la teatru există 
mai multe unghiuri de vedere asupra acţiunii care se desfăşoară 
pe scenă, la cinema „nu contează decât ochiul camerei”. Într-un 
cadru din „Ingeborg Holm” (un film de Victor Sjöström din 1913), 
proprietăreasa unei modeste prăvălii îşi face apariţia, în uşa de 
la magazie, tocmai atunci când vânzătorul îi pasează unei cliente 
drăguţe un parfum neplătit. Acţiunea e filmată dintr-un unghi 
care-i permite spectatorului să vadă atât intrarea proprietăresei, 
cât şi gesturile celor doi complici, şi să-şi mai şi dea seama că 
proprietăreasa nu poate vedea gesturile respective din cauza casei 
de marcat. La teatru – explică Bordwell –, acest din urmă lucru nu 
s-ar putea vedea de pe orice loc din sală; mai mult, unii spectatori 
n-ar vedea nici măcar intrarea proprietăresei – casa de marcat le-
ar ascunde-o. Totul a fost gândit în funcţie de cameră; la teatru ar 
fi trebuit pus în scenă altfel.14 

De ce e Bordwell atât de sigur că are de-a face cu opţiuni regizorale 
vizând efecte bine definite, şi nu cu accidente? Ei bine, să luăm 
exemplul cel mai simplu: dacă în 500 de scene de grup luate din 
500 de filme diferite, personajul principal se întâmplă să fie şi cel 
poziţionat cel mai aproape de centrul cadrului, atunci e rezonabil 
să conchidem că nu e vorba despre o întâmplare, ci despre o soluţie 
aplicată sistematic: regizorii vor ca el să stea acolo. De ce? Pentru 
ca, indiferent cât de încărcat e cadrul, acţiunile şi reacţiunile lui 
să sară în ochii spectatorului. Confruntat cu o imagine în care un 
anumit număr de oameni execută anumite acţiuni, spectatorul 
încearcă să pună sens în ceea ce vede (deci gândeşte), iar regizorul 
încearcă să-i dirijeze operaţiunile cognitive. În 1910, regizorul 
încă n-a învăţat să-i dirijeze atenţia cu ajutorul decupajului 
analitic, dar are la dispoziţie soluţiile sugerate de pictură, de 
regia de teatru şi de particularităţile camerei de filmare. Asta nu 
înseamnă că, înaintea fiecărei decizii, el trebuie să cugete adânc, 
să studieze tablouri etc. Probabil că foarte multe îi vin „în mod 
natural”: tânăra artă acumulează foarte repede un fond de soluţii 
verificate, de norme instituţionale, o tradiţie care ia o parte din 
decizii în locul regizorului. Pe de altă parte, soluţionarea unei 
anumite probleme creează adesea o problemă nouă, a cărei 
soluţionare te pune instantaneu în faţa unei alte probleme etc. 
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De exemplu, într-o secvenţă-tablou plasată într-o redacţie de ziar, 
unde e mai bine să aşezi biroul jurnalistului-protagonist, astfel 
încât spectatorilor să nu le scape momentul în care acesta, venind 
la serviciu, descoperă că i-a fost furat un dosar? Evident că în 
planul cel mai apropiat al imaginii. Dar atunci apare o problemă: 
uşa pe care intră protagonistul trebuind plasată în peretele din 
fundal (astfel încât intrarea lui în încăpere să se vadă clar: o intrare 
din lateral ar risca să-i deruteze pe unii spectatori, lăsîndu-i cu 
impresia că el se afla dinainte în încăpere şi acum intră doar în 
cadru), el are ceva de mers din „adâncul” imaginii până la birou; 
cum pui în scenă acest mers astfel încât să-l faci interesant? Ei 
bine, îl poţi sparge în faze – pusul pălăriei în cuier, salutatul celor 
trei colegi; şi cu ocazia asta îl poţi diferenţia pe unul dintre colegi 
(cel despre care se va dovedi în scurt timp că a furat dosarul) de 
ceilalţi (prin nervozitatea lui). Bun, l-ai adus pe protagonist în 
faţă; urmează ca el să descopere dispariţia dosarului. Problemă: 
ce poţi face pentru a mări proeminenţa descoperirii lui? Pentru 
început, e mai bine dacă-i îndepărtezi momentan din cadru pe cei 
doi colegi inocenţi, astfel încât aceştia să nu poată distrage atenţia 
nimănui. Cum poţi face asta? Punându-l pe actorul principal să 
stea chiar în faţa unuia dintre ei, astfel încât să-l acopere cu corpul 
său, şi punându-l pe celălalt să stea cu nasul în hîrtii. Apoi, poţi 
mări efectul dacă-l faci pe protagonist să se ridice de pe scaun în 
momentul descoperirii şi-l mai poţi mări încă o dată dacă-l faci 
pe colegul cel nervos (adică pe hoţ) să se ridice şi el, simultan, 
în spatele lui. Mai departe, hoţul încearcă să iasă tiptil din birou, 
dar atunci când ajunge la uşă e oprit de protagonist, care începe 
să-l interogheze. Cum faci acţiunile astea mai interesante? De 
pildă, folosind corpul protagonistului ca să acoperi retragerea 
hoţului, astfel încât spectatorul să nu-şi dea seama că el încearcă 
să fugă decât în momentul în care deja a ajuns în dreptul cuierului. 
Asta potenţează şi momentul opririi lui în loc, la interpelarea 
protagonistului. 

Analiza trăsăturilor formale ale filmelor, 
susţinută de cercetarea scrupuloasă a istoriei 

lor şi mânată de câteva presupoziţii de tip 
cognitivist, poate produce cunoaştere nouă şi 

înţelegere nouă

Cele de mai sus constituie o parte din opţiunile regizorale ale lui 
Louis Feuillade din prima secvenţă a serialului său cinematografic 
din 1915, „Vampirii” (lansat atunci în 10 episoade), în reconstituirea 
lui David Bordwell.15 Concluzia lui Bordwell: nu încape nicio 
îndoială că avem de-a face cu o coregrafie mult mai bine pusă la 
punct şi mult mai cinematografică decât s-a crezut multă vreme. 
(Multe dintre fineţurile ei nici măcar n-ar merita încercate de un 
regizor de teatru, căci ele nu se văd decât dintr-un singur unghi – 
acela din care priveşte camera. Şi, oricât de mult ar datora unor 
strategii exersate de secole întregi în pictură, e vorba despre un 
tablou care se reorganizează permanent în timp – adică despre 
ceva nou.) Bazin şi ceilalţi gânditori din perioada „clasică” a 
filmologiei nu avuseseră la dispoziţie arhive de filme comparabile 
cu cele care stau la dispoziţia cercetătorului de azi. Nu putuseră să 
vadă, să revadă şi să compare sute de filme din jurul anului 1911, 
înainte de a-şi formula concluziile despre perioada respectivă. 

Se bazaseră mult pe amintiri vechi despre filme văzute o singură 
dată, în condiţii care nu permiteau analiza secundă cu secundă. 
Şi porniseră cu câte o idee preconcepută – despre superioritatea 
montajului (predecesorii lui Bazin) sau despre superioritatea 
coregrafiei cinematografice de la 1940 (Bazin însuşi). Pe când 
Bordwell nu porneşte decât de la ideea că, dacă un lucru este 
prezentat pe ecran aşa şi nu altfel (revenind la exemplul cel mai 
simplu, dacă personajul cel mai important dintr-o scenă de grup 
este aşezat cel mai aproape de centrul geometric al imaginii), 
asta nu este (cel mai adesea) rezultatul unei întâmplări, ci al 
unei opţiuni (instinctive sau cântărite îndelung) – este soluţia 
cineaştilor la o anumită problemă. Dacă ceea ce face Bordwell se 
poate numi ghicit, e vorba despre o formă de ghicit care are un 
grad foarte înalt de precizie. După studierea, secundă cu secundă, 
a sute de filme din preajma lui 1911, se poate spune cu destulă 
certitudine care erau opţiunile cele mai uzuale (altfel spus, cele 
instituite în norme) ale perioadei respective; se vede destul de clar 
ce regizori se bazau numai pe aceste soluţii încercate şi ce regizori 
încercau să facă lucrurile mai interesante pentru ei, punându-şi 
obstacole în drum; se vede clar cine îşi punea probleme la fiecare 
pas (de exemplu, Feuillade) şi cine nu; se poate demonstra că un 
regizor era mai bun (mai ingenios, mai creativ ş.a.m.d.) decât 
altul. Sigur că există şi o doză de aproximaţie: e posibil ca multe 
decizii să nu le fi aparţinut regizorilor, ci operatorilor, actorilor 
etc.. Pe de altă parte, indiferent de la cine vine o idee sau alta, 
în cele mai multe cazuri nu riscăm să greşim prea tare dacă-l 
considerăm pe regizor „filtrul ei final”; indiferent câte contribuţii 
din dreapta şi din stânga modelează punerea în scenă şi filmarea 
unei secvenţe, în cele mai multe cazuri tot regizorul e cel care dă 
ultimul OK.16 În orice caz, analiza trăsăturilor formale ale filmelor, 
susţinută de cercetarea scrupuloasă a istoriei lor şi mânată de 
câteva presupoziţii de tip cognitivist, poate produce cunoaştere 
nouă şi înţelegere nouă. (Riscă ea oare să reinstituie aşa-numita 
„eroare de intenţionalitate” – adică preocuparea exagerată pentru 
„ce anume a vrut să spună poetul”, obsesia „intenţiei” auctoriale, 
folosirea acestei presupuse intenţii drept unic criteriu şi negarea 
dreptului la existenţă al interpretărilor care nu ţin cont de ea? 
Nu, pentru că aici nu e vorba despre interpretări. Evident că o 
lucrare artistică poate să însemne mai mult – sau mai puţin; sau 
complet altceva – decât şi-a dorit autorul ei, dar aici nu e vorba 
despre semnificaţii sau „mesaje”, ci de analizarea soluţiilor 
stilistice prezente într-un film, pornind de la premisa că ele nu 
sunt accidente, ci chiar soluţii, alese în ideea că servesc cel mai 
bine anumite funcţii. Evident că aceste funcţii nu se limitează la 
ghidarea atenţiei spectatorului prin masa de informaţie; cu alte 
cuvinte, ele nu sunt doar denotative, ci mai pot fi şi expresive, 
tematice sau pur şi simplu decorative. Dar, în filmele narative, 
funcţia denotativă este cea de bază;17o analiză riguroasă a stilului 
unui film trebuie s-o ia în considerare mai întâi pe ea).

Dar ce rol joacă „societatea” sau „ideologia” sau „cultura”? 
Chiar nu influenţează prin nimic opţiunile de ordin stilistic ale 
cineaştilor? Ba bineînţeles că le influenţează. De pildă, şubrezirea 
marilor industrii cinematografice europene, în urma Primului 
Război Mondial, e unul dintre factorii care contribuie la adoptarea 
rapidă, de către toate aceste industrii, a normelor „decupajului 
analitic”, venite de peste Ocean. Un alt factor este ideea că 
aceste norme noi asigură unei industrii un randament sporit: 
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realizarea unei secvenţe-tablou cerea multă repetiţie şi, dacă 
operatorul sau unul dintre actori greşea vreo mişcare în timpul 
filmării, totul trebuia reluat de la zero; pe când filmarea secvenţei 
pe bucăţele economiseşte timp şi oferă mai multe posibilităţi 
de salvare a filmului la montaj. Cineaştii nu erau de capul lor; 
ei activau în interiorul unor industrii guvernate de o ideologie 
a eficienţei. Pe de altă parte, după cum îi place lui Bordwell să 
spună, „nu ideologia este cea care comandă: «Motor!»”. Adoptarea 
decupajului american a avut şi cauze mai proximale, cum ar fi 
atractivitatea acestei noi tehnici în ochii unei noi generaţii de 
cineaşti, căreia „povestitul în tablouri” i se părea, prin comparaţie, 
lent şi bătrânicios. În stabilirea cauzelor unui fenomen stilistic „e 
mai bine să purcedem în paşi mici, pornind de la obiectele însele, 
continuând cu investigarea condiţiilor proxime ale producerii lor 
(agenţi, instituţii, norme şi practici comunale)” şi abia apoi trecând 
la cauzele sociale imediate şi la precondiţiile generale.18Evident că 
„fără capitalism n-ar fi existat industria cinematografică franceză, 
deci n-ar fi existat nici filmele lui Feuillade”, dar, dacă spunem că 
filmele lui Feuillade sunt creaţia capitalismului, n-am spus nimic 
precis; capitalismul e doar „o precondiţie pentru nişte cauze mai 
locale”. La fel şi dacă (mergând pe urmele lui Walter Benjamin 
din eseul său din 1935, „Opera de artă în epoca reproducerii 
mecanice”) spunem că întorsăturile „de senzaţie” din filmele lui 
Feuillade, sau urmăririle comice din filmele lui Mack Sennett, 
sau montajul paralel din filmele lui Griffith, îşi au originea în 
urbanizare, mecanizare şi alte fenomene asociate modernităţii 
(bombardament cu impresii, sincronizarea pulsului muncitorului 
cu pulsul utilajului mecanic de care e legat etc.). Aşa o fi, dar 
invocarea modernităţii nu ne ajută prea tare să înţelegem fineţurile 
stilului lui Feuillade sau al lui Griffith. Ea tinde să arunce o groază 
de fenomene stilistice în aceeaşi oală: „Orice pasaj cinematografic 
ce poate fi descris în termeni de viteză, impresii puternice şi 
fugare etc., poate fi folosit pentru a ilustra teza modernităţii. (Cu 
alte cuvinte, un montaj rapid, o urmărire frenetică, o naraţiune 
cu multe întorsături de situaţie şi lovituri de teatru, imaginile 
cu trenuri, zgârie-nori sau maşini în trafic – toate acestea arată 
că mâna modernităţii e la lucru.)” Revenind la Feuillade, acesta 
poate fi prezentat ca un „avatar al modernităţii” (pe motiv că 
atât poveştile, cât şi mizanscena lui, vizează adesea un impact 
visceral) şi, totodată, ca un regizor „somnolent şi retrograd” (pe 
motiv că nu se foloseşte prea mult de montaj şi că tablourile lui 
nu sunt suficient de încărcate şi de dinamice pentru „un public 
al cărui sistem nervos e racordat la ritmul traficului de pe marile 
bulevarde”). În ambele cazuri e vorba despre „un gest hermeneutic 
la fel de ad hoc”, care „nu produce niciun fel de cunoaştere nouă, ci 
doar foloseşte un exemplu la îndemână în scopul reînnoirii unui 
jurământ de fidelitate faţă de o doctrină de mari dimensiuni”.

Înainte de a opta, un regizor ambiţios trebuia să 
cunoască toată istoria opţiunii lui; doar aşa avea 
o şansă să-şi creeze un stil la fel de inconfundabil 

ca o semnătură

„Sigur că ceea ce ne prezintă Feuillade – oraşul ca nesfârşit 
labirint de aparenţe false şi revelaţii subite – poate fi interpretat 
ca o exemplificare a modernităţii; dar, ca să explice cum anume 

[sublinierea lui Bordwell] reprezintă Feuillade acest material, 
filmologul ar trebui să arate cum au reuşit forţele modernităţii, 
luându-l pe Feuillade pe post de vehicul al lor, să-i producă 
strategiile regizorale [...] Or, aşa ceva e destul de greu de explicat, 
pentru că modernitatea, ca proces cultural de mari dimensiuni, e, 
până la urmă, o cauză îndepărtată a oricărei acţiuni umane. Atunci 
când o explicaţie istorică a unui eveniment particular precum 
decizia de a nu filma o anumită secvenţă aşa, ci aşa, se limitează 
la cauzele cele mai îndepărtate, explicaţia respectivă flirtează cu 
vacuitatea (afirmaţia „e mâna culturii” nu e mult mai precisă decât 
afirmaţia „e mâna lui Dumnezeu”). Istoricul care investighează 
o chestiune de detaliu trebuie să încerce să schiţeze un lanţ 
plauzibil de cauze mai apropiate. Teza modernităţii, care merge 
de la mare la mic şi rămâne la un nivel macroscopic, nu e făcută 
ca să explice fenomene de o asemenea delicateţe. Ea vine cu o 
daltă acolo unde e nevoie de un bisturiu. [...] Pornind de la premisa 
că o imagine poate fi compusă astfel încât atenţia privitorului 
să fie atrasă negreşit de elementele cutare şi cutare, Feuillade 
şi alţi cineaşti contemporani cu el se bazau pe tradiţii artistice 
foarte vechi. Centrarea, echilibrarea compoziţiei, diferenţele 
de dimensiuni dintre obiectele apropiate şi cele îndepărtate, 
relaţiile dintre planul apropiat şi fundal, înrămarea unui personaj 
într-o fereastră sau într-o uşă – toate astea şi altele sunt strategii 
folosite de secole întregi în construirea imaginilor. În acelaşi timp, 
Feuillade, după cum am văzut, a găsit diverse moduri de a adapta 
aceste tradiţii la construirea de imagini în mişcare [...] El ne dă 
şi momente de senzaţie sau imagini-şoc [dintre cele pe care unii 
teoreticieni le găsesc specific „moderne” – n.m.] – o otrăvire, un 
şarpe ieşind dintr-o gură de aerisire –, însă acestea se evidenţiază 
pe un fundal de intrări, ieşiri, priviri şi gesturi, care, deşi e mereu 
dinamic, nu e răvăşitor din punct de vedere perceptual. Dacă se 
poate vorbi despre prezenţa în filmele lui a unor stimuli specific 
moderni, aceştia sunt integraţi în nişte principii stabile de design 
vizual. Explicaţiile care insistă pe un aşa-zis specific al experienţei 
vizuale în epoca modernă nu ne ajută să înţelegem de ce cineaştii 
au adoptat asemenea strategii venerabile şi cum le-au revizuit 
astfel încât să răspundă nevoilor unei arte narative care este şi 
temporală.”19  
   
Cartea lui Bordwell, „Figures Traced in Light”, cuprinde patru 
studii de caz pe operele unor maeştri ai cadrului lung şi larg. 
Primul maestru este chiar Feuillade, care a intrat în industria 
cinematografică franceză într-un moment în care „tabloul” era rege 
şi care a ajuns la mari performanţe în coregrafierea ansamblurilor. 
Al doilea maestru este Kenji Mizoguchi, care a lucrat în industria 
cinematografică japoneză din anii ’20 până în anii ’50. Lui 
Mizoguchi, cadrul lung nu i-a fost impus aşa cum i-a fost impus 
lui Feuillade. Când a început el, cinematografia japoneză adoptase 
deja principiile decupajului american; cadrul lung devenise o 
opţiune secundară. Mizoguchi a ales s-o exploreze pe aceasta. 
În explorările lui, el a anticipat „acea adâncime a câmpului” – 
constând în tensiunea dintre un plan apropiat care e, într-adevăr, 
foarte aproape de cameră (deci foarte proeminent) şi un plan 
îndepărtat la fel de clar – pe care Bazin avea s-o salute mai târziu 
la Welles. Mizoguchi a abandonat însă această strategie, alegând o 
formă mai subtilă, mai puţin histrionică de „adâncime a câmpului” 
– una în care planul apropiat (sau planul unu) al imaginii e mai 
degrabă gol, iar cele mai apropiate obiecte şi personaje sunt abia 
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în planul doi. Bazin, care n-a apucat să-l descopere ca lumea pe 
Mizoguchi, considera că adâncimea câmpului lipseşte aproape 
total din filmele anilor ’30 (mai puţin din ale lui Renoir). Indiferent 
cum ar fi servit această variantă a ei concepţiei baziniene despre 
realism, Mizoguchi pare s-o fi pus în primul rând în serviciul 
unei discreţii ce purifică melodramele pe care le regizează. În 
momentele cu maximă încărcătură emoţională, se întâmplă adesea 
ca personajele lui să nu avanseze spre planul apropiat, ci să se 
retragă în „adâncul” cadrului; feţele lor pot fi întoarse astfel încât 
să nu le putem vedea, iar acţiuni cruciale de-ale lor pot fi ascunse 
privirilor noastre de câte un obiect plasat strategic. Rezultatul nu 
e o artă distantă, ci una foarte delicat modulată. 

Situaţia celui de-al treilea maestru, Theodoros Angelopoulos, e 
complet diferită de a predecesorilor săi. El a adoptat cadrul lung 
la începutul anilor ’70, când această tehnică „avea deja un foarte 
serios pedigri, ea fiind canonizată nu doar de o serie de mari 
regizori, ci şi de o întreagă literatură critică”. Feuillade nu trebuise 
să reflecteze teoretic la ceea ce făcea; instituţia pentru care lucra îi 
impusese o formulă stilistică – singura cunoscută la vremea aceea 
– şi singura lui datorie fusese aceea de a fi ingenios. La rândul lui, 
Mizoguchi se confruntase cu un context relativ simplu: exista o 
opţiune principală –decupajul analitic – şi mai exista şi o opţiune 
secundară – cadrul lung. Mizoguchi alesese să-l exploreze pe 
acesta din urmă şi, în cursul explorărilor lui, îi dăduse noi funcţii. 
Dar în anii ’60, când Angelopoulos îşi făcea educaţia cinefilă la 
Paris, cadrului lung i se dăduseră deja tot felul de funcţii, iar 
acestea fuseseră teoretizate copios de la Bazin încoace. Înainte 
de a opta, un regizor ambiţios trebuia să cunoască toată istoria 
opţiunii lui; doar aşa avea o şansă să-şi creeze un stil la fel de 
inconfundabil ca o semnătură – una dintre condiţiile succesului 
pe proaspăt înflorita piaţă festivalieră. Angelopoulos s-a format, 
deci, în contact cu nişte instituţii complet diferite de cele în care 
se formaseră Feuillade şi Mizoguchi: Parisul cultural, aflat atunci 
într-un moment de mare efervescenţă cinefilă (cu ideile lui Bazin 
încă pe val, dar şi cu ale lui Brecht, despre care Angelopoulos avea 
să declare mai târziu că a devenit, pentru el, un „punct esenţial de 
referinţă”); şi piaţa festivalieră, care deja începea să se constituie 
într-o mare reţea de desfacere a filmelor – o alternativă (singura, 
de altfel) la Hollywood.20

Nici măcar cei mai inovatori regizori nu 
inventează totul de la zero - ei inovează în 

interiorul unei tradiţii

Cazul maestrului taiwanez Hou Hsiao-hsien e, iarăşi, complet 
diferit. Spre deosebire de Angelopoulos, el se lansează (la începutul 
anilor ’80) într-o industrie profund comercială, realizând comedii 
romantice cu cântăreţi pop în rolurile principale. Conform 
propriilor sale mărturisiri, motivele pentru care îmbrăţişează 
cadrul lung şi larg sunt, iniţial, pur pragmatice: obţinerea unui joc 
mai bun de la actorii neprofesionişti cu care trebuie să lucreze. 
Hou şi-a dat seama că era în interesul lui să-i filmeze în cadre 
lungi (astfel încât ei să-şi poată construi un ritm firesc în scenele 
de dialog) şi de la distanţă (astfel încât ei să poată uita de cameră). 
Asta însemna că, atunci când filma pe străzi, trebuia să ia o decizie 

în privinţa maşinilor şi a trecătorilor: să blocheze circulaţia de 
teamă că aceasta i-ar putea acoperi actorii în momentele lor cele 
mai importante? Sau s-o lase, după principiul renoirian (enunţat 
de Bazin) potrivit căruia un dialog scenarizat şi învăţat pe dinafară 
de actori – adică ceva creat în laborator – trebuie dizolvat, pentru 
binele lui, în oceanul vieţii reale? Fără să fi auzit la vremea aceea 
nici de Renoir, nici de Bazin, Hou a optat pentru a doua variantă. 
Aşa se face că, în comediile lui muzicale de la începutul anilor ’80, 
apar premisele stilistice ale „feliilor de viaţă” pe care avea să le 
regizeze între 1983 şi 1987: el n-a trebuit să-şi schimbe complet 
stilul, ci doar să continue în direcţia spre care înclinase de la bun 
început. Această reorientare către „felia de viaţă” e încurajată, la 
momentul respectiv, de instituţia în care lucrează: în condiţiile 
în care filmele comerciale taiwaneze, finanţate din surse private, 
pierdeau tot mai mult teren în faţa celor importate din Hong Kong, 
statul a intervenit cu un program care oferea finanţare tinerelor 
talente şi filmelor cu buget redus, inspirate din realităţi locale. Aşa 
se naşte „noul cinema taiwanez” din anii ’80, care se face repede 
cunoscut pe piaţa festivalulurilor. După cum sugerează Bordwell, 
contactul cu această instituţie nouă pentru Hou – cu aşteptările 
ei, cu tradiţiile ei – îl stimulează şi el pe autor, îmboldindu-l spre 
noi aventuri în domeniul stilului, al formei cinematografice. Nu e 
vorba de niciun oportunism din partea lui Hou21. După cum scrie 
Bordwell în altă parte, multe mişcări înnoitoare apărute de-a lungul 
timpului în interiorul a diverse cinematografii naţionale (Bordwell 
dă şi exemplul filmului iranian în anii ’90, la care s-ar putea adăuga 
şi filmul românesc din anii ’2000) refac (sigur, cu multe diferenţe) 
aceeaşi mare traiectorie. Ele încep ca nişte mişcări realiste 
asemănătoare, în principiile lor estetice de bază, cu neorealismul 
italian; întoarcerea la acele principii poate fi complet asumată 
teoretic (e, de pildă, cazul lui Cristi Puiu, ale cărui interviuri 
denotă o bună cunoaştere a practicii şi a teoriei realismului în 
cinema) sau poate fi intuitivă (cum pare să fi fost cazul lui Hou). 
În orice caz, după primele lor succese, autorii importanţi ajung 
să-şi pună tot mai multe întrebări despre reprezentarea realităţii 
în cinema; devin tot mai conştienţi (chiar şi cei care au fost foarte 
conştienţi de la bun început) de convenţiile, de artificiile implicate 
în producerea oricăui realism. Cu alte cuvinte, devin tot mai 
formalişti. Realismul lor sfârşeşte prin a produce experimente tot 
mai îndrăzneţe în domeniul formei, adică tot mai mult şi mai mult 
artificiu. Procesul ăsta e unul pozitiv: e vorba despre o căutare 
permanentă, pe care piaţa festivalieră e datoare s-o încurajeze la 
regizorii pe care îi încoronează ca autori.22 

Ce rezultă din studiul lui Bordwell? Că nici măcar cei mai inovatori 
regizori nu inventează totul de la zero. Ei inovează în interiorul 
unei tradiţii. Evident că tradiţia aceea nu trebuie să fie neapărat 
acelaşi lucru cu sistemul de practici şi norme aflat în momentul 
acela la putere în cinematografia naţională de care aparţin. Îl pot 
respinge total pe acela, inspirându-se din altă parte. Mulţi artişti 
încep prin a imita lucruri care le plac; încearcă să combine opţiuni 
preluate una de acolo, alta de dincolo, într-un stil coerent. Unii 
dintre ei simt nevoia să îmbrăţişeze sau măcar să consulte teorii 
despre cinema; acestea îi pot călăuzi spre coerenţa dorită. De pildă, 
Angelopoulos, atunci când a optat pentru cadrul lung, a făcut-o 
în deplină cunoştinţă de cauză: era la curent şi cu istoria acestei 
tehnici (de la Renoir şi Mizoguchi la Antonioni), şi cu dezbaterile 
despre funcţiile ei (de la Bazin încolo). Din contră, Hou Hsiao-hsien 
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a optat iniţial pentru această tehnică pentru simplul motiv că ea îi 
permitea să rezolve nişte probleme concrete cu care se confrunta 
la filmări; explorarea funcţiilor ei a venit mai încolo. Toţi cineaştii 
operează în interiorul unor instituţii: un exemplu de asemenea 
instituţie este cinematograful hollywoodian (după modelul 
căruia sunt organizate şi alte industrii cinematografice capabile 
să se autosusţină financiar), dar tot o instituţie este şi circuitul 
festivalier (spre care se orientează în mod firesc cinematografiile 
mici). Ambele instituţii au normele lor. Cinematograful comercial 
descurajează opţiunile stilistice radicale (cum ar fi renunţarea la 
montaj sau, dimpotrivă, montajul disjunctiv sau dezorientant), 
încurajând, în schimb, inovaţiile la nivelul tehnologiilor folosite 
şi (în anumite limite) la nivelul construcţiei narative. În schimb, 
circuitul festivalier încurajează opţiunile stilistice radicale (care 
contravin normelor clasice). Orice ar face, artiştii au nevoie de 
instituţii; nu pot fi de capul lor. În privinţa asta, se poate într-
adevăr vorbi despre influenţa „culturii” şi a „ideologiei”. Ceea ce nu 
se poate spune (decât simplificând neproductiv) este că o anumită 
tehnică regizorală (de pildă, un anumit mod de a trata chestiunea 
adâncimii spaţiului cinematografic) e întotdeauna manifestarea 
unei anumite ideologii (de pildă, a celei burgheze). Sau că în cadrele 
lungi ale lui Mizoguchi ori ale lui Hou se manifestă vreun specific 
cultural japonez, respectiv chinez – vreun spirit al culturii locale 
ce ia deciziile stilistice în locul lor. (Bordwell: dacă „predilecţia lui 
Mizoguchi pentru unghiuri plonjate şi pentru blocarea accesului 
vizual al spectatorului la informaţii de maxim interes” s-ar explica 
pe de-a întregul „prin apartenenţa lui la o cultură cu tradiţii 
analoage în artele ei plastice”, atunci ar trebui explicate şi motivele 
pentru care „mulţi dintre contemporanii săi nu manifestă nici o 
înclinaţie către aceste procedee”, care „în schimb se regăsesc şi 
în filme non-japoneze”. Evident că tradiţiile artistice locale „sunt 
relevante în procesul de explicare cauzală şi funcţională a unui stil 
regizoral”, dar ele nu explică totul: drumul istoricului scrupulos 
„de la factorii culturali la particularităţile stilistice ale unei lucrări 
sau ale unei filmografii” nu se parcurge „dintr-un singur salt, ci în 
mai mulţi paşi mici”. Astfel, e mult „mai plauzibil că Mizoguchi – 
care studiase atât tradiţiile occidentale din artele plastice, cât şi pe 
cele asiatice – a optat pentru anumite procedee pentru că acestea 
serveau cel mai bine funcţiile anumitor scene – în primul rând 
funcţiile lor dramatice, dar poate şi funcţia de a evoca [sublinierea 
lui] arta tradiţională japoneză.” După cum studiul scrupulos al 
evoluţiei artistice a lui Hou ne sugerează că acesta „a descoperit în 
mod pragmatic anumite procedee compoziţionale” care-i rezolvau 
anumite probleme şi abia apoi le-a văzut analogiile cu procedee 
din alte arte23). Evident că „ideologia” şi „cultura” joacă un rol 
important. „Cultura” e cea care furnizează „materialul tematic” al 
filmelor – şi nu mă refer doar la valorile pe care aproape orice 
film hollywoodian trebuie să le afirme, ci şi la temele (alienarea, 
incomunicabilitatea etc.) unui cinema foarte personal cum e acela 
al lui Antonioni. (Aceste teme erau la mare preţ în mediul lui 
cultural – în piesele de teatru şi în romanele ambiţioase etc.) De 
asemenea, „cultura” şi „ideologia” influenţează evoluţia stilistică  a 
cineaştilor şi în sensul că, adesea, le dau noi probleme de rezolvat: 
„trecerea de la scurtmetraj la lungmetraj, de la mut la sonor, de 
la ecrane mai mici la ecrane mai mari – toate astea au venit ca 
răspunsuri la nişte nevoi extrastilistice, la comanda societăţii sau 
la ideile companiilor de producţie despre ceea ce este în beneficiul 
pieţei”.24 Ca să nu mai vorbim de cazurile în care regimul politic 

dictează anumite formule stilistice şi interzice altele. Dar, chiar şi 
în asemenea cazuri (exemplele lui Bordwell sunt „gigantomania” 
stalinistă şi întoarcerea Japoniei spre tradiţiile ei naţionale în anii 
de dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial), cineaştii continuă 
să gândească în probleme şi soluţii, în scopuri şi mijloace. Continuă 
să ia decizii. „Normele instituţionalizate şi logica focalizată pe 
rezolvarea de probleme intervin pentru a alege între mijloace 
stilistice rivale”. Scopurile or fi ele dictate din afară, dar mijloacele 
nu pot fi dictate până la ultimul detaliu. „Ideologia şi cultura nu 
pot pregăti dinainte fiecare detaliu, iar stilul e o chestiune de 
detalii”.25 Pornind de la premisa că cineaştii gândesc în termeni 
de probleme-soluţii, scopuri-mijloace etc. şi investigând metodic 
toţi factorii care le pot influenţa deciziile, de la cei proximi la cei 
mai îndepărtaţi, modelul de analiză propus de Bordwell poate să 
vină cu afirmaţii mai exacte, cu distincţii mai fine decât tot ce s-a 
mai făcut în domeniul stilisticii cinematografice. Poate să măsoare 
inovaţia în raport cu norma, poate să explice mai clar virtuţile 
filmelor deja recunoscute drept capodopere, poate să scoată la 
lumină virtuţile unor filme trecute cu vederea etc.  
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Cazul lui Billy Wilder e unul paradoxal: pentru că filmele 
scenaristului-regizor au avut succes la public şi au fost atacate de 
mai toţi criticii importanţi din vremea lui, Billy Wilder a rămas 
în istoria filmului ca un clasic fără să fi fost neapărat inclus între 
realizatorii respectabili. N-aş putea să spun, în condiţiile astea, dacă 
Billy Wilder e subevaluat sau supraevaluat, dar cred că un bun punct 
de plecare în reevaluarea lui ar fi cercetarea atentă a calităţilor, sau 
a defectelor, sau a trăsăturilor de caracter care i-au atras simpatia 
publicului şi aversiunea criticilor.

Să începem cu aversiunea criticilor. 
„One, Two, Three” („Unu, doi, trei”, 1961), o comedie despre un 
industriaş american care locuieşte cu familia în Berlin, e sugestivă 
pentru filmele lui Billy Wilder: atinge un subiect contemporan 
(Războiul Rece), dar cu greu poate fi numit realist; pleacă de la 
o premisă comică simplă (unui industriaş îi e dată în grijă fiica 
nedisciplinată a şefului) şi o dezvoltă apelând la multe dintre 

gag-urile cu tradiţie (fata şefului se mărită pe ascuns cu un tânăr 
comunist, dispare când tatăl ei anunţă că vine după ea în Berlin 
ş.a.m.d.). Filmul e consecvent în înfăţişarea fiecărei tabere: capitaliştii 
sunt ridiculizaţi pentru mercantilismul lor, iar comuniştii – pentru 
idealismul lor îngust. Numai că discursul politic este unul superficial 
– practic, şi comuniştii, şi capitaliştii din film sunt nişte caricaturi 
de care pot râde spectatorii. Tocmai de aceea „One, Two, Three” 
e un film comod: oricare ar fi modul de gândire al spectatorilor, e 
mai rafinat decât cel al protagoniştilor; comparate cu ideile fixe ale 
personajelor din film, convingerile spectatorilor par fără cusur.
Criticul de film Pauline Kael atacă „One, Two, Three” într-o 
cronică meticuloasă în care citează şi contrazice, rând pe rând, 
cronicile elogioase din alte publicaţii. Viteza cu care se înlănţuie 
glumele, intens lăudată de alţi critici, nu o impresionează şi pe 
ea: „Nu cred că râsul ne epuizează până la sfârşitul filmului; ne 
oboseşte vulgaritatea coercitivă, frenetică, insultătoare – gag-urile 
care vin pe bandă rulantă”; o revoltă să vadă că poantele lui Billy 
Wilder pe tema Războiului Rece pot trece drept satiră şi le contestă 
originalitatea, argumentând că efectul comic e produs mai degrabă 
de aglomerarea poantelor decât de valoarea lor individuală.

supraevaluați? | dosar

Billy Wilder
de Irina Trocan

capete de acuzare

▶



52                                                                 decembrie 2010 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

Concluzia lui Pauline Kael poate fi parţial contrazisă; pot fi alese 
din film glume mult mai inspirate decât cele pe care le citează ea, 
şi poate fi argumentat că umorul-prin-aglomerare nu e neapărat o 
tehnică la îndemâna oricui. Dar e greu de apărat ireverenţa cu care 
Billy Wilder îşi alege un subiect delicat, unul care merita explorat 
în profunzime cu tot umorul negru de care e capabil autorul său, 
şi apoi se mulţumeşte să facă glume răutăcioase, dar benigne, pe 
marginea lui. 
Tot în cronica ei la „One, Two, Three”, Pauline Kael îl numeşte pe 
Wilder „un regizor isteţ şi vioi a cărui operă n-are sensibilitate sau 
pasiune sau graţie sau frumuseţe sau eleganţă”, iar criticii Jean 
Domarchi şi Jean Douchet îi aduc cam aceleaşi reproşuri într-o 
introducere prudentă a unui interviu (apărut în „Cahiers du cinéma”, 
în numărul din august 1962): „Verva omului ne-a atras, trebuie să o 
spunem, mai mult decât opera sa – care nu este dintre cele pe care 
le plasăm prea sus, cu toate că o punem cu plăcere o sută de coţi 
deasupra celor ale compatrioţilor noştri pe care Wilder îi admiră. 
Să apreciem, deci, vivacitatea unui discurs ţinut într-o franceză 
impecabilă, chiar dacă nu academică, cu toate că îl găsim prea puţin 
metafizic pentru gustul nostru.”
Trebuie spus din capul locului că acuzaţiile de mai sus sunt mult mai 
pertinente în cazul lui „One, Two, Three” decât pentru filmografia 
lui Billy Wilder, în ansamblu. Vorbim, totuşi, despre omul care a 
creat zeci de personaje memorabile şi mă îndoiesc că acestea pot 
fi reuşitele unui meseriaş energic şi tupeist. În schimb, aş putea să 
cred că popularitatea şi longevitatea lui Billy Wilder la Hollywood 
s-a datorat mai degrabă abilităţilor de entertainer decât sensibilităţii, 
că a contat mai mult pentru succesul lui faptul că Wilder a făcut 
filmele pe care publicul vroia să le vadă. În consecinţă, mi se pare 
just să încep apărarea lui printr-o analiză a talentului extraordinar 
cu care Billy Wilder făcea filme care nu sunt neapărat sensibile.

În fragmentul despre Billy Wilder din „The American Cinema: 
Directors and Directions 1929-1968”, inclus într-o parte a cărţii 
supraintitulată „Less Than Meets the Eye” („Mai puţin decât pare”), 
Andrew Sarris îl învinuieşte pe Billy Wilder că e „prea cinic să 
creadă în propriul cinism”. Criticul argumentează că sarcasmul din 
filmele lui Wilder e întotdeauna diluat de momente sentimentale şi 
dă drept exemplu finalul din „Stalag 17”, în care protagonistul cinic 
şi egoist al filmului face un prim gest emoţionant, atipic pentru el. 
Sarris adaugă că nu se poate aştepta de la un regizor cu „ferocitatea 
superficială” specifică lui Billy Wilder să facă un film coerent despre 
condiţia umană.
Nu cred că trebuie să explic pe larg în ce fel cinismul poate împiedica 
un realizator de la Hollywood să facă filme comode pentru publicul 
plătitor. Dacă, totuşi, filmele lui Wilder au fost bine primite, e 
pentru că Billy Wilder a fost un cinic adaptabil. A avut ambiţia să 
facă filme care-i plac, dar nu l-a deranjat neapărat să respecte nişte 
tipare tradiţionale care dictează că publicul trebuie să râdă periodic, 
sfârşitul trebuie să-i răsplătească pe protagoniştii merituoşi şi să-i 
pedepsească pe vinovaţi, motivaţiile personajelor trebuie să fie 
limpezi etc. O parte din reproşurile lui Andrew Sarris se leagă de 
compromisurile pe care Billy Wilder era dispus să le facă, deşi îi 
afectau filmele.
Şi totuşi, aş zice că abilitatea cu care Billy Wilder face compromisuri 
n-ar trebui trecută cu vederea. Un exemplu demn de reţinut e „The 

Apartment” („Apartamentul”, 1960) – povestea lui C.C. Baxter (Jack 
Lemmon), un angajat conştiincios care îşi lasă şefii să-i folosească 
apartamentul pentru relaţiile lor extraconjugale. Baxter este un 
protagonist uşor de simpatizat, pe care orice producător de la 
Hollywood l-ar aproba fără să stea pe gânduri, dar viziunea lui Billy 
Wilder asupra oamenilor, aşa cum reiese din film, e cât se poate de 
severă: practic, Baxter iese în evidenţă printre sutele de angajaţi 
ai firmei în care lucrează prin imoralitatea lui, nu prin meritele 
personale; e promovat pentru că le e util şefilor şi, în situaţia în care 
e pus, integritatea nu i-ar ajuta deloc. Plecând de la această premisă, 
Billy Wilder îşi permite să construiască aceeaşi poveste pe care 
publicul s-a obişnuit să o vadă - implicaţiile ei vor fi, oricum, mai 
sumbre.
Mai mult decât atât, Billy Wilder e un dialoghist destul de talentat 
încât să poată scrie într-un fel original –într-un fel care să-i placă- 
replici care s-au spus deja de sute de ori. A fost constrâns de cenzura 
hollywoodiană să dea de înţeles că, la sfârşitul filmului „Love in 
the Afternoon” („Dragoste de după-amiază”, 1957), seducătorul 
matur (Gary Cooper) şi tânăra îndrăgostită (Audrey Hepburn) se 
căsătoresc; Wilder a rezolvat problema încorporând mesajul într-
un monolog sarcastic-afectuos livrat de tatăl protagonistei (Maurice 
Chevalier) -un detectiv specializat în urmărirea soţiilor infidele, 
care îl cunoaşte deja perfect pe noul ginere din toate dosarele în care 
figurează-, iar formularea fericitei veşti e următoarea:  „Cazul lor a 
fost adus în faţa judecătorului suprem din Cannes. Acum execută o 
condamnare pe viaţă în New York, statul New York, Statele Unite”.
Sigur, era de aşteptat ca temperamentul lui Billy Wilder să nu se 
împace întotdeauna cu aşteptările spectatorilor care nu tolerează 
decât o anumită doză de pesimism. Înclin să cred că două dintre 
cele trei filme respinse de public ale lui Billy Wilder –„Ace in the 
Hole” (1951) şi „Kiss Me, Stupid” (1964)- au eşuat din această cauză. 
Ţinând cont că libertatea lui Billy Wilder e, de regulă, mărginită 
de normele hollywoodiene (sau cel puţin aşa pare), e interesant 
de urmărit cum sunt construite personajele în aceste filme – cât 
e substanţă şi cât e entertainment în poveştile în care Wilder îşi 
temperează cinismul cel mai puţin. Să-l alegem pe cel mai antipatic 
dintre cei doi protagonişti. Chuck Tatum (Kirk Douglas), jurnalistul 
din „Ace in the Hole”, e concediat din redacţia unui ziar newyorkez 
prestigios şi ajunge să se angajeze la o publicaţie măruntă din 
Albuquerque; când întrezăreşte posibilitatea unei serii de reportaje 
care i-ar putea relansa cariera, aranjează ca un bărbat blocat într-o 
peşteră să fie scos de acolo prin cea mai laborioasă metodă – adică 
se asigură că va putea să vândă ştiri despre operaţiunea de salvare 
cât mai multe zile. Filmul a fost etichetat ca fiind cinic în 1951 şi, 
deşi probabil ar părea mult mai puţin cinic astăzi, defectele de 
construcţie rămân aceleaşi. Parcă toate personajele care au o 
anumită influenţă şi-o folosesc exclusiv în propriul interes: Tatum 
îi prelungeşte captivitatea subiectului său fără să-şi facă mustrări 
de conştiinţă; primarul tolerează manevrele jurnalistului sperând 
că publicitatea îi va prii la următoarele alegeri; soţia captivului se 
bucură să vadă sosind tot mai mulţi curioşi, pentru că vor opri în 
restaurantul ei în drum spre peşteră. Cinismul din „Ace in the Hole” 
e unul facil – personajele sunt programate să ignore victima şi să-şi 
vadă de afacerile lor. Ce salvează filmul, din punctul meu de vedere, 
e tocmai stilizarea hollywoodiană care i-a intrat în sânge lui Billy 
Wilder: deşi Chuck Tatum e un personaj construit să şocheze, îşi 
petrece mare parte a timpului enunţând aforisme („Good news is 
no news”) sau ironizând mediocritatea orăşelului în care sfârşeşte 
împotriva voinţei lui (după ce citeşte pentru prima oară ziarul local, 
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îi comunică redactorului-şef că n-a vrut să-l măsoare cu standardele 
unui ziar de metropolă, „dar chiar şi pentru Albuquerque, e destul 
de Albuquerque”). 
Numai că „Ace in the Hole” semnalează o problemă mai gravă. Billy 
Wilder şi-a demonstrat creativitatea prin felul în care se fereşte de 
constrângeri, încât şi filmele cele mai cuminţi –adică cenzurate- 
sunt influenţate puternic de personalitatea lui; dar rămâne de 
discutat cât de coerentă e viziunea sa, aşa cum reiese din filmele în 
care nimic nu o mai cenzurează.

Vreau să las la o parte, pentru moment, evaluarea lui Wilder ca 
autor, pentru că ţin să fac o precizare importantă: dacă viziunea în 
slujba căreia îşi pune talentul e discutabilă, talentul propriu-zis al 
lui Billy Wilder e incontestabil – mai ales că şi l-a demonstrat pe tot 
parcursul unei foarte lungi cariere. Wilder, care a lucrat ca scenarist 
multă vreme înainte să devină şi regizor, spunea despre sine că nu 
scrie, ci rescrie, şi pare just, dacă ţinem seama de sursele filmelor 
lui: „Stalag 17”, „Sabrina”, „The Seven Year Itch” şi „The Front Page” 
sunt adaptări după piese de pe Broadway. „Double Indemnity” şi 
„Witness for the Prosecution” sunt adaptări după romane, iar „The 
Private Life of Sherlock Holmes” pleacă de la povestirile lui Arthur 
Conan Doyle. „Midnight” (1939) (regizat de Mitchell Leisen şi scris 
de Wilder cu primul său colaborator frecvent, Charles Brackett) e un 
film comandat de studio după succesul lui „It Happened One Night” 
- Wilder şi Brackett au fost angajaţi să scrie un film care seamănă cu 
el, dar pare proaspăt. „Some Like It Hot” pleacă de la un film german 
din 1928, iar „Fedora” pare să fie o variantă la „Sunset Boulevard”. 
Cum filmele studiourilor hollywoodiene erau, în mare parte, bazate 
pe reţete mai vechi, se poate spune că şi scenariile originale ale lui 
Billy Wilder sunt rescrieri. Şi, dată fiind diversitatea subiectelor şi 
structurilor acestor surse, putem trage concluzia că meritul lui Billy 
Wilder a fost să poată adapta şi perfecţiona mai orice.
Wilder era la fel de capabil să adapteze un rol pentru un actor 
anume (şi, de regulă, scria dialogurile după ce ştia pentru cine le 
scrie) sau căuta un anumit actor pentru un rol care simţea că are 
probleme (a ales-o pe Marilyn Monroe pentru rolul lui Sugar Kane 
din „Some Like It Hot”, ştiind cât e de dificilă, pentru că nu credea 
că Sugar Kane, interpretată de o actriţă mai puţin exuberantă, ar fi 
un personaj credibil). Dacă Billy Wilder poate fi acuzat că a căpătat 
defectele profesionale ale unui scenarist de Hollywood, poate fi, la 
fel de bine, apărat că a ştiut să exploateze calităţile sistemului.

Câteva opţiuni de distribuţie ale lui Billy Wilder sunt un fel de glume 
pentru iniţiaţi. În „Love in the Afternoon”, omagiul pentru maestrul 
său Ernst Lubitsch, Billy Wilder îl distribuie pe Gary Cooper într-un 
soi de prelungire a rolului lui din „Bluebeard’s Eighth Wife” (1938) 
-film scris de Wilder şi Brackett şi regizat de Lubitsch- şi îl alege 
pe Maurice Chevalier în rolul detectivului care urmăreşte soţiile 
infidele – gluma fiind că, în filmele lui Lubitsch, Maurice Chevalier 
interpreta rolul celui prins cu soţiile infidele.
E interesant de văzut cum traiul îndelungat la Hollywood a influenţat 
geneza filmului „Some Like It Hot” („Unora le place jazz-ul”, 1959). 
Billy Wilder a plecat de la o situaţie comică destul de brută –doi 

bărbaţi (interpretaţi de Jack Lemmon şi Tony Curtis) se travestesc 
şi intră într-o orchestră de jazz exclusiv feminină- şi a dezvoltat-o 
folosind cu ingeniozitate toate clişeele din filmele de gen: a avut 
nevoie de o motivaţie puternică pentru travestire, aşa că a mutat 
acţiunea în vremea Prohibiţiei şi i-a pus pe bărbaţi în situaţia de a se 
ascunde de gangsteri; a trebuit să inventeze o ocupaţie pentru fetele 
din formaţie, aşa că a dus formaţia într-o staţiune turistică unde 
fetele îşi petrec timpul liber încercând să seducă milionari. Nu în 
ultimul rând, e interesant că Tony Curtis a avut nevoie de un stil de 
joc –altul decât cel în care-şi interpretează personajul, şi altul decât 
cel al „protagonistei”- pentru acele secvenţe în care personajul lui 
se deghizează în milionar, şi actorul a rezolvat problema imitându-l 
pe Cary Grant.
Iar dacă „Some Like It Hot” e opera unui om care a lucrat destul de 
mult timp ca scenarist încât să ştie toate genurile, se poate spune că 
„Sunset Boulevard” (1950) e opera cuiva care a lucrat ca scenarist 
destul cât să cunoască viaţa unui scenarist. Joe Gillis (William 
Holden) e unul dintre cei mai complecşi protagonişti ai lui Wilder 
şi poate cel mai puţin „hollywoodian” dintre ei, în sensul că viaţa 
lui interioară şi probele prin care trece sunt cel mai puţin legate. O 
bună parte a filmului, Gillis o studiază detaşat pe Norma Desmond 
(Gloria Swanson), o mare actriţă de film mut care a fost uitată după 
venirea sonorului, când „filmele au devenit mici”. În contextul 
istoriei cinematografului, „Sunset Boulevard” face cronica unei 
epoci încheiate (filmul mut) în momentul în care altă epocă, cea a 
studiourilor, era pe punctul să se încheie şi transpare din el nostalgia 
vremurilor de glorie. Norma Desmond e o eroină tragică al cărei 
destin a fost să trăiască mai mult decât tragedia; e lăsată în urmă de 
evoluţia industriei filmului, şi uitarea i se pare şi mai dureroasă din 
cauză că nimeni nu o priveşte cum îşi exhibă suferinţa. 
Nu e lipsit de importanţă că „Sunset Boulevard” e printre cele mai 
apreciate filme-despre-film: s-au făcut suficiente încât să poată fi 
considerate un gen - unul mai matur decât celelalte genuri. Andrew 
Sarris scria că el, spre deosebire de alţi critici, nu e împotriva 
filmelor hollywoodiene despre Hollywood: ce altceva cunoaşte 
Hollywood-ul la fel de bine?

Am vorbit atât de mult până acum despre talentul cu care Billy 
Wilder reîmprospătează reţete vechi încât aţi putea înţelege că 
Wilder n-a ştiut decât să opereze schimbări minore. Nu e deloc 
aşa. „Double Indemnity” („Asigurare de moarte”, 1944), regizat de 
Wilder şi scris împreună cu Raymond Chandler (mare scriitor de 
hard-boiled fiction), după un roman al lui James M. Cain (alt mare 
scriitor de hard-boiled fiction), e unanim acceptat ca prototip al 
filmului noir. Billy Wilder apelează la o structură nonlineară care 
apropie filmul de naraţiunea la persoana I a romanului: povestea e 
spusă într-un flashback, iar imaginile sunt însoţite de comentariul 
din off al protagonistului. Tehnica narativă din „Double Indemnity” 
a fost imitată şi răsimitată de noir-urile care au urmat (dar trebuie 
spus în treacăt că Billy Wilder nu s-a mulţumit să-şi copieze trucul – 
data următoare când a folosit narare din off, în „Sunset Boulevard”, 
vocea naratorului aparţinea unui mort). 
Inovaţia formală serveşte povestea, îi dă substanţă. Structura 
nonlineară elimină suspansul – pentru că deznodământul e 
dezvăluit de la bun început- şi accentuează neliniştea şi regretul din 
tonul vocii care povesteşte întâmplările. În „Double Indemnity”, 
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agentul de asigurări Walter Neff (Fred MacMurray) complotează 
cu femeia de care se îndrăgosteşte să-i omoare soţul, sperând că 
vor rămâne împreună cu banii din asigurarea de viaţă. Şeful lui, 
Keyes (Edward G. Robinson), ghiceşte înşelăciunea şi o suspectează 
pe soţie, dar nu-l bănuieşte şi pe Neff. Relatarea care dă structura 
filmului e confesiunea lui Neff către Keyes; mărturisindu-şi crima, 
Walter Neff îşi recunoaşte, implicit, eşecul şi trădarea.
Nu e surprinzător că, în 1944, un film cu un asemenea subiect a avut 
un impact puternic, însă efectul lui nu poate fi disociat de felul în 
care Wilder tratează subiectul. Iar inovaţiile regizorului-scenarist 
nu se limitează la construcţia narativă: Wilder a turnat o bună 
parte din film în afara studiourilor, într-o perioadă în care puţini 
regizori americani foloseau locaţii autentice. Povestea din „Double 
Indemnity” –acea întâmplare excepţională pe care oricine speră s-o 
vadă doar în filme- li s-a părut spectatorilor şi mai înfricoşătoare 
pentru că se petrecea în spaţiul urban în care ei îşi duceau viaţa 
de zi cu zi; planul întocmit de protagonist şi de femeia fatală pare 
să necesite şi mai mult sânge rece atunci când cei doi pun la cale 
ultimele detalii ale crimei în decorul liniştit al unui supermarket.
Ca regizor, Billy Wilder a demonstrat la fel de multă îndrăzneală 
ca în postura de scenarist. Imediat după „Double Indemnity”, a 
ieşit din nou în afara studiourilor: întâi a filmat pe străzile din New 
York o secvenţă antologică din „The Lost Weekend” (1945), în care 
protagonistul, un scriitor alcoolic, se plimbă cu maşina de scris pe 
străzile oraşului, căutând un loc unde să o amaneteze pentru bani 
de băutură; mai apoi, Wilder a filmat „A Foreign Affair” (1948) în 
Berlin, la scurt timp după sfârşitul războiului, când oraşul era în 
ruine. Şi, tot datorită ambiţiei lui Wilder, „The Lost Weekend” –
considerat primul film solid despre un alcoolic făcut la Hollywood- 
conţine câteva secvenţe de delir care sunt comparabile cu cele mai 
şocante scene de film expresionist.  

Dacă mă întrebaţi pe mine, cel mai frumos moment din filmografia 
lui Billy Wilder e în ultima secvenţă din „Double Indemnity”, când 
Keyes îl găseşte pe Neff în birou înregistrându-şi confesiunea şi îi 
ascultă bâiguielile cu impasibilitatea unui părinte dezamăgit. Şi 

momentul n-are nici o legătură cu isteţimea sau vioiciunea pentru 
care Billy Wilder e creditat fără entuziasm.
Wilder pare lipsit de „sensibilitate sau pasiune sau graţie sau 
eleganţă” dacă filmele lui care amintesc de Ernst Lubitsch sunt 
comparate cu filmele lui Lubitsch, dar mi se pare că e o comparaţie 
nedreaptă - ignoră o diferenţă esenţială de temperament. Billy 
Wilder, în îndărătnicia lui, a făcut unele dintre cele mai curajoase 
filme hollywoodiene din vremea sa, or Lubitsch nu a încercat 
vreodată să testeze limitele cenzurii hollywoodiene; în schimb, 
Lubitsch are meritul de a fi înnobilat un gen deja existent.
Comediile lui se distingeau prin ceea ce era numit „the Lubitsch 
touch”, o particularitate pe care criticii au încercat fără prea mult 
succes să o teoretizeze. Andrew Sarris o descrie ca „o contratemă 
elegiacă în cele mai vesele momente ale unui film”. 
Billy Wilder o descrie ca pe o tehnică -o glumă imprevizibilă care 
urmează după o glumă previzibilă; dă drept exemplu o idee de-a 
lui Lubitsch pentru „Bluebeard’s Eighth Wife”. Wilder şi Brackett, 
scenariştii filmului, au scris o secvenţă de început în care un 
american intră într-un magazin de pe Coasta de Azur şi cere o haină 
de pijama, refuzând cu tărie să cumpere şi pantalonii, pentru că e 
absurd ca toţi bărbaţii să cumpere pantaloni de pijama când nici 
unul nu-i poartă. Lubitsch a citit secvenţa şi a simţit că e incompletă, 
apoi le-a sugerat o continuare: americanul cere să vorbească cu şeful 
magazinului, iar acesta e căutat în camera lui şi chemat la telefon; 
se dă jos din pat şi se îndreaptă spre telefon, îmbrăcat într-o haină 
lungă de pijama, dar fără pantaloni.
Explicaţia lui Wilder nu e completă: printre particularităţile lui 
Lubitsch se află şi ironia blândă cu care îşi priveşte protagoniştii; 
prin comparaţie, Billy Wilder e tot timpul mai caustic şi uneori mai 
grosolan. Iată cum arată o glumă imprevizibilă din filmografia lui 
Wilder: În „Love in the Afternoon”, Ariane (Audrey Hepburn) se 
duce la poliţie să anunţe că un bărbat (Gary Cooper) urmează să 
fie împuşcat într-o cameră de hotel de soţul amantei lui; la început, 
în mod previzibil, poliţistul nu o ia în serios, apoi îi spune că nu 
pot pedepsi o faptă care n-a fost comisă încă; devine interesat când 
află că soţul are o armă şi întreabă dacă are şi permis pentru ea. 
După toate acestea, în mod imprevizibil, poliţistul îi alungă orice 
speranţă justificând că, dintre cele 220.000 de camere de hotel 
din Paris, într-o astfel de noapte, în vreo 40.000 se petrec situaţii 
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similare – ar trebui mobilizaţi toţi poliţiştii, toţi pompierii, toate 
cadrele medicale şi toţi cercetaşii, dar asta nu e o chestiune în care 
să fie implicaţi băieţi în pantaloni scurţi. Tehnica e a lui Lubitsch, 
dar tonul e, în mod inconfundabil, al lui Wilder.
Pe de altă parte, s-ar putea ca „Love in the Afternoon” să fi fost 
mai puţin important în filmografia lui Billy Wilder dacă n-ar fi atât 
de tentantă comparaţia cu Ernst Lubitsch. François Truffaut, un 
admirator declarat al lui Billy Wilder, a fost mult mai entuziasmat 
de „The Seven Year Itch” („Şapte ani de căsnicie”, 1955), care e o 
comedie cu Marilyn Monroe cam în acelaşi fel în care „Love in the 
Afternoon” e o comedie cu Audrey Hepburn; a criticat celălalt film 
că nu e în pas cu vremurile. Am îndoieli că „The Seven Year Itch” 
e mai valoros decât „Love in the Afternoon”, dar, altfel, cred că 
obiecţia lui Truffaut e relevantă; Billy Wilder imită eleganţa unor 
alte vremuri fără să fie în stare să o transforme sau să o egaleze.

Există un motiv obiectiv care face evaluarea lui Billy Wilder dificilă. 
Filmografia lui cuprinde zeci de filme cu scenarii excepţionale, dar 
e greu de spus cât din fiecare scenariu îi aparţine lui - întotdeauna 
a colaborat cu alţi scenarişti. Întrebat cine a scris ultima replică din 
„Some Like It Hot” („Nobody’s perfect”), Wilder i-a atribuit-o co-
scenaristului I.A.L. Diamond, iar Diamond i-a atribuit-o lui. Billy 
Wilder a avut personalitatea cea mai puternică în toate perechile de 
scenarişti în care a lucrat –ceea ce explică unitatea de ton a filmelor 
lui-, dar nu putem şti sigur dacă el a găsit cele mai inteligente idei 
din scenarii - ştim numai că le-a aprobat.
Dincolo de asta, Billy Wilder are câteva calităţi certe. E un cineast 
ambiţios, un regizor tenace şi un scenarist ingenios. În multe dintre 
filmele lui abordează subiecte noi sau încearcă soluţii noi; îşi pune 
ideile în practică, oricâte obstacole ar avea de depăşit, şi, pentru un 
realizator atât de prolific, e neobişnuit de meticulos – detractorii cei 
mai neînduplecaţi, atacându-i filmele cele mai odioase, au trebuit să 
admită că sunt bine făcute. E la fel de sigur că Billy Wilder, lucrând 
într-un sistem care încurajează conformismul, a avut tăria de 
caracter să facă filme aşa cum credea el mai bine. 
Rămâne de stabilit dacă s-a luptat cu normele hollywoodiene ca să 

se exprime cât mai liber -ca un artist pe care normele îl limitează-, 
sau dacă cerbicia lui Billy Wilder vine din aversiunea pe care trebuie 
s-o fi simţit în faţa unor şefi incompetenţi. E destul de clar că finalul 
din „Love in the Afternoon”, pe care l-am citat mai sus, încalcă 
tradiţia pentru că Billy Wilder nu putea tolera sentimentalismul 
finalurilor fericite, care tranşează toate problemele apărute într-un 
cuplu printr-un foarte vag „şi au rămas împreună”. Pe de altă parte, 
„The Lost Weekend” e un film incomod fără să propună o viziune 
asupra alcoolismului care e mai complexă –sau mai specifică pentru 
autorul său- decât filmele convenţionale; pare că Wilder s-a bucurat 
să găsească un subiect care îi permite stridenţe. 
Cu toate astea, cred că motivaţiile lui Billy Wilder sunt mai puţin 
importante decât efectul lor - în fond, orice stimul e la fel de bun. 
Cinismul lui Wilder ar fi perfect justificabil dacă detaşarea cu care 
îşi priveşte personajele i-ar permite observaţii mai fine. Problema e 
că nu e întotdeauna cazul - şi asta-i reproşează Andrew Sarris când 
vorbeşte despre „ferocitatea superficială a personalităţii lui”. „Ace 
in the Hole” nu suferă de nici una din restricţiile care îmblânzesc 
de obicei filmele de la Hollywood şi totuşi e un film imperfect. Lui 
Wilder i se dă ocazia să examineze egocentrismul uman în toate 
detaliile lui sordide şi nu o foloseşte; îşi face toţi protagoniştii să fie 
răi, până la urmă, tot într-un fel convenţional.
Aş putea fi de acord că „Ace in the Hole” e mai degrabă un film 
pesimist decât un film cinic, şi aş fi în stare să cred că, în cazul lui 
Billy Wilder, cinismul nu e un instrument atotputernic – uneori, 
dimpotrivă, Wilder pare să-şi folosească mizantropia ca pe o scuză 
să-şi poată permite să fie superficial. Însă nu e cazul unor filme ca 
„Double Indemnity”, sau „Sunset Boulevard”, sau „The Apartment”, 
de unde nu lipseşte ironia specifică lui Billy Wilder, dar răzbate prin 
ea şi suficient umanism. Mi se pare că sunt nedrepte articolele care 
îl descalifică pe Billy Wilder ca artist, descriindu-l mai întâi ca pe 
un tip cinic cu porniri de entertainer, ca mai apoi să demonstreze 
că cinismul şi pornirile de entertainer îi şubrezesc operele. Sunt de 
acord că filmele lui Billy Wilder sunt inegale ca valoare artistică, 
iar unele sunt importante din alte motive decât valoarea artistică 
intrinsecă; dar nu se poate spune că Billy Wilder n-are o viziune 
asupra oamenilor pentru că ea nu reiese coerent din toate filmele 
lui. Uneori, filmele lui Billy Wilder sunt prejudiciate de cruzimea lui 
superficială - ca s-o numim aşa. Alteori, nu. ■
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MIChAEl hAnEkE: 
paragrafe 
despre 
o filmografie 
a eșecului13 de Adrian Șerban

1 
În anii 1960-1970, când modernismul domina lumea 
cinematografului ambiţios, situaţia socio-politico-
economică era una extrem de variată la nivel golbal. 
Astfel, dacă de partea cealaltă a Cortinei de Fier, populaţia 
(şi în special lumea artistică) trăia una dintre cele mai 

opresive perioade din istorie, Europa de Vest şi America de Nord, în 
plictiseala lor de boom economic şi bunăstare materială, idealizau 
comunismul pe care nu-l cunoşteau. Desigur, nu este cazul să 
vorbim acum despre superficialitatea unor idei care circulau în 
mediile tinerilor burghezi emancipaţi, pentru că nu are prea mare 

legătură cu Haneke. Sau are? Nu cumva aceiaşi oameni care în anii 
’70 dizolvau timbre sub limbă pe ritmurile psihedelice Pink Floyd 
sunt aceiaşi Anna şi Georg omniprezenţi în filmele sale? Nu vorbeşte 
oare Haneke despre eşecul general al societăţii contemporane? La 
fel cum, poate, o dată cu societatea a eşuat şi cinematograful în 
viziunea multor critici şi cineaşti. Cel mai bun exemplu este Noul 
Val American. Pentru mulţi oameni, perioada lui „Taxi Driver”, „The 
Deer Hunter” şi „Apocalypse Now” reprezintă adevăratul „Golden 
Age” al filmului american, o perioadă în care studiourile au dat 
mână liberă regizorilor, iar rezultatele au fost pe măsură. Dar, după 
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cum ştim, Mike Cimino a făcut „Heaven’s Gate” la începutul anilor 
’80 , producătorii au dat milităria jos din pod şi au adus-o iar pe 
platou, iar New Hollywood a rămas în mintea tuturor ca o statuie 
ecvestră a lui Peter Fonda călare pe motocicletă. Prima consecinţă 
a decăderii industriei dominante a cinematografului mondial a fost, 
ei bine, decăderea cinematografului mondial. Fără un etalon de 
calitate artistică şi fiabilitate financiară, America ne-a bombardat 
cu filme din ce în ce mai proaste, iar celelalte ţări nu au putut face 
faţă. Este ironic cum toată gaşca de „rebeli” (cum erau numiţi atunci 
Scorsese, Lucas & co.) a fost influenţată de ideile venite din Europa 
(Neorealism, Nouvelle Vague, Bergman, Fellini, Antonioni). Nu e de 
mirare că viziunea unui regizor european, mai bine zis, unui regizor 
european de SUCCES asupra lumii este una a colapsului total. 
Haneke nu vorbeşte nici măcar despre un paradis în destrămare, 
comparând „ce a fost” cu  „la ce s-a ajuns”. Haneke rupe bucăţi din 
prezent cu precizia şi răceala unui chirurg amputator, prezentând 
spectatorului îngreţoşat buba societăţii. Ceea ce nu înseamnă că 
Haneke recurge vreodată la mizerabilism doar de dragul de a şoca. 
Majoritatea personajelor lui fac parte din burghezia pe care deja am 
amintit-o, iar problemele lor sunt de cele mai multe ori psihologice, 
acestea fiind incapabile să relaţioneze în afara propriilor limite 
sociale. 

2 
Michael Haneke s-a născut pe 23 martie 1942, la 
Munchen, dar avea să-şi petreacă cea mai mare 
parte a vieţii în Austria. Cum părinţii lui erau actori, 
şi-a început cariera ca dramaturg şi ca regizor de 
teatru şi televiziune. Mărturisesc că nu i-am văzut 

filmele din această perioadă, dar promit că le voi studia în curând şi 
poate chiar voi reveni cu un articol. 

3 
Să ne concentrăm însă pe Haneke-regizorul de 
cinema, care îşi face debutul în anul fatidic 1989. 
„Der Siebente Kontinent” („Al Şaptelea Continent”, 
1989) marchează stilul şi tematica ce nu îl vor părăsi 
pe Haneke nici după două decenii de cinematograf. 

Încă de acum avem parte de cadrele parcă tăiate cu toporul pe 
masa de montaj, cu spaţii negre între ele, accetuând parcă şi mai 
mult pustietatea existenţei familiei burgheze, care, de altfel, are 
tot ce-şi poate dori. Deşi incredibil de rece şi sec, atât din punct de 
vedere vizual, cât şi dramaturgic, Haneke reuşeşte să nu prezinte 
banalul ca pe un antagonist. Cadrele statice sunt, de cele mai multe 
ori, planuri-detaliu ale obiectelor, hârtiilor, cifrelor cu care familia 
burgheză se confruntă. Iar confruntarea este una palpabilă, se simte 
în gesturile lor, în lipsa lor de emoţie, în convenţionalismul şi rutina 
din care nici nu mai încearcă să iasă. Prezentarea poveştii, ca şi cum 
s-ar petrece pe durata a trei ani, este un artificiu ce creează evoluţie, 
tensiune şi empatie. Dar, după cum spuneam, viaţa familiei nu are 
un început, nu se ştie când şi cum viaţa membrilor ei a devenit atât 
de anostă. Haneke putea la fel de bine să ne prezinte ultimii zece ani 
de viaţă sau doar anul sinuciderii cu pricina - cu siguranţă ar fi fost 
acelaşi lucru pentru că personajele nu pot exista în afara tabieturilor 
autodistructive. De fapt, ele sunt încă de la început moarte din punct 
de vedere spiritual şi aici nu mă refer la credinţă, ci pur şi simplu 
la „spirit”, ca un cuvânt neinspirat pentru emoţii, sentimente, 
expresie. Societatea, la fel de moartă, nu le mai poate oferi nimic, 
ba mai mult, le ia fiecare strop insignifiant de umanitate care le-a 
mai rămas. Sinuciderea Annei şi a lui Georg şi a fiicei lor Eva se 

petrece la fel de mecanic precum viaţa pe care au dus-o până în acel 
punct. Cel mai trist lucru din „Al Şaptelea Continent” este faptul 
că, în ciuda a ceea ce ar putea sugera unii spectatori, sinuciderea 
nu este o victorie asupra vieţii şi a societăţii, ci o acceptare tacită 
a înfrângerii. Personajele nu fac în ultimele clipe ce vor, ci fac ce 
cred că ar trebui făcut înainte de a muri: au cea mai bogată masă din 
viaţa lor şi îşi distrug toate bunurile. Cu alte cuvinte, nu pot vedea 
dincolo de limite, dincolo de oraşul sau chiar de casa lor. Nu pot 
vedea nici măcar până în Australia, reclama obsedantă şi imaginea 
paradisiacă pe care Haneke o tot prezintă. Australia este de fapt 
ironia filmului; valurile imposibile sunt idealurile false, intangibile, 
ale unei bunăstări, pe liniile cărora suntem setaţi să evoluăm. Totul 
se reduce la o simplă carte poştală, un tablou frumos unde ştim, 
cel puţin în subconştientul nostru, că nu vom păşi niciodată, nici 
înainte, nici după moarte. Ultimul strigăt de emoţie reală este al 
Evei, cea care mai devreme se prefăcuse oarbă pentru un strop de 
simpatie, cea care nu a protestat nicicum la palma pe care mama 
i-o aplicase drept pedeapsă. Totuşi, ea ţipă şi plânge atunci când 
vede că acvariul este spart, iar peştii sunt omorâţi, amintindu-şi 
brusc că poate mai exista ceva pe lume care îi crea bucurie. Ca o 
mică paranteză, vreau să adaug că acesta este un prim moment în 
care animale mor pe ecran în filmele lui Haneke. Închid paranteza 
şi revin la partea distrugerii bunurilor materiale, de altfel un alt 
moment de ironie prin modul în care este executat: cu mănuşi şi 
pantofi de protecţie. Personajele care urmează să moară nu doresc 
să se rănească în vreun fel. Sinuciderea se face cât mai puţin dureros 
cu putinţă, în faţa televizorului, pe muzica lui Jennifer Rush. Totul 
este meticulos făcut: întâi moare fetiţa, apoi soţia, iar tatăl rămâne 
ultimul, pentru a nota data şi ora morţii fiecăreia. În faţa sunetelor 
groteşti pe care soţia le emite atunci când este în agonie, deoarece 
otrava îşi face efectul mai lent, Georg nu poate decât să vomite - 
o reacţie fizică normală; dar nu poate afişa vreun strop de tristeţe, 
nelinişte, sau orice altă urmă de emoţie. Spectatorul va rămâne 
însă şocat, poate chiar deprimat, văzând cum până şi moartea lor 
s-a transformat în nişte cifre, cum nu există absolut nimic eroic în 
moartea personajelor. Mai nou, textul de la final ne spune că părinţii 
cuplului nu au vrut să accepte varianta sinuciderii, ceea ce înseamnă 
că statementul lor nihilist nu a fost acceptat nicicum de societate. 
Interesant este că Haneke nu a avut nevoie să îşi scormonească prea 
mult imaginaţia pentru a veni cu această poveste incredibilă, ci pur 
şi simplu s-a inspirat dintr-un articol de ziar.

4 
Televizorul apare în „Al Şaptelea Continent” ca un 
element constant, mai ales în secvenţa finală. Una 
din tezele lui Haneke este că noi riscăm deseori să 
nu mai percepem realitatea, ci doar versiunea mass-
mediei asupra ei, o realitate „mediată”. Stilul său 

este construit ca o luptă constantă cu media, ca o alternativă la ritmul 
incredibil de alert în care ne sunt prezentate evenimentele, fără să 
avem timp să le analizăm, ceea ce poate fi numit „consumerism 
informaţional”. Aceeaşi problemă o au, în viziunea lui Haneke, şi 
majoritatea filmelor mainstream, unde realitatea la mâna a doua, 
dar totuşi cruntă, devine mult mai uşor de digerat. Dacă „Funny 
Games”, despre care vom vorbi mai târziu, este tocmai un atac la 
adresa filmelor horror hollywoodiene recente, în „Benny’s Video” 
Haneke începe să-şi construiască, nu fără succes, această teză a 
realităţii mediate. Benny rămâne tot filmul neafectat de crima lui, 
deoarece el nu trăit-o practic decât prin prisma aparatului de filmat 
şi a ecranului televizorului. Pentru el, realitatea are automat altă 
valoare, pentru că el nu poate fi decât un privitor. Se poate implica 
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doar la nivel fizic, nu şi mental, fapt demonstrat şi de jocul piramidal 
al surorii sale, care probabil are valoare doar de entertainment, fără a 
putea concepe măcar adevăratele aspecte financiare. Ce este şi mai 
îngrijorător în toată această poveste este reacţia familiei, cel puţin a 
tatălui, la aflarea veştii despre crimă. La fel ca Anna şi Georg din „Al 
Şaptelea Continent”, cuplul burghez nu poate ieşi din tiparul impus 
de societate asupra sa. Atunci când fiul său are o tunsoare cu trimiteri 
neo-naziste, tatăl ştie să-l muştruluiască exact aşa cum se cade. Cum 
s-ar spune, intră în fişa postului. Când însă Benny comite o crimă 
monstruoasă, tatăl nu ştie cum să reacţioneze, încearcă să ia cea mai 
raţională decizie. Din păcate, decizia face ca întreaga acţiune să fie şi 
mai monstruoasă, tatăl scăpând cumva de cadavru, presupunem noi, 
printr-o metodă nu tocmai curată. În timpul acesta, mama îl duce pe 
Benny în Egipt, unde acesta pare cel mai fericit copil de pe lume. În 
final, Benny decide să mărturisească totul poliţiei. Asta nu implică 
neapărat naşterea unei conştiinţe, ci mai degrabă nevoia eroului de 
a urma modelele morale impuse de filmele al căror fan este. Să nu 
uităm că ultimul cadru îi prezintă pe cei trei văzuţi printr-o cameră 
de supraveghere. Putem spune că Haneke ne face orwellian cu 
ochiul, dar „Benny’s Video” are mult mai puţine implicaţii distopice 
decât discursul implicit despre eşecul mediei ca receptor şi emiţător 
obiectiv, despre eşecul părinţilor de a creşte un copil şi, la un nivel 
mult mai mic, despre eşecul raţiunii.

5 
„71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls” („71 
de fragmente dintr-o cronologie a unui incident”, 
1994) încheie „trilogia glacială”, începută cu filmele 
mai sus menţionate. „71 de fragmente” este însă 
mai mult social decât psihologic. Dacă până acum 

Haneke reprezenta în filmele sale eşecul familiei în faţa societăţii, 
respectiv eşecul familiei ca instituţie, acum avem de a face în mod 
exclusiv cu eşecul societăţii în faţa hazardului. Şi cu toţii ştim că o 
societate precum cea austriacă are, pe bună dreptate, un renume 
pentru normele sale şi pentru punctul avansat în care civilizaţia a 
ajuns, datorită respectării lor. În cele 71 de planuri-secvenţă, Haneke 
pune însă accentul pe individ, deloc uniformizat, ci cu probleme cât 
mai variate. Bătrânul care urmăreşte ştirile suferă de singurătate, 
cuplul care nu poate face copii îşi doreşte adopţia, copilul ţigan-

român încearcă să-şi ducă subzistenţa având în permanenţă frica 
legii, iar studentul deştept care ajunge să-i omoare pe (aproape) toţi 
ceilalţi are frustrările tipice ale unui tânăr revoltat, ce nu se poate 
conforma. Cert este că, oricum ai lua-o, nu există niciun indiciu 
pentru ce se va întâmpla la final, în afară de textul alb pe negru de la 
început. De fapt, acel insert este cel care ţine spectatorul în scaun, 
altfel filmul creând puţine situaţii destul de entertaining şi fiind atât de 
fragmentat, încât  necesită un mare nivel de concentrare din partea 
spectatorului pentru a nu îi pierde interesul. Cert este că „71 de 
fragmente” poate fi comparat cu uşurinţă cu un tablou breuegelian, 
unul, însă, fără alegorii, culori frumoase şi peisaje pitoreşti. Puţine 
opere de artă reuşesc să exprime la fel de puternic haosul existenţei, 
folosindu-se de detalii ce par minuscule în comparaţie cu ceea ce ne 
imaginăm a fi „The Grand Design”. Problema e că nu există niciun 
grand design, aşa cum ironic descoperă  paznicul religios de la bancă. 
Uneori nu există nici planuri concepute dinainte, ci doar decizii de 
moment şi obligaţia fiecăruia de a acţiona în faţa imprevizibilului.

6 
Iată că, fără să ne dăm seama, am ajuns deja la 
anul 1997. Societatea îşi revine încet, încet după 
evenimentele majore ale sfârşitului de deceniu, 
avem de a face cu diverse perioade de tranziţie 
şi schimbări politico-sociale, dar totuşi, este o 

perioadă de o oarecare stabilitate. Haneke nu este de aceeaşi părere, 
desigur, şi nu va fi niciodată. Dacă până acum părea obsedat de 
prezent, următorul lui film a fost pentru mulţi o decizie cel puţin 
ciudată. În 1997, regizorul ecranizează „Castelul” lui Franz Kafka şi 
nu am înţeles prea bine dacă filmul a fost realizat pentru televizune 
sau nu. Cu riscul de a părea mărginit, trebuie să mărturisesc că nu 
înţeleg de ce un regizor ar încerca să ecranizeze acest roman. Pot 
înţelege oricând de ce „Procesul” ar putea trezi interesul unui om 
de cinema, dar citind „Castelul” îmi dădeam seama că amalgamul 
de cuvinte menit să creeze confuzie se numeşte „dialog”, doar 
pentru că autorul a considerat de cuviinţă să pară că ar fi rostite 
de un personaj, efectul scontat asupra cititorului neputând exista 
decât în această formă, a cuvântului scris. Altfel spus, nu consider 
că o carte precum „Castelul” poate fi ecranizată cu succes. Totuşi, 
au existat numeroase astfel de ecranizări de-a lungul timpului, iar 
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cea a lui Haneke nu se remarcă decât, poate, prin stilul său regizoral 
deja foarte bine conturat. Povestea lui Kafka este prezentată fără 
adăugiri, dar, cum era de aşteptat, cu mari omisiuni, cu planurile 
secvenţă şi cut-to-black-urile specifice regizorului. Acum, pot fi 
găsite numeroase motive pentru care Haneke a decis să ecranizeze 
acest roman. În primul rând, povestea nu se abate deloc de la 
tematica filmografiei sale. Avem parte la Kafka de eşecul birocraţiei, 
eşecul unei comunităţi, eşecul autorităţilor, eşecul comunicării, 
eşecul lui K de a se căsători cu Frieda, eşecul lui K de a ajunge la 
castel, eşecul lui Kafka de a termina romanul, eşecul lui Kafka de 
a fi apreciat ca scriitor în timpul vieţii. Dacă privim doar din acest 
punct de vedere, aproape că am crede că săracul scriitor bolnav 
de tuberculoză a lăsat inteţionat neterminate capodoperele sale. 
Haneke mizează pe asta şi în film, anunţând cu inserturile-i specifice 
faptul că manuscrisul se termină brusc. Ceea ce la prima vedere 
poate părea doar o ecranizare banală şi neinspirată, poate fi privit, 
la fel de bine, ca un scurt eseu despre eşecul geniului în societatea 
modernă. Fără îndoială că în această situaţie egoul lui Haneke este 
generatorul invizibil şi poate părea arogant faptul că regizorul l-a 
scos pe Kafka din mormânt pentru a-i da dreptate. Dar chiar şi ca 
apreciere subiectivă, trebuie să fim conştienţi că aroganţa asumată a 
lui Haneke este imperios necesară creaţiilor sale. Nivelul ridicat de 
intransigenţă cu care îşi prezintă teza nu poate fi atins decât printr-
un exerciţiu serios al superiorităţii.

7 
Acest lucru se vede poate cel mai bine în „Funny 
Games” (1997), filmul care l-a plasat pe Haneke în 
capul listei de regizori controversaţi. Fluierat la 
Cannes, „Funny Games” este o polemică directă a 
autorului cu horror-urile hollywoodiene, bazate pe 

conceptele slasher-torture-gore. Mulţi au apreciat efortul regizorului 
ca fiind redundant, din cauza demersului său de a realiza un horror 
pentru a ataca genul horror; unde mai pui că „Funny Games” e 
mai greu de digerat decât multe torture-porn-uri apărute până 
atunci. Aceia care consideră filmul astfel, omit tocmai auto-analiza 
necesară determinării motivului pentru care „Funny Games” este 
atât de şocant şi greu de privit şi, totuşi, irezistibil. Folosind artificii 
moderniste brechtiene, dar aproape de nivelul unui Mel Brooks 
uşor razna, Haneke comunică de multe ori cu publicul cu ajutorul 
ucigaşului Paul (un Benny care s-a făcut mare, dacă ne gândim că este 
jucat de acelaşi Arno Frisch), de altfel singurul personaj conştient 
că se află într-un film. În rest, avem parte de un realism feroce: 
ţipetele victimelor şi incapacitatea de a acţiona în faţa agresorilor 
sunt complet neobişnuite pentru genul acesta cinematografic, 
unde aproape de fiecare dată cineva scapă, eroul-victimă ieşind 
traumatizat, dar victorios din confruntare. Această îmbinare între 
realism, modernism şi parodie este cheia în care Haneke prezintă 
povestea unei familii burgheze (formată din Anna, Georg şi fiul 
lor, Georgie) sechestrată în propria casă de către ucigaşii manieraţi 
Paul şi Peter. Cel din urmă nu este la fel de deştept ca primul, şi nici 
conştient de faptul că se află într-un film. Paul poate fi interpretat 
astfel ca un avatar al regizorului, conştient în permanenţă de răul 
la care îşi supune personajele. Muzica grindcore prezentă ca temă a 
ucigaşilor şi care întrerupe din off concursul de cultură muzicală al 
soţilor din maşină, este atipică pentru Haneke, el nefolosind aproape 
niciodată muzică din off. Trebuie înţeleasă foarte bine maniera 
zeflemitoare în care regizorul se foloseşte de compoziţia lui John 

Zorn pentru a sublinia prezenţa răului. Trebuie menţionat că John 
Zorn nu este un muzician extreme metal, ci doar un avangardist 
ce experimentează cu toate genurile muzicale. Prin analogie, 
nici Haneke nu este un regizor de filme horror, „Funny Games” 
fiind primul experiment cu un anumit gen la care se încumetă. 
Constituie, fără îndoială, o îndepărtare de la trilogia glacială, dar 
este, de asemenea, unic în filmografia sa prin maniera în care un 
personaj comunică dincolo de cel de-al patrulea perete. Acest fapt 
creează o alternanţă ciudată de empatie şi depărtare. Haneke face 
un joc dublu, invitând publicul să participe direct la atrocităţi, apoi 
condamnându-l pentru asta. E un joc haios, dacă stăm bine să ne 
gândim. Paul controlează totul, refuzând cu încăpăţânare să dea 
satisfacţie publicului. Poate cea mai emblematică este scena rewind-
ului, unde tortura fizică din film se transformă în totură psihică 
pentru spectator. De la început ni se atrage atenţia că poate n-ar 
fi bine ca în filmul acesta să ţinem cu victimele şi totuşi o facem, 
pentru că aşa am fost educaţi de cinematograful american. Iar atunci 
când empatizăm prea mult, Haneke vine cu câte o palmă care să ne 
scoată din amorţeala de a ne transpune în poveste. Spre deosebire 
de alte filme violente post-moderne, Haneke nu face doar cu ochiul, 
ci se angajează într-un dialog deschis. Evident că celor obişnuiţi 
cu naraţiunea de tip clasic le va veni greu să răspundă la această 
provocare. Şi de pe toată planeta, oare ce populaţie este cea mai 
obişnuită cu acest stil? Evident, populaţia americană, pentru care a 
şi fost făcut acest film. Din păcate, limba germană nu l-a ajutat prea 
mult în 1997. Regizorul însă nu s-a lăsat. Zece ani mai târziu, „Funny 
Games” a fost refăcut cadru cu cadru, aproape replică cu replică, în 
acelaşi an în care seria „Saw” ajungea la partea a patra. Din păcate, 
nici star-power-ul oferit de Tim Roth, Naomi Watts şi Michael Pitt 
nu a reuşit să creeze un scandal destul de mare, care să-i transforme 
măcar pe o parte din consumatorii de cinematograf în spectatori 
activi. Din acest punct de vedere, i se poate reproşa lui „Funny Games” 
că rămâne un horror prea „cool”, în ciuda artificiilor brechtiene, a 
tachinării vizuale aproape abuzive prin încălcarea oricărei reguli de 
bun simţ a horrorului (vezi, printre altele, şi moartea prematură a 
copilului), a prezentării violenţei off-screen, dar cu tensiunea dată la 
11 şi a nelipsitei critici asupra societăţii burgheze. De altfel, Haneke 
spunea că singurul mod în care filmul ar putea avea succes, ar 
fi dacă publicul l-ar primi drept ceea ce nu este, anume ca pe un 
horror cinstit de la un cap la altul. Poate ar fi avut nevoie de încă un 
insert alb pe negru la început care să explice: „Aceasta este (un fel 
de) parodie!”. Fără îndoială că mulţi nu s-au prins de intenţie, iar 
Haneke probabil a omis că şi filmele moderniste catalogate drept 
„art-house” au propria lor categorie de simpli consumatori.

8 
La trei ani după „Funny Games”, începe perioada 
franceză în filmografia regizorului austriac. „Code 
inconnu” („Cod necunoscut”, 2000), care mai poartă 
subtitlul „Poveşti neterminate ale câtorva călătorii”, 
este, din multe puncte de vedere, asemănător lui „71 

de fragmente”, minus finalul brutal şi complexitatea subiectelor 
abordate. Mărturisesc că este filmul pe care îl apreciez cel mai 
puţin din întreaga filmografie a lui Haneke, deoarece consider că 
glacialitatea sa germanică nu se potriveşte cu intimismul francez. 
Mult mai bine reuşeşte să pătrundă în această lume cu filmele 
ulterioare, păstrându-şi totuşi stilul. „Cod necunoscut” vorbeşte 
(fapt evident din tilu) despre eşecul comunicării. Scena kick-start-
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ului este Parisul, unde mai multe personaje se intersectează într-un 
anumit moment. Haneke mizează pe acest moment declanşator (un 
băiat aruncă o hârtie în poala unei cerşetoare) pentru a prezenta mai 
multe poveşti despre alienare şi întoarceri imposibile. Ideea lui este 
că oamenii au încetat să mai facă faţă unei societăţi multiculturale, 
rasismul şi mizantropia fiind de multe ori calea cea mai uşor de 
ales. Departe de a face un „Crash” în franceză, Haneke tratează 
problema fără să dea vreo soluţie, fără să ofere personajelor vreo 
cale de salvare. Problema lui „Code inconnu” este că foloseşte destule 
metafore redundante pentru a sublinia mesajul filmului: copiii 
surdomuţi, scena cu interfonul, tobele care acoperă orice alt sunet 
spre final. E ca şi cum Haneke ar fi fost nesigur de povestea aceasta şi 
a adăugat aceste artificii aproape şcolăreşti pentru a fi sigur că toată 
lumea înţelege mesajul. În plus, personajele, în ciuda realismului 
dorit, au un grad deranjant de stereotipie: negri superstiţioşi, români 
cerşetori, burghezi superficiali, fermierul bătut de soartă şi fiul lui 
revoltat. Nu zic că aceşti oameni nu sunt reali, însă par lipsiţi de 
substanţă, asta poate şi din cauza lipsei acelei situaţii-şoc cu care 
Haneke s-a obişnuit să invadeze viaţa personajelor lui. Mai mult, 
din cauza încăpăţânării sale de a permite personajelor o evoluţie 
clasică, în cazul de faţă acestea par neverosimile, dovadă că stilul nu 
funcţionează întotdeauna. Pe lângă celelelalte filme ale sale, „Code 
inconnu” pare un film realizat la comandă. Chiar dacă se încadrează 
perfect în filmografia lui Haneke, atât ca stil, cât şi ca tematică, este 
un prim pas ceva mai nesigur într-o cinematografie străină.

9 
Haneke se întoarce apoi pe tărâmuri vieneze şi chiar 
dacă „La Pianiste” („Pianista”, 2002) este vorbit în 
franceză, ecranizarea romanului Elfriedei Jelinek 
este o poveste cât se poate de austriacă. Structural, 
povestea Erikăi este una de dragoste clasică. 

Personajul este, însă, de o rară complexitate. Victimă şi torţionar 
în acelaşi timp, problemele psihice ale pianistei şi eşecul vieţii sale 
până în momentul în care îl cunoaşte pe Walter Klemmer o pun pe 
aceasta în imposibilitatea de a accepta şansa dezvoltării unei relaţii 
sănătoase din punct de vedere sexual şi sentimental. Nevoia ei de 
a fi supusă, situaţia domestică bolnăvicioasă şi relaţia cu mama 
psihotică o fac pe Erika imună la majoritatea stimulilor exteriori. 
Muzica nu are decât efectul de mască, actul de a cânta la pian 

nefiind un exerciţiu de expresie, ci doar o repetare maşinală dusă la 
perfecţiune. Aroganţa şi invidia Erikăi se manifestă asupra oricărei 
persoane capabile de trăiri autentice. Personalitatea ei introvertită 
are darul de a acapara, iar orice intruziune pe teritoriul ei este aspru 
pedepsită. Astfel se întâmplă în cazul elevului surprins că se uită la 
revistele porno pe care şi Erika le admiră, sau în cazul elevei care 
îndrăzneşte să stea la acelaşi pian cu Walter. Haneke reuşeşte să 
prezinte astfel in extremis efectul unei vieţi mediate. Pornografia 
este cel mai bun exemplu prin care Erika îşi satisface dorinţele. 
Pornografia este asemănată de Haneke cu filmele de propagandă şi 
de război, prin felul în care face oribilul să pară digerabil. Erika este 
o astfel de victimă; atunci când este pusă faţă în faţă cu fanteziile sale 
sado-maso îşi dă seama că brutalitatea faptului în sine este departe de 
a o satisface. Aceasta deoarece fanteziile sale nu provin din realitate, 
ci din interpretări false ale ei. În aceste condiţii, încercarea Erikăi de 
a ieşi de sub mască eşuează lamentabil, deoarece a jucat acest rol de 
mult prea mult timp. Frustrată, ea se întoarce la automutilarea care 
îi oferea satisfacţie înainte, însă la final înţelegem că autodistrugerea 
este iminentă.

10 
În „Le Temps du Loup” („Vremea lupului”, 
2003), Haneke abordează un alt gen 
cinematografic, dar nu neapărat în stilul 
polemic din „Funny Games”. Deliciul 
conceptului provine din acele discuţii 

pe care cinefilii le au în faţa unui joint, atunci când apar tripuri de 
genul: „Frate, cum ar fi să facă Haneke un film post-apocalpitic?” 
„LOL”. Dar iată că se poate şi Haneke într-adevăr face un film 
post-apocaliptic. A mărturisit că s-a simţit obligat să facă acest 
film după evenimentele din 11 septembrie 2001. Eu îmi amintesc 
cum în liceu aveam un profesor de română foarte de treabă care 
ne prezenta propria interpretare asupra Bibliei, credinţelor etc. El 
spunea că teama de Sfârşitul Lumii, ce cuprinde oamenii o dată cu 
trecerea unui mileniu, este un lucru foarte justificat. Deşi lumea 
nu se sfârşeşte, ea se schimbă o dată la o mie de ani prin diverse 
evenimente majore. Acum, fără îndoială că atentatele asupra WTC 
au fost un eveniment major, cu toată conspiraţia din spatele lor. 
Dacă privim astfel lucrurile, putem înţelege motivul pentru care 
Haneke a ţinut scenariul pentru „Vremea lupului” (pe care susţine 
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că-l avea gata după ce realizase „Al şaptelea continent”) atât de mult 
timp în raft. Altfel, poate fi o simplă fiţă. Dar să vorbim chiar despre 
film. Ştim deja că lui Haneke îi place să-şi pună personajele într-o 
situaţie limită fără să dea vreo explicaţie, amintind de stilul pe care 
l-a dezvoltat Antonioni de-a lungul carierei sale. Habar n-aveam 
cine sunt şi ce vor ucigaşii din „Funny Games”, habar nu vom avea 
cine trimite casetele în „Caché” („Ascuns”, 2005), habar nu avem 
în filmul de faţă despre ce nenorocit de eveniment este vorba de 
ajung oamenii în halul acela. Cert este că Haneke face din nou o 
treabă de minune analizând o comunitate de refugiaţi puşi în faţa 
sfârşitului încet, dar sigur. Iniţial, urmărim o familie formată din 
Georges, Anne, Eva şi Ben Laurent, care, ajunşi într-o cabană de la 
ţară, o găsesc ocupată de nişte străini. Georges este împuşcat, iar 
restul familiei trebuie să se descurce fără provizii, transport sau 
adăpost. Într-un final, ajung într-o hală unde apar din ce în ce mai 
mulţi refugiaţi care aşteaptă un tren miraculos salvator. Această 
comunitate se supune încet dezumanizării, odată ce speranţa dispare. 
Conflicte vechi reapar, probabil cel mai puternic moment fiind cel 
al apariţiei familiei ucigaşului de la început şi imposibilitatea Annei 
de a demonstra fapta lor. Nu voi insista pe relaţia fetei cu fugarul 
mizantrop şi nici pe alte detalii legate de vieţile oamenilor din 
comunitate. Toate zugrăvesc un tablou complet al omenirii pe cale 
de dispariţie. Finalul este ceva mai concludent şi mai satisfăcător 
decât în celelalte filme ale lui Haneke. Sacrificiul nedus până la 
capăt al băiatului aminteşte de Tarkovski. În acelaşi scop au fost 
sacrificaţi şi caii, doar că scena măcelului mi-a amintit mai degrabă 
de „Week End”-ul lui Godard. Trenul aflat în mişcare din ultimul 
cadru ne dă puţină speranţă că, poate, oamenii vor fi salvaţi şi voinţa 
copilului a fost suficientă. Sau, cine ştie, poate că trenul va trece pe 
lângă ei, lăsându-i să se omoare unii pe alţii. Sincer, la câte lucruri de 
bine a avut de zis Haneke despre oameni până acum, tind să merg 
pe varianta a doua.

11 
Cel mai de succes film al său rămâne „Caché”, 
deşi este probabil şi cel mai nemilos, după 
„Funny Games”. „Caché” vorbeşte despre vină 
într-un fel care l-ar face pe Dostoievski să se 
răsucească în mormânt, şi anume, despre eşecul 

unei conştiinţe. Ascuns este cel care face acele casete video şi le 
trimite lui Georges Laurent (deja sună cunoscut numele, nu?) şi 
familiei lui (măcar pe băiat îl cheamă Pierrot, dar pe soţie o cheamă 
tot Anne). Ascunsă este şi întâmplarea cu fratele vitreg adoptat, 
pe care Georges o blocase undeva în trecut, ducându-şi liniştit 
existenţa ca membru al burgheziei pariziene. Ascuns a încercat 
să fie şi Masacrul algerienilor din 1961, pe care guvernul francez 
l-a recunoscut abia în 1998, şi atunci numărând doar 40 de morţi, 
speculaţiile ajungând însă până la 200. Totul se leagă în acest film, 
poate chiar capodopera lui Haneke, pe care îl dezvoltă pe mai multe 
straturi, chiar dacă structura rămâne anti-hollywoodiană până la 
capăt. Motivul pentru care am afla cine este autorul casetelor îmi 
scapă, de data asta regizorul fiind foarte sigur pe ceea ce urmăreşte 
să obţină de la personaje. Asemenea ucigaşului Paul, putem spune că 
entitatea care trimite casetele este o personificare a autorului aflat 
în permanenţă în contact cu personajele. Ca şi până acum, Haneke 
dă dovadă de un adevărat curaj modernist. Mai devreme spuneam 
că el nu caută explicaţii în trecut. „Caché” este poate prima ocazie în 
care el recurge la vreun flashback, iar următorul lui film, „Das Weisse 
Band” („Panglica albă”, 2009), poate fi considerat un flashback pe 
de-a întregul.

12 
Pentru „Panglica albă” a primit şi 
Palme d’Or-ul, după părerea mea, la fel 
de nemeritat ca şi Oscarul lui Martin 
Scorsese pentru „The Departed” (2006). 
Dar să trecem peste datoriile şi politicile 

festivalurilor şi ale academiilor. „Panglica albă” este, la prima vedere, 
un film atipic pentru Haneke. Întors la limba germană, el analizează 
totuşi, în stilu-i deja inconfundabil, viaţa tulburătoare a unei 
comunităţi dintr-un sat german de dinainte de război. Avem, pentru 
prima dată, parte de un narator, departe însă de a fi omniscient. 
De fapt, omniscienţa alternează cu lipsa totală de informaţie. Nu, 
nici acum nu aflăm cine a înfăptuit acele acte teribile, dar putem 
presupune că modul inuman în care adulţii îşi tratează copiii este 
generatorul valului de crime şi violenţe ce se abate asupra lor, 
presupunând astfel că majoritatea copiilor se află în spatele crimelor 
nerezolvate. Haneke a conceput „Panglica Albă” pentru a prezenta 
naşterea generaţiei naziste. Nu degeaba filmul se termină odată cu 
începerea Primului Război Mondial. Metafora, însă, nu mi se pare 
suficientă pentru a explica în vreun fel un fenomen de o amploare 
atât de mare. În plus, caracterizarea personajelor este la limita 
plauzibilităţii, lipsa de umanitate părând forţată în comparaţie cu 
celelalte filme ale sale. Dar dacă în „Funny Games” sau în „Caché” 
fazele cusute cu aţă albă servesc atât poveştii, cât şi mesajului, aici 
acţionează în favoarea mesajului, dar în detrimentul poveştii, care 
se doreşte o frescă istorică. Haneke încalcă, însă, voit convenţia, 
transformând totul într-o distopie la trecut. Chiar şi astfel, povestea 
se adânceşte şi durează prea mult chiar şi pentru nervii celui mai 
antrenat spectator, în ciuda faptului că de data aceasta planurile-
secvenţă sunt mult mai puţin prezente. Asemenea zvasticii 
tibetane folosite de nazişti în timpul acţiunilor binecunoscute, 
la fel funcţionează şi panglica albă folosită de preot drept simbol 
al ipocriziei, al răului din spatele măştii. Asta este de fapt esenţa 
filmului, a cărui poveste imperfectă îmbie totuşi spectatorul la 
judecată.

13 
Aş fi vrut să pot scrie câte un CUT TO 
BLACK după fiecare paragraf scris în acest 
proiect. Pauzele sunt folosite de regizor 
pentru a lăsa spectatorul să gândească. 
Chiar dacă mulţi îl acuză pe Haneke că 

nu îşi iubeşte publicul, el este poate regizorul cu cea mai mare 
consideraţie pentru spectatori din ultimul timp, tocmai pentru 
că depăşeşte cu mult limita confortului. Ideile lui de stânga sunt 
sănătoase în prezentul dominat de capitalism şi globalizare. La fel 
este şi refuzul de a lua parte la post-modernismul în esenţă nihilist, 
dorinţa sa de a transmite mesaje puternice, trezind în permanenţă 
privitorul din letargia indusă de imaginea mişcătoare. Discuţiile pe 
filmele lui pot dura la nesfârşit, el refuzând să fie exhaustiv în orice 
subiect abordează. Dar Haneke este, în fond, aşa cum a şi declarat, 
rezultatul direct al cinematografului de astăzi. Am repetat poate de 
multe ori cuvântul „eşec”. Deşi este un termen poate prea general, 
am demonstrat cum autorul îl particularizează în fiecare operă, 
filmografia lui devenind astfel ca un puzzle ce compune o viziune 
omogenă şi clară, şocant de lucidă. Nemulţumirea faţă de direcţia 
în care Pământul se roteşte stă şi la baza forţei sale creative. Iar 
succesul său, chiar dacă limitat în comparaţie cu alte nume, este o 
dovadă fericită pentru noi toţi că voci ca ale sale se pot face auzite. 
Aşteptăm cu mare interes proiectul său în care va vorbi despre 
Internet. „O să rupă, frate!”  „LOL”. ■
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Wang Kar-wai nu mi se pare un regizor netalentat, un impostor, ci 
mai degrabă unul comod. Stagnează la nivelul „Chungking Express” 
(1994) şi „Happy Together” („Fericiţi împreună”, 1997) ca poveste, 
la „Ashes of Time” („Cenuşa timpului”, 1994) ca stilistică vizuală. 
Tot ce a creat după aceste filme sunt doar variaţiuni pe aceleaşi 
teme (iubirea, respingerea) şi o super stilizare a tehnicilor vizuale 
(prim-planuri luminate frumos, culorile în cadru, erotismul redat 
prin succesiunea de cadre şi prin cromatică). Se poate argumenta 
că îşi revizitează aceleaşi teme, care oricum îi constituie universul, 
dar stilul său nu se perfecţionează, nu inovează cu nimic. 

Mu-rong Yin şi Mu-rong Yang, frate şi soră, reprezintă cele două 
personalităţi ale personajului schizoid interpretat de Brigitte Lin 
şi influenţat de conceptul yin şi yang. Cei doi fraţi îl abordează 
pe Ou-yang Feng (Leslie Cheung) pentru o crimă; fratele doreşte 
moartea bărbatului care a părăsit-o pe sora sa, iar sora negociază 
uciderea lui Mu-rong Yang, cel care o ţine prizonieră. La minutul 
23 al filmului „Ashes of Time” („Cenuşa timpului”, 1994), chipul 
lui Ou-yang Feng este luminat de câteva raze de soare ce pătrund 
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în cameră prin colivia de paie a unei privighetori. Colivia se 
roteşte, lăsându-şi umbrele şi lumina pe chipul lui Mu-rong, 
care se transformă din Yang în Yin, adică din frate în soră. Cu 
faţa apropiată de peretele de piatră, cu un amestec de gesturi 
ce-i dezvăluie senzualitatea şi durerea, Yin îşi spune povestea 
de dragoste. Undeva, în spatele prim-planului său, Feng ascultă. 
Yin îmbrăţişează pereţii senzual. „În timp ce dormeam am simţit 
că cineva mă atinge” - se aude vocea lui Feng pe montajul de 
planuri-detaliu ce prezintă succesiv mâna femeii atingându-i 
gâtul, umărul, pieptul, penisul, chipul lui sugestiv sau pe al ei, dar 
şi pe cel al femeii pe care şi-ar fi dorit să o aibă lângă el. Culorile, 
muzica şi montajul cadrelor redau un moment erotic. Secvenţa 
descrisă este din „Ashes of Time” („Cenuşa timpului”, 1994), filmul 
care poate fi numit, prin exagerare, manifestul stilului de cinema 
practicat de regizor: fragmentat, tehnici de filmare spectaculoase 
(sau cel puţin îmbinarea unora dintre ele), erotism, flashback-ul.

Talentul şi măiestria cinematografică îi sunt atribuite lui Wong 
Kar-wai pentru tehnicile sale regizorale, pentru privirea fragilă 
şi sensibilă asupra personajelor (felul în care camera se aproprie 
fizic de personalitatea dublă frate-soră şi face un portret în 
mişcare, alegerea de filmare a relaţiei dintre cei doi soţi înşelaţi 
din „In The Mood For Love”/ „O iubire imposibilă”  - 2000), 
limbajul cinematografic stilizat (razele de lumină care se învârt 
pe chipul actorilor, o dată cu colivia privighetorii, umbre ce 
reprezintă prizonieratul acestora, succesiunea de cadre ce 
formează scena erotică, alegerea folosirii Cinemascope-ului 
pentru a reda liniile drepte ale oraşului în armonie sau folosirea 
efectului fish-eye) sau naraţiunea modernă (în timp ce mâna 
tinerei alunecă pe trupul său, bărbatul îşi aminteşte de soţia sa, iar 
camera face un salt în timp şi filmează o altă poveste, mutare pe 
care o va face de mai multe ori pentru fiecare dintre personajele 
principale). Dar ceea ce îl distinge pe cineast ca fiind original este 
aşa-zisa creativitate prin care mixează procedee cinematografice 
caracteristice unor diferite epoci de evoluţie a tehnologiei. Când 
foloseşte ralantiul, Cinemascope-ul, efectul fish-eye (o imagine 
distorsionată care captează mai mult din percepţia vizuală a 
ochiului uman), cromatica sugestivă, prim-planuri erotice, el 
de fapt explorează lumea interioară, ireală, dar pătrunzătoare 
(convenţional vorbind), a personajelor sale. Deci nu, nu vrea 
doar să-şi demonstreze cultura cinefilă sau abilitatea de lingvist 
cinematografic. Sau cel puţin, aceasta este intenţia declarată 
şi susţinută a regizorului într-unul din interviurile publicate de 
„Positif”. Structura narativă modernistă şi efectele cinematografice 
folosite se modelează senzual – precum o pereche de pantaloni 
de piele mulaţi pe fesele unei domnişoare apetinsante văzute 
printr-un efect de fish-eye – după personalitatea personajului, 
dar mai ales a specificului chinezesc de a pendula între reverie 
şi real. Actorii lui exprimă stări; filmaţi în prim-planuri şi contre-
emplois moderniste, contemporane şi mai originale decât oricare 
alt contre-emploi, ei iubesc şi suferă din cauză că sunt respinşi. 
Personajele rememorează sau monologhează lipite de câte un zid, 
într-o cromatică înăbuşitoare – apropierea lor de un alt corp, fie 

acesta şi neînsufleţit, înfăţişează o imagine cinetică superbă prin 
erotismul debordant. Fotogramele filmelor lui sunt frumoase. 
În ceea ce priveşte universul tematic al lui Wong Kar-wai, iubirea 
se regăseşte în toate filmele acestuia la un nivel superficial. Astfel, 
subiectele sale au în centru o relaţie de tipul El o iubeşte pe EA, 
dar EA îl iubeşte pe El2, care o iubeşte pe EA2 la rândul lui (acest 
din urmă detaliu nu este general valabil). Şi EA suferă în timp ce se 
plimbă pe stradă, mănâncă, vinde la fast-food sau se masturbează, 
privită fiind de lentilă prin efectul fish-eye („Fallen Angels”/ 
„Îngeri decăzuţi” - 1995). Dacă ar fi filmat scena printr-o lentilă 
ce nu deformează, s-ar fi putut crede că tânăra era comună, iar nu 
partenera unui criminal de care este chiar îndrăgostită. Şi totuşi, 
acest tip de relaţii amoroase ar putea oferi posibilităţi comice 
sau ludice nenumărate, dar pe care regizorul nu le exploatează 
decât vag în „Chungking Express” (1994), unde, într-adevăr, se 
simte un anumit tip de încercare entuziastă. Dar la un nivel mai 
profund, filmele lui Kar-wai abordează singurătatea, respingerea 
şi nevoia de a aparţine unei lumi, imaturitatea şi dorinţa de 
autodescoperire – teme pe care autorul le-a revizitat continuu în 
filmele sale, creând uneori doar variaţiuni ale aceluiaşi subiect, 
cum ar fi cuplul din „Chungking Express”(1994) sau cel din „My 
Blueberry Nights” („Iubire cu gust de afine”, 2007). Evident, în ce 
măsură acrobaţiile sale vizuale şi narative se potrivesc poveştilor 
pe care vrea să le spună, este discutabil. 

Wong Kar-wai este un cineast care la debutul său cu „As Tears Go 
By” (1988) arăta o preocupare pentru societatea Hong Kong-ului, 
pentru acei tineri atraşi de faima gangsterilor. Inspirat din „Mean 
Streets” („Crimele din Mica Italie”, 1973, r. Martin Scorsese), filmul 
pare să arate un interes pentru actualitate – o noutate în industria 
cinematografică a Hong Kong-ului, care investea de obicei într-
un cinema  comercial bazat pe subiecte de inspiraţie istorică. O 
dată ce filmul este bine primit atât de publicul autohton, cât şi de 
critica internaţională, Wong Kar-wai se bucură de o independenţă 
apreciabilă din partea producătorilor. Realizează eşecul 
financiar „Days Of Being Wild” (1991) – în acelaşi ton cu filmul 
anterior – şi „Ashes of Time” („Cenuşa timpului”, 1994), cea mai 
scumpă producţie  din istoria Chinei. Aceste două filme prezintă 
caracteristici comune universului autorului, cum ar fi apetenţa 
pentru ralanti, atunci când acţiunea fizică se precipită (subliniază 
gestul în sine şi, totodată, reflectă faptul că o situaţie extremă şi un 
efort mare presupun o îngheţare a gândului sau a vieţii interioare 
pentru ca toată energia să se concentreze către lupta fizică) sau 
atenţia pentru filmarea prim-planurilor şi a detaliilor prin care 
încearcă să dezvăluie cât mai mult din emoţia personajului. Deşi 
dezlânat ca formă, „Days of  Being Wild” (1991) este primul diptic al 
regizorului; filmul schiţează interesul acestuia pentru o structură 
narativă fragmentată şi chiar conţine in nuce temele sale preferate: 
iubire, respingere, izolare. Cu toate defectele primelor realizări – 
spre exemplu, debutul său conţine secvenţe stângace de tandreţe 
acompaniate nepotrivit de „Take My Breath Away” cântat în limba 
chineză – doar „Happy Together” („Fericiţi împreună”, 1997) mai 
egalează sinceritatea autorului din aceste filme. Pentru acest film 

O descriere conventionala a 
universului stilistic si tematic

„happy Together”, cel mai 
echilibrat film al lui wong kar-wai
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a primit şi Premiul pentru Regie la Cannes în 1997.
Prin sinceritate mă refer la libertatea pe care Wong Kar-wai o 
oferă actorilor, dar mai ales la curajul de a filma cadre „imperfecte” 
pentru a experimenta, iar aceasta fără teribilismul din „Fallen 
Angels” („Îngeri decăzuţi”, 1995), unde îşi caricaturizează 
personajele prin acel efect de fish-eye menit să vizualizeze 
haosul în care trăiesc personajele. În „Happy Together” („Fericiţi 
împreună”, 1997) regizorul reuşeşte să menţină un echilibru 
constant între mişcările şi încadraturile camerei şi povestea celor 
doi iubiţi, Lai Yiu-Fai (Tony Leung Chiu-wai) şi Ho Po-wing 
(Leslie Cheung). 
Lai Yiu-fai şi Ho Po-wing călătoresc cu maşina prin Argentina. 
Ho Po-wing cere mereu o pauză şi îl părăseşte pe Lai Yiu-fai. 

„Cândva va trebui să o luăm de la capăt”, spune el când pleacă. 
Mereu se întoarce înapoi. Dar acum se întoarce rănit, plin de 
sânge, la Lai Yiu-fai. Filmul urmăreşte relaţia în ritm de tango a 
celor doi, realizând o cronică a sfârşitului unei aventuri amoroase. 
În „Happy Together” („Fericiţi împreună”, 1997), autorul reuşeşte 
să-şi armonizeze tehnica de filmare şi montajul cu structura 
narativă; spre exemplu, un moment simplu precum cel în care Lai 
Yiu-fai părăseşte apartamentul partenerului său după o ceartă, 
este redat prin ralanti pentru  a exprima că personajul rămâne 
blocat într-o  problemă pe care nu o poate depăşi. Imaginea 
cascadei învolburate, intercalată între două acţiuni, punctează 
starea emoţională a personajului. Dar durata acestor secvenţe 
este mai scurtă, raportat la întregul film, incorporându-se în 
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structura narativă şi în carcaterizarea personajelor. Toate acestea 
se potrivesc cu planurile apropiate, prim-planurile sau muzica 
de tango ce însoţeşte jocul partenerilor, cadrele sau scenografia 
atât de plastice având un rol dramatic în economia poveştii, căci 
fie caracterizează personajele, fie ajută spectatorul să intre într-o 
anumită transă - pe care presupun că regizorul o doreşte de la 
acesta.  
Un personaj simpatic al acestui film, care de altfel se regăseşte şi în 
celelalte love stories wong-kar-waiene, este Chang (Chen Chang), 
băiatul de la restaurant din cea de-a doua jumătate a filmului. El 
este acel personaj wong-kar-waian tânăr şi imatur care se caută pe 
sine cu seninătate, deşi ascunde un tip de tristeţe caracteristică 
vârstei. Chang, precum celelalte personaje modelate după el, oferă 
necondiţionat atât cât cei din jurul său sunt capabili să primească: 
o zi, o beţie, un gând sau o îmbrăţişare. La sfârşitul lui „Fallen 
Angels” („Îngeri decăzuţi”, 1995), băiatul mut se aşază lângă 
partenera asasinului, ştiind că între ei nu e nimic, dar că îi oferă 
confort prin prezenţă. În „Chungking Express” (1994), Faye (Faye 
Wong) se joacă de-a menajera în casa poliţistului, în încercarea 
ei naivă de a face astfel parte din viaţa lui. În aceste două filme, 
naivitatea personajelor lui Faye sau al lui Takeshi Kaneshiro este 
caricaturizată, pierzându-se astfel din candoarea şi farmecul lui 
Chang. Nu ar fi o problemă caricaturizarea ca procedeu comic 
a unor personaje, dacă autorul ar îmbina armonios şi echilibrat 
elementele comice cu cele dramatice. În „Fallen Angeles” („Îngeri 
decăzuţi”, 1995), elementele care ţin de comic sunt tuşate excesiv, 
iar cele care ţin de dramatism – secvenţe filmate într-un ritm 
lent, acompaniate de muzică senzuală şi tristă – nu au legătură cu 
personajul comic al băiatului mut. 
„Happy Together” („Fericiţi împreună”, 1997) nu are decât 
două personaje şi pe Chang, care este mai degrabă o prezenţă 
senină menită a detensiona atmosfera; dar acestora li se oferă 
posibilitatea de a trăi, de a vorbi şi mai ales de a relaţiona, ceea 
ce nu se poate spune despre celelalte filme ale sale. Deşi Wong 
Kar-wai îşi păstrează stilul vizual pe care tocmai îl experimentase 
în „Ashes Of Time” („Cenuşa timpului”, 1994), în „Chungking 
Express” (1994) şi în „Fallen Angels” („Îngeri decăzuţi”, 1995) (mai 
ales în primul şi în ultimul din această enumeraţie), el găseşte 
un ritm potrivit poveştii şi montajului preferat. Succesiunile de 
prim-planuri au un scop dramatic aici, căci personajele au într-
adevăr timp şi acţiuni care le oferă posibilitatea de a comunica 
prin mimică, prin privire, prin felul în care interacţionează 
uman. Cromatica oraşului Buenos Aires şi cea a apartamentului 
sărăcăcios în care locuieşte Ho Po-wing îl îmbracă pe acesta într-o 
combinaţie de culori reci şi calde, cumva nehotărâte, la fel cum 
este relaţia lui cu iubitul. Mobila din cameră joacă şi ea un rol 
dramatic în flirtul agresiv al celor doi. Monologul nu excelează 
în poetizări ce ar trebui să completeze artistic subiectul filmului, 
precum în „2046” (2004) sau „In The Mood For Love” („O iubire 
imposibilă”, 2000).  

Jocul actorilor în filmele lui Wong Kar-wai este influenţat atât 
de personjele pe care acesta le creează, cât şi de felul în care îi 

filmează. El nu oferă actorilor întregul scenariu, ci doar o secvenţă, 
cu o zi înainte de filmare. Se pare că rescrie dialogurile înainte de 
fiecare scenă, în funcţie de actor şi de evoluţia lui până în acel 
moment; se răzgândeşte în timpul filmării în legătură cu anumite 
acţiuni sau replici. Consideră foarte importantă comunicarea cu 
actorii, pe care îi ajută să-şi înţeleagă personajele, motivaţiile, 
gesturile, pentru ca acestora să le fie mai uşor să interpreteze. 
Dar, cu excepţia lui „As Tears Go By”, „Days of Being Wild” şi 
„Happy Together” („Fericiţi împreună”, 1997), personajele lui nu 
se constituie în partituri prea ofertante pentru actori, căci ei sunt 
fie reduşi la nivel de caricatură, fie la cel de tipologie sau chiar de 
imagine vizuală (reprezentare) a unui caracter uman din realitate. 
Rolurile lui Wong Kar-wai sunt stări emoţionale umane pe care 
actorul trebuie să şi le însuşească şi să le exprime alături de rochia 
dantelată, rujul întins, părul răvăşit sau strâns coc şi întreaga 
plasticitate a cadrului. Dar nu evoluează.  El nu priveşte în 
profunzime personajul, nu îi oferă tridimensionalitate. Actorul este 
filmat de aproape, într-o încadratură strânsă, camera urmărindu-l 
din amorsa unui zid sau a unui alt obiect ce ocupă o parte bună 
din suprafaţa cadrului, iar dialogul şi chiar interpretarea sunt 
fragmentate prin montaj şi limitate ca timp. Astfel interpretarea 
actorului se rezumă doar la faptul că el şi-a însuşit caracteristicile 
fizice ale personajului şi uneori o stare psihică. 
Folosirea actorilor ca tipologii convenţionale, fiind reprezentări 
simbolistice a unui om, nu este o greşeală. Dar atunci autorul nu 
poate avea pretenţia ca acest gen de relaţie între cameră şi actor să 
ofere profunzime fiinţei din spatele camerei. De fapt, fiecare dintre 
imaginile gândite, scrise şi filmate de Wong Kar-wai sunt frumoase 
şi pot sugera o multitudine de sentimente, dacă sunt privite ca 
fotografii. Privite, însă, în ansamblu, tehnicile de care abuzează 
pentru a se încadra într-o estetică a erotismului obiectelor – de 
cele mai multe ori toate obiectele din cadru emană senzualitate în 
filmele lui – şi a puterii de sugestie a fiecărei imagini (chiar actorii 
devin imagini sau reprezentări simbolice în cele mai recente filme 
ale sale), nu se armonizează pentru a forma un tot şi nu joacă 
una în completarea celeilalte; din punct de vedere dramaturgic, 
această însăilare de simboluri nu oferă coerenţă personajelor, fiind 
haotică.
Regizorul nu-şi justifică folosirea flashback-ului narativ sau 
dramatic. Nici fragmentarea acţiunii nu joacă vreun rol în film. Nici 
nu poate fi componentă dramatică în economia scenariului, căci 
flashback-urile sunt, în opera acestui regizor, doar o rememorare 
a trecutului prin care se arată spectatorului o ipostază a actorului, 
o imagine a lui într-un context neexploatat narativ. În ceea ce 
priveşte monologul personajului – tehnică des întâlnită în filmele 
sale–, acesta eclipsează expresivitatea actorului (căci ea este 
influenţată de vocea şi vorbele lui); astfel, flashback-ul rămâne 
doar o serie de cadre compuse frumos plastic, dar lipsite de forţă. 
Sensibilitatea lui Wong Kar-wai constă nu în abilitatea cu care 
mixează o serie de efecte vizuale interesante şi frapante pentru 
cinefili, ci în delicateţea prin care poate înconjura un actor cu 
atmosfera potrivită redării emoţiilor acestuia. El este un maestru 
al atmosferei cinematografice, dar această calitate serveşte 
existenţa unui subiect şi a unui limbaj cinematografic coerent 
în structură şi, bineînţeles, unitar. „Happy Together” („Fericiţi 
împreună”, 1997) demonstrează că poate face acest lucru, dar 
ulterior se va complace într-o poziţie confortabilă de cineast 
preţios al structurilor narative complicate. ■

actorii si personajele în filmele lui 
wong kar-wai
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„Dacă faci un spectacol de teatru, trebuie să ştii că el serveşte 
autorului textului; dacă faci un film, trebuie să ştii că el serveşte 
filmului, ţie, dar şi actorului. Datoria ta ca regizor e să ajuţi actorul”. 
(Mike Nichols)
Acesta e unul din principiile care ghidează cariera lui Mike Nichols, 
poate singurul element constant dintr-o carieră inconstantă. 
El reprezintă unul din acele cazuri bizare ale cinematografiei 
americane care, după mai bine de patru decenii de carieră,  oscilează 
în continuare între iubirea oferită de Hollywood şi un spirit 
îndrăzneţ, acid şi direct. 
Venind din teatru, Nichols face parte din generaţia regizorilor de 
scenă care au un profund respect faţă de text şi faţă de autor. Este, 
aşadar, obişnuit să spună poveştile altora; dovadă că cele mai bune 
filme ale sale sunt adaptări după piese de teatru („Who’s Afraid of 
Virginia Woolf?”, „Carnal Knowledge”, „Closer”, „Angels in America”) 
sau romane („Catch 22”, „The Graduate”). 
Filmele lui Nichols sunt încărcate de o profundă sensibilitate tragi-
comică, care nu permite personajelor sau dialogurilor să cadă 

în melodramă. Replicile sunt scrise cu o asemenea subtilitate şi 
concizie, încât penetrează şi ating şi cel mai insensibil spectator. 
După cum afirmă el însuşi, actoria cu Strasberg, improvizaţia 
şi lucrul cu Elaine May nu au fost decât paşi către descoperirea 
scopului cel mare: regia. După ce a văzut a doua reprezentaţie a 
piesei „Un tramvai numit dorinţă” în regia lui Elia Kazan, totul s-a 
schimbat pentru Nichols - acesta a fost şi motivul pentru care a decis 
să plece la New York şi să lucreze cu Lee Strasberg. 
În „American Cinema” (1969), Andrew Sarris îl descrie pe Nichols, 
printre altele, ca fiind ”incapabil de nebunia unui stil personal” şi 
manifestând o tendinţă de premeditare comercială. În definitiv, 
afirmaţia sa nu se va dovedi lipsită de fundament (deşi Nichols nu 
realizase până atunci decât două filme): „The Graduate” spune o 
poveste de care generaţia anilor `60 are nevoie – părinţii noştri sunt 
cei care greşesc, Vietnamul e pe umerii lor, confuzia noastră e datorată 
lor; „Carnal Knowledge” e un film profund feminist, într-o epocă 
în care femeile luptă pentru drepturile lor. Sarris nu contestă însă 
capacitatea lui Nichols de a organiza în filmele sale stiluri diferite, cu 
influenţe vădite de Fellini, Antonioni ori Welles. Doar că adevărata 
veleitate a acestui regizor constă tocmai într-o simplitate pe care el 
o păstrează: de aici, poate, şi impresia unei simple coji superficiale. 
Pentru Nichols, metafora reprezintă motorul central al filmului – 
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imagini ca cea lui Benjamin Braddock („The Graduate”), îmbrăcat 
în scafandru şi privindu-şi părinţii pe gemuleţul costumului, de pe 
fundul piscinei, rămân întipărite în mintea spectatorului. 
Înainte de a începe filmările, regizorul îşi pune două întrebări: „cum 
se întâmplă de fapt în viaţă?” şi „cum e de fapt din punct de vedere 
cinematografic?”. Răspunsurile dau naştere ultimei întrebări: „cum 
poate fi arătată cinematografic o întâmplare din viaţă?”. Dincolo 
de inconsecvenţa sa, de titulatura de „regizor în pas cu vremurile”, 
Nichols urmează în filmografia sa două tradiţii diferite: pe cea a 
teatrului pretenţios american („Cui i-e frică de Virginia Woolf?”, 
„Îngeri în America”, „Closer”) şi pe cea a stand-up-ului evreiesc 
(„The Graduate”, „Catch-22”).

Apetenţa lui Nichols pentru sondarea raporturilor de iubire în 
cuplu dă naştere unei imagini bulversante, aproape viscerale a 
problemelor, venind din interior spre exterior, în principal prin două 
elemente: textul şi jocul actorilor. Învelişul e dominat de cinism şi e 
senzorial. Manifestarea iubirii apare ca rezultat al gândului raţional, 
dar ceea ce gândul naşte în materie de emoţie reprezintă o cascadă 
incontrolabilă, văzută de aproape, din interiorul problemei (spre 
deosebire de maniera intelectualistă şi raţională a lui Woody Allen, 
rece totuşi la emoţie, văzută cumva din afară). Tentele de comedie şi 
umorul inteligent nu sunt decât mijloace pentru a accentua drama. 
Iar fiecare dramă e generată de conflict şi de seducţie: două elemente 
aproape constant prezente în filmele care sondează această temă. 
Pentru Nichols, contradicţia dă naştere scenei – dacă eu spun alb, tu 
trebuie să spui negru - reminiscenţe ale jocurilor de improvizaţie cu 
Elaine May. 
În primul său film, aplaudatul „Who`s Afraid of Virginia Woolf?” 
(„Cui i-e frică de Virginia Woolf?”, 1966), adaptare după piesa 
dramaturgului american Edward Albee, Nichols explorează iubirea 
din perspectiva jocurilor de putere. E lupta dintre adevăr şi iluzie în 
relaţia dintre femei şi bărbaţi. Martha (Elizabeth Taylor) şi George 
(Richard Burton), un cuplu de vârsta a doua, permanent cinic şi 
auto-distructiv, pornesc, pe parcursul unei nopţi, un joc care va rupe 
pânza unei realităţi imaginate, ce le oferise până în acel moment un 
confort. 
Relaţia dintre cei doi e dominată de competiţie, dar e într-o 
permanentă nevoie de cucerire şi manifestare erotică. Martha 
e singura persoană care îl înţelege pe George şi invers. Deşi viaţa 
lor împreună e un chin, fiecare îl merită pe celălalt şi e incapabil 
să renunţe. Dramele interioare îşi găsesc manifestarea în mişcările 
subtile de aparat şi în spaţiile intimiste şi pustiite de orice prezenţe 
inutile alese de Nichols. 
Despre filmul său din 1971, „Carnal Knowledge” („Cunoaştere 
carnală”), Mike Nichols afirmă că este cel mai întunecat film pe care 
l-a realizat în cariera sa. Departe de a fi un film anti-feminist – idee 
vehiculată de-a lungul timpului – „Carnal Knowledge” vorbeşte 
despre un gen de bărbaţi care nu mai aparţin prezentului nostru – 
feminismul a schimbat totul, iar bărbaţii sunt răi. Mult mai târziu, 
„Closer” va dovedi, într-o epocă a egalităţii sexelor, că oamenii 
sunt răi. „Carnal Knowledge” face dovada faptului că, în primii săi 
ani, Nichols are această apetenţă pentru creaţii intimiste, axate în 
principal pe foarte multă regie de actor şi pe puterea metaforei 
învăţate din teatru. Poveştile sunt, ele însele, ale unui univers interior 
„micro”, bazate pe relaţii între două sau trei personaje, problemele 

importante fiind cele individuale, neexpuse unui context istoric 
sau social. Asta şi pentru că societatea suferă o schimbare majoră 
în anii ’60, ’70. Regizorul rămâne o vreme fidel unui anumit tip de 
personaj, de mentalitate, mai degrabă specifice anilor ’50: perioada 
conformistă care încearcă să ţină piept vremurilor. 
„Carnal Knowledge” este povestea a doi bărbaţi, Jonathan (Jack 
Nicholson) şi Sandy (Art Garfunkel), care trec împreună, pe parcursul 
tinereţii şi a maturizării lor, prin procesul unei lupte nedrepte între 
dragoste, sex, insatisfacţie şi frustrare; în câteva cuvinte, o devenire 
a bărbatului de la pierderea virginităţii, la prima dragoste, la jocuri 
şi acte carnale. Anii trec şi aceşti doi bărbaţi rămân la fel: complet 
nesatisfăcuţi, mereu dorindu-şi următoarea femeie cu corp superb 
pe care n-au avut-o. Susan, femeia cu care atât Jonathan, cât şi Sandy 
îşi pierd virginitatea, este în primă instanţă o femeie frumoasă, 
inteligentă şi puternică, dar care simţim că se va ofili pe măsură 
ce timpul va trece - deşi în ultima jumătate a filmului prezenţa sau 
evoluţia ei nu ne mai sunt prezentate. Minciuna nu poate merge 
mai departe şi ea trebuie să aleagă – pentru a pregăti acest moment 
care va determina, de fapt, întreg parcursul însoţit de eşec al lui 
Jonathan, Nichols alege să o filmeze pe Susan râzând în hohote şi 
încasând reacţii din dreapta şi din stânga, de la Sandy şi Jonathan, 
camera rămânând doar pe ea, într-un cadru fix. 
În momentele de confesiune, Sandy şi Jonathan sunt filmaţi separat 
şi par de fapt să ţină un monolog pentru cameră, adresându-se 
publicului. Această alegere face, de fapt, parte din concepţia lui 
Nichols: „Atunci când două personaje sunt legate într-un fel, îi ţin 
în acelaşi cadru sau filmez cu amorsă. Dacă, însă, sunt despărţiţi 
sau sunt pe punctul de a se despărţi, îi filmez separat.” Finalul 
lasă spectatorului un gust amar: Jonathan se află în prezenţa 
unei prostituate care probabil că îi recită acelaşi monolog despre 
masculinitatea, puterea şi incontestabila lui unicitate în fiecare 
seară. 
În 2004, Nichols revine cu un film care va da Hollywood-ului o 
puternică lovitură: „Closer” – un film răutăcios, cinic. Un film fără 
happy-end, în care iubirea nu e curată, nu e simplă, sau cel puţin nu 
rămâne aşa. Nichols nu crede în puritatea care rezistă, în fericirea 
care rămâne constantă. E în definitiv viziunea freudiană asupra 
problemei: fericirea nu există, în sensul în care imediat după ce 
o găsim, în momentul următor o pierdem; suntem incapabili să o 
păstrăm. Ilustrează această idee cele două perechi protagoniste: Alice 
(Natalie Portman) – Dan (Jude Law) şi Ana (Julia Roberts) – Larry 
(Clive Owen), care gravitează haotic şi inegal în jurul sentimentului 
de iubire fericită, fără a o putea menţine în acelaşi timp cu celălalt. 
„Closer” este un film tulburător, deloc optimist, în care jocurile 
şi dorinţa de putere îşi găsesc circumstanţe atenuante în nevoia 
egoistă de fericire. Ca şi în „Carnal Knowledge”, femeia interesantă, 
iniţial dezarmantă, se usucă şi păleşte: Alice devine docilă, supusă, 
dependentă, în timp ce bărbatul învaţă de la ea să îşi manifeste 
libertatea şi să îşi acţioneze rebeliunea. Pentru Nichols, personajele 
prezintă multe măşti, adevărul are multe feţe şi nimic nu e cum se 
arată a fi – realitatea relaţiilor interumane este mult mai complexă.

„Silkwood” („1983) este, probabil, unul din cele mai realiste filme ale 
lui Mike Nichols. E revenirea lui după o perioadă de şapte ani, în care 
a lăsat filmul deoparte şi s-a întors la teatru. Reprezintă, de asemenea, 
momentul în care conştientizează că de o mare importanţă sunt şi 

către o mai bună înțelegere a iubirii
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problemele realităţii sociale în care trăim. Dramele din acest film nu 
sunt vizibile din dialog, ci din simplul fel în care se petrec lucrurile 
între personaje, fără a atinge subiectul relaţiilor.
„Silkwood” este un film cu temă socială, dar e şi povestea unei femei. 
Karen (Meryl Streep) lucrează la o fabrică de procesare de plutoniu 
şi ajunge să lupte împotriva unor nedreptăţi făcute de conducere, 
care ar putea pune în pericol viaţa angajaţilor. Ne aflăm în perioada 
ieşirilor în stradă, a grevelor, a mişcărilor sindicale: anii ’60 lăsaseră 
această moştenire deceniului următor. Maniera de filmare aduce, 
după pauza cinematografică a lui Nichols, un stil mult mai curat şi 
mai puţin pretenţios, renunţând la unghiuri stranii sau la mişcări 
de aparat bruşte. Deşi realizează un film realist, Nichols nu se 
dezice de metafora ascunsă în spatele concretului - doza de poezie e 
indiscutabilă: Karen, Drew (Kurt Russell) şi Dolly (Cher) se îndreaptă 
spre casă, soarele e la apus, cerul e mov-portocaliu, luminile oraşelor 
se reflectă în geamurile maşinii, pe fundal e audibilă muzica clasică 
şi ei fumează un joint. Nu îi e uşor lui Nichols să renunţe la imaginea-
simbol, dată fiind experienţa sa anterioară din teatru. Contextul în 
care e plasată povestea oferă o oarecare stranietate situaţiilor: în 
cabinele lor de lucru, în pericol de a fi intoxicate în orice moment, 
personajele poartă discuţii, sărbătoresc zile de naştere, se bucură şi 
spun bancuri. 
„Postcards from the Edge” („Vederi de pe marginea prăpastiei”), 
filmul din 1990 al lui Nichols, o are drept protagonistă tot pe Meryl 
Streep, în rolul actriţei dependente de droguri Susan Vale. Filmul 
are la bază reţeta hollywoodiană ideală: personajul trece printr-o 
problemă majoră, pierde tot ce obţinuse până atunci, trăieşte 
umilinţe şi în final se salvează din situaţia respectivă, care părea fără 
rezolvare. Doris (Shirley MacLaine), mama lui Susan, este umbra 
actriţei celebre a anilor ’50 - ’60, masca unei dive. Este o femeie cu 
personalitate, narcisistă, care vrea binele fetei ei, dar nu e capabilă 
să îşi treacă propria viaţă în planul doi.
Filmul vorbeşte despre condiţia actorului la Hollywood şi despre 
presiune, dar şi despre relaţia protagonistei cu mama ei. Deşi radical 
opuse, cele două personaje feminine îşi găsesc conexiuni chiar 
şi în propriile lor dependenţe: o mamă dependentă de alcool şi o 
fiică dependentă de droguri. Cea mai bună caracterizare a lui Doris 
e mixul pe care şi-l pregăteşte dimineaţa: o combinaţie de fructe, 
lapte şi vodkă. Dar Susan îşi venerează mama pentru că reprezintă 
ceva ce ea nu va putea fi niciodată – Doris nu va mânca niciodată 
spaghete cu mâna. Imaginea personajului interpretat de MacLaine, 
în spital, fără perucă, cu rămăşiţe ale unui păr capilar, e imaginea 
actriţei distruse de studiouri. Când Susan îi pune sprâncenele false 
şi o machiază, îi pune de fapt masca: e echivalentul unui proces de 
împăiere. 
În „Postcards from the Edge”, bărbaţii nu sunt de niciun ajutor: sunt 
fie legume, fie cuceritori ipocriţi. Femeile sunt cele puternice, iar 
rezolvarea nu poate veni decât de la ele. Nichols dovedeşte încă o 
dată, dacă mai era nevoie, că dispune de puterea de a potenţa actriţe 
mari precum Elizabeth Taylor, Meryl Streep sau Natalie Portman.

În cel de-al doilea lungmetraj al său, „The Graduate” („Absolventul”, 
1967), Mike Nichols reuşeşte să dea naştere unor personaje care vor 
rămâne emblematice în istoria cinematografiei: Benjamin Braddock 
(Dustin Hoffman) şi Mrs. Robinson (Anne Bancroft). Dustin 
Hoffman, la cei 29 de ani ai săi, a dat naştere prin acest rol unui nou 

tip de actor în cinemaul american. Este senzaţional, de la felul în care 
încasează, la ceea ce dă actorului cu care intră în relaţie. În lucrul 
cu actorul, Mike Nichols merge mult pe contrapunct – intenţia este 
una, iar cuvintele spun exact opusul. Actorii joacă dublu: ceea ce 
spun nu e ceea ce vor, dar ambii ştiu asta - e o minciună a minciunii.
Benjamin face parte din generaţia baby-boom a Americii şi devine, 
din studentul eminent care era odată, un rebel într-o decapotabilă 
roşie: un James Dean absolvent de colegiu. Anii ’60 sunt anii 
revoluţiei sexuale, în care apar pilulele contraceptive şi drogurile. 
Această schimbare a societăţii acţionează inevitabil şi asupra upper 
middle class-ului american: e perioada în care ies la suprafaţă dorinţele 
refulate, iar personaje precum părinţii lui Ben sau prietenii acestora 
încep să o ia razna. În anii ’50, cuplurile făceau sex în maşini, fetele 
rămâneau însărcinate şi erau încheiate căsnicii nefericite - acesta 
e contextul din care izbucnesc dorinţele şi frustrările. Personajul 
interpretat de Hoffman suferă de complexul oedipian, căruia nu 
i se poate împotrivi, deşi în primă instanţă limitările convenţiilor 
sociale par să îl protejeze – când propria lui mamă intră peste el 
în baie, în neglijé, emanând lascivitate şi erotism, e greu să nu 
observe că lumea din jurul său se schimbă. E o lume pe care nu o mai 
înţelege, uşor înnebunitoare. Poate cea mai relevantă scenă pentru 
absurdul situaţiilor pe care le explorează acest film e cea în care Ben 
e nevoit să performeze pentru prietenii părinţilor într-un costum de 
scafandru. Din acel moment, el va vedea acea lume prin gemuleţul 
costumului. 
Din punct de vedere cinematografic, Nichols se arată aici mult mai 
curajos decât în primul său film: accelerează montajul, păstrează 
zoom-urile pe personaj, trecerile temporale se fac prin menţinerea 
cadrului static pe personaj, iar muzica potenţează situaţiile. (Cine 
poate uita „The Sound of Silence” sau „Mrs. Robinson” al duo-ului 
Simon & Garfunkel?) Nichols îşi va manifesta pe întreg parcursul 
carierei sale acest fetiş pentru America – în „The Graduate”, 
sentimentul dominant e acela al putreziciunii şi dorinţei erotice 
refulate.
În 2003, Mike Nichols revine la analiza asupra Americii prin mini-
seria produsă de HBO, „Angels in America” („Îngeri în America”). 
Într-o lume părăsită de Dumnezu, Nichols şi dramaturgul Tony 
Kushner vorbesc despre îngeri în America – într-o societate în 
continuă mişcare, care nu poate aştepta, care acţionează, trăieşte şi 
respiră progresul. America sfârşitului de secol al XX-lea este diferită 
de cea a lui Benjamin Braddock. În anii ’60, exista încă acea lentoare 
a existenţei, într-o societate în schimbare, care începea să-şi 
redefinească valorile. În 1985, anul în care are loc acţiunea, oamenii 
devin supra-saturaţi de schimbare, nu-şi mai regăsesc principiile, 
plutesc în derivă, fără nicio şansă de salvare - Dumnezeu a părăsit 
Raiul şi a lăsat lumea să trăiască mai departe. „Angels in America” nu 
e un film despre homosexuali, religie sau SIDA, ci e despre marele 
spirit al acceptării şi despre marea temere de schimbare - lumea 
nu se învârte decât într-o singură direcţie - înainte. Nu ne putem 
întoarce, nu acesta e mersul lucrurilor. Suntem forţaţi să mergem 
mai departe - asta e de fapt şi frumuseţea, pentru că doar astfel 
progresăm cu noi înşine. 

Lucrul lui Mike Nichols cu Elaine May, spectacolele sale de 
improvizaţie, l-au făcut să se simtă foarte confortabil cu comedia. 
În 1970 realizează „Catch-22”, o parodie la adresa absurdităţii 
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războiului. Filmul spune povestea căpitanului John Yossarian (Alan 
Arkin), aflat în luptă cu nebunia lumii militare pentru a-şi câştiga 
libertatea şi dreptul de a nu mai lupta. Interesul lui Nichols faţă 
de acest subiect se va regăsi şi în adaptarea sa din 1988, după piesa 
lui Neil Simon, „Biloxi Blues”, un film mult prea tributar textului. 
Lupta realizatorului cu „ideile mari” e expusă mult mai original şi 
mai interesant în poveştile spuse cu ironie, îmbrăcate în absurd. 
În definitiv, dramele nu pot fi reuşite decât dacă au integrate în ele 
elemente de comedie. 
În 1975, Nichols realizează „The Fortune” („Şansa”): o satiră, o 
glumiţă, o imitaţie de Billy Wilder, avându-i în rolurile principale 
pe Jack Nicholson şi Warren Beatty, în rolul tâmpului meschin 
şi, respectiv, al junelui prim, inteligent şi interesant. Povestea 
se concentrează în jurul unui triunghi amoros, în care intervin 
competiţia şi banii. Nefiind nicidecum o mare reuşită, „The Fortune” 
este însă unul din filmele care îi are drept fani pe fraţii Coen.
Se pune astfel problema - dacă Nichols crede sau nu în ceva. În 
ciuda inconsecvenţei sale, regizorul a ştiut să pună în slujba filmului 

două lecţii majore învăţate din teatru: pulsul publicului (suspansul, 
aşteptarea şi reacţiile acestuia) şi lucrul cu oameni vii – actori sau 
spectatori. 
Mike Nichols este un caz atipic, inegal în producţiile sale, inconstant 
în stil, dar asta nu mă determină să afirm că este un regizor 
supraevaluat. Păstrează, totuşi, o esenţă a unei sincerităţi, a unei 
simplităţi artistice, care nu e neapărat vizibilă în filmele sale - e mai 
degrabă o atmosferă pe care ele o degajă, o naturaleţe care îţi pare 
cunoscută chiar de la primele repetiţii ale actorilor (deşi nu ai fost 
niciodată acolo). 
„Succesul artistic al unui film, succesul ca experienţă, depinde de 
puterea metaforei, care reprezintă motorul central al filmului.”  - 
spunea Mike Nichols într-un interviu. Ceea ce îl entuziasmase în 
anii adolescenţei sale la spectacolele lui Elia Kazan, „Un tramvai 
numit dorinţă” şi „Moartea unui comis voiajor”, era tocmai acea 
impresie simultană de realitate şi poezie – cred că exact pentru asta 
stă mărturie filmografia sa – pentru lejeritatea şi uşurătatea „ideilor” 
mari, care îşi conţin ele însele propriile metafore. ■
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Cerul si Pamântul lui 

Lars von Trier
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Despre Lars von Trier s-a scris atât de mult, încat analiza filmelor lui 
s-a dezvoltat într-o ramură explicită a criticii de film, argumentele şi 
contraargumentele la adresa cineastului înregistrându-se într-un oficiu 
al ideilor pierdute, coagulându-se în principii din care reclasarea pare 
imposibilă: criticul se poziţionează ferm la stânga sau la dreapta, este 
determinat „pro” sau „contra”, neutralitatea fiind eludată, o atitudine 
flexibilă fiind considerată o eschivare minuţioasă din faţa unei 
răspunderi asumate. Astfel, teoriile consistente privitoare la cariera 
regizorului danez devin cutume – se polemizează fără discernământ, 
ambele „tabere” planând conştient asupra unei reputaţii contextuale 
(speranţa favorabilităţii tinde întotdeauna spre o dezintegrare a 
raţionalitaţii – pozitiv e mai simplu, negativ e mai fructuos), fără a 
realiza că perpetuează un conflict; critica negativă se înrădăcinează 
deseori în persona publică a lui von Trier, iar cea pozitivă nu aplanează 
nimic, printr-o exuberanţă frecvent numită naivă.

În acest moment, nu se poate spune nimic nou despre Lars von Trier, 
mai ales pentru că ne aflăm in limbo, între două filme, „Antichrist”-
ul finalizat în 2009 şi „Melancholia”, care promite a vedea lumina 
ecranelor (şi a proiectoarelor) în 2011. Desigur, cu realizarea fiecărui 
nou film, un alt teanc de paie va fi pus peste foc, un nou plan se 
poate adăuga discuţiei, care până la urmă va lua forma aceleiaşi 
disensiuni coordonate; atunci e profitabil. Punctând acum despre 
Lars, profitabilă este o analiză a disensiunii şi a cauzelor ei – de ce este 
regizorul atât de adulat şi atât de hulit concomitent? Subînţelegem 
statutul lui de vedetă, statut de data aceasta autoperpetuat prin 
declaraţii – probabil doar Peter Greenaway se mai înscrie într-un 
mod similar în aceeaşi categorie. Indiferent de punctul de vedere 
la care se raportează discuţia, deşi ar fi mult spus că o bună parte a 

Kafkian, lynchian, vontrierian
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cinematografiei contemporane internaţionale gravitează în jurul 
lui, este un reper – tematic, estetic şi ca vizibilitate: ca orice text 
„ciudat”, care inevitabil este descris ca fiind „kafkian”, studiourile se 
întrec în a se ralia în jurul lui David Lynch pentru filmele „ciudate” 
(„lynchiene”), al lui Greenaway, pentru cele „intelectuale” şi Lars 
von Trier pentru cele „şocante”. El este deci şi un element de PR, a 
realiza un film „mai şocant ca ultimul film al lui Lars von Trier” fiind 
o mare realizare (prezentă în materialele promoţionale a circa 1/20 
filme, statistică neoficială). Mai mult, el a creat şi întreţinut mişcări 
şi curente, manifestul Dogma ’95 fiind şi astăzi folosit ca şablon şi 
inspiraţie pentru mulţi cineaşti care îl duc mai departe printr-un 
hacking al „Dogmei” iniţiale.

Primele trei lungmetraje ale lui von Trier constituie trilogia „Europa”; 
deşi se poate spune că stilul cineastului suferă mutaţii de la film 
la film şi că nu există o estetică „von Trier” singulară şi unitară, 
cele trei filme se detaşează considerabil de restul filmografiei. 
„The Element of Crime” („Elementul crimei”, 1984) reinventează 
cinemaul expresionist, prin culorile calde pe care le foloseşte 
pentru a emfaza fundalurile negre, perpetuează simbolistica fictiv-
ritualistică familiară cinemaului danez, dar se distinge prin nuanţarea 
îndrăzneaţă – folosirea hipnozei ca declanşator în scenariu, plasarea 
dialogurilor contradictorii într-o lume distopică, nenaturală, însă care 
mimează realitatea, cu o influenţă tarkovskiană confesată de regizor. 
„Epidemic”, realizat în 1987, intercalează povestea regizorului Lars 
von Trier şi a scenaristului Niels Vørsel, care îşi joacă propriile roluri 
ficţionalizate – pregătind un film despre o epidemie a viitorului –, cu 
scene din filmul celor doi, în care von Trier interpretează rolul unui 
medic care încearcă să găsească remedii pentru epidemie. Răsturnări 
de situaţie meta-ficţionale şi intratextuale duc la îmbinarea celor două 
planuri, „Epidemic” fiind poate cel mai pregnant şi funcţional film 
al regizorului dincolo de o „ideologie von Trier”. „Europa” (uneori 
cunoscut ca „Zentropa”, 1991) se întoarce la lumea ulterioră celui de-
al Doilea Război Mondial; întreaga trilogie, dar mai ales această a treia 
parte, utilizează convenţiile film noir-ului pentru a descinde în teritorii 
şi teorii uneori derivate din science fiction, dar cineastul se foloseşte 
de motive ale universurilor distopice literare pentru a demonstra, în 
filme ce până la urmă tratează realitatea, că lumea este deja o distopie.

Până aici, nimic ieşit din comun. Lars von Trier este un autor de film 
care activează în regimul cinematic consacrat, gândind trecutul şi 
viitorul cinemaului ca fiind reprezentări ale trecutului şi viitorului 
lumii. În 1989, cineastul a aflat că tatăl lui biologic nu era cel despre 
care credea acest lucru, mama lui având o aventură cu un bărbat care 
provine dintr-un lung arbore genealogic de muzicieni – cu motivul 
că ar fi vrut să-i ofere fiului ei gene artistice. Din acel moment, el a 
decis că îşi va conduce stilul regizoral către unul care să accentueze 
onestitatea. Aşa s-a născut Dogme 95, cu un manifest realizat 
împreună cu Thomas Vinterberg; cei doi au realizat şi primele două 
filme care aderă la noua ideologie, „Idioterne” („Idioţii”) şi „Festen” 
(„Petrecerea”), ambele având premiera în 1998. Cei care doreau să 
realizeze filme care să fie acceptate ca făcând parte din această grupare 
(şi promovate ca atare) trebuiau să semneze un „jurământ al castităţii”, 
bazat pe un set de zece reguli care le interzicea să folosească decoruri 
artificiale, coloană sonoră, efecte speciale şi optice sau îi obliga să 

folosească continuitate spaţial-temporală sau camere de mână, iar 
numele regizorului nu trebuia să apară pe generic. Unul dintre cele 
mai recunoscute filme ale curentului este şi primul film american 
al acestuia, „Julien Donkey-Boy” (Julien Băiatul-Măgar”, 1999), 
regizat de Harmony Korine, un cineast subevaluat. „Julien Donkey-
Boy” (realizat cu susţinerea lui Werner Herzog, o altă legendă vie a 
cinemaului, din seria Greenaway, Lynch, von Trier, recunoscut pentru 
scepticismul şi abnegaţia declaraţiilor şi a opiniilor) demonstrează că 
Dogme 95 se potriveşte mai bine continuării unei tradiţii americane 
de film, care îşi are originile în experimentalismul newyorkez (Andy 
Warhol, Jonas Mekas etc.) şi în pastişa de cinéma vérité a lui John 
Cassavetes. Din 2002, un cineast care doreşte să realizeze un film 
Dogme 95 nu mai trebuie să fie aprobat de comisia iniţială; chiar cei 
doi iniţiatori au devenit sceptici cu privire la acest gen de cinema 
şi s-au îndepărtat considerabil de el. Manifestul a fost abandonat 
în 2005, după 38 de filme realizate sub îndrumarea acestuia, dar el 
rămâne şi azi o dogmă – că va fi privită cu importanţă în viitor sau 
nu, ea face parte din istoria filmului, în sensul arhivist al termenului.
De fapt, acesta nu este primul proiect abandonat de Lars von Trier. În 
1991, regizorul s-a înhămat, împreună cu scenaristul Niels Vørsel, la 
realizarea filmului „Dimension” („Dimensiune”), pentru care trebuiau 
să turneze 30 de ani, câte trei minute pentru fiecare an, filmul urmând 
a fi complet în 2020 şi lansat în 2024. Producţia a fost abandonată în 
1997. Din 1994, Lars von Trier a realizat serialul „Riget/The Kingdom” 
(„Regatul”), care şi-a sistat producţia după primele două sezoane, 
devenind astfel un „Twin Peaks” al regizorului danez.

Despre relaţia cu tatăl său biologic el spune: „Până atunci am crezut că 
am origini evreieşti, dar am aflat că sunt mai mult nazist. Înainte de a 
muri, mama mea mi-a spus să mă bucur că sunt fiul acelui bărbat, dar 
m-am simţit manipulat pentru că eu chiar m-am dovedit a fi creativ. 
Dacă aş fi ştiut că ea plănuise asta, aş fi devenit altceva. I-aş fi arătat 
eu ei”. E ironic că tratează aşa manipularea, pentru că „Dancer in the 
Dark” („Dansând în întuneric”, 2000) este cel mai manipulativ film. 
Fiecare secundă şi fiecare cadru strigă „manipulare emoţională”. Dar 
asta nu este o problemă – orice film este manipulativ, doar că există 
mai multe tipuri de a manipula prin cinema: manipulare angajată şi 
neangajată, emoţională şi intelectuală etc. Manipularea din „Dansând 
în întuneric” este emoţională. Aici nu sunt distruse convenţii pentru 
a-l detaşa pe spectator, ci sunt construite altele, pentru a-l implica 
complet (de aceea filmul este un muzical „negru” – cântecele 
umanizează personajele, le arată în puţinele lor momente de bucurie 
vinovată şi mai storc câteva lacrimi). Este acceptabil un film atât de 
manipulativ? Este o manipulare sinceră, von Trier asta îşi propune să 
facă şi o recunoaşte, ceea ce îl îndreptăţeşte, ca şi în cazul „şocului”, 
dar tocmai de aceea „Antichrist”-ul este un film mai natural, pentru 
că se detaşează emoţional, putând fi văzut ca un simplu film de gen.
Pentru o bună parte din cariera lui, von Trier lucrează în trilogii: 
„Europa”, „Golden Heart” („Breaking the Waves”, „Idioterne”, „Dancer 
in the Dark”) şi trilogia neterminată „USA – Land of Opportunities” 
(începută cu „Dogville” şi „Manderlay”). Acestea se construiesc ca nişte 
trinoame care amintesc de ecosofia lui Félix Guattari, alimentată tot 
de un trinom – cele trei ecologii interdependente ale minţii, societăţii 
şi mediului, pe care Lars von Trier le sondează în filmele lui. Uneori, 
el iese din acest cadru şi tocmai de aceea „Antichrist” şi „The Boss of it 
All” („Şeful şefilor”), realizat în 2006, se distanţează tematic şi stilistic 
de von Trier-ul de până atunci. Ultimul film menţionat testează, 

Europa lui Lars von Trier

Dogma 95 vs. Dogma 10

Tri(er)nom

▶
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dosar | supraevaluați?

deşi nu se poate spune de ce o face „public”, posibilele inovaţii ale 
„Automavision”-ului, un sistem prin care mişcările şi poziţiile camerei 
de filmat sunt selectate de un computer, un principiu prin care se 
încearcă limitarea influenţei umane şi introducerea unui element 
arbitrar în compoziţia filmului.

Deşi Lars von Trier se rupe de tradiţia cinemaului danez (Carl 
Theodor Dreyer, Benjamin Christensen, Bo Widerberg) şi îl 
deturnează prin intermediul lui Jørgen Leth cu colaborarea la „The 
Five Obstructions” („Cele cinci obstrucţii”, 2003), el este cel mai 
american regizor neamerican (această remarcă l-ar înfuria şi ar 
deveni obiect de studiu pentru că şi-ar susţine motivaţiile din poziţia 
lui de agitator al cinemaului). Cu toate acestea, nu a vizitat niciodată 
America, din cauza unei fobii de zbor; astfel, i s-a imputat dreptul de 
a trata America în filmele lui, aşa cum o face în trilogia neterminată, 
ale cărei prime două părţi sunt „Dogville” (2003) şi „Manderlay” 
(2005). Dar, ca exemplu paralel, a fost vreun regizor care a realizat un 
film despre perioada medievală părtaş la acele vremuri? Cu ambele 
filme, dar începând cu „Dogville”, cineastul deconstruieşte un spaţiu 
pentru a îl reconstrui în ceva ce este până la urmă distrus – o face 
demonstrativ pentru a explora capacitatea regenerativă proprie 
înrădăcinării. Orăşelul Dogville este prezentat schematic din punct 
de vedere vizual – forma scheletică (un studio cu pereţii negri, în 
care clădirile şi străzile sunt delimitate bidimensional, cu dungi albe 
pe podeaua neagră) nu schimbă esenţa funcţională a oraşului, ci 
doar pe cea reprezentaţională, spargând unul dintre pereţii plasaţi 
de convenţiile cinematografice între ficţiune şi spectator. Desigur, nu 
este prima dată când sunt adoptate astfel de soluţii, dar este prima 
dată când sunt folosite în acest mod. Este creată o detaşare între 
elementele participante la convenţie, la fel cum von Trier trebuie 
tratat de la distanţă.

Afirmaţia anterioară este exact genul de aroganţă care defineşte 
declaraţiile publice ale lui Lars von Trier. El nu se descrie ca fiind 
misogin, dar filmele lui au fost în nenumărate rânduri clasate ca atare. 
De la personajul lui Björk în „Dansând în întuneric”, care orbeşte şi 
este acuzat în final de o crimă pe care nu a comis-o, la personajul 
principal din „Breaking the Waves”, jucat de Emily Watson, al cărei 
soţ paralizează şi o convinge să se culce cu alţi bărbaţi, la Grace 
din „Dogville” şi „Manderlay” (Nicole Kidman, respectiv Bryce 
Dallas Howard), violate şi transformate în sclave, la „Ea” (Charlotte 
Gainsbourg) în „Antichrist” – devenită arhetipul femeii, o Eva 
anonimă – majoritatea filmelor recente ale lui Lars au în prim-plan 
o femeie batjocorită. Selma lui Björk, Bess a lui Emily Watson şi 
Grace au o oarecare inocenţă sau naivitate, dar în „Antichrist” o nouă 
dimensiune răsare, „Ea” fiind perceptibilă ca fiind întruchiparea 
răului absolut, finalmente Antichristul proverbial. Până aici, toate 
bune. Neconcordanţa survine din poziţia din care von Trier este tratat 
ca fiind misogin – acuzaţia este urmată de două argumente, ambele 
non-sequitur-uri: 1. se vorbeşte despre cum decurg colaborările între 
actriţe şi regizor (mai ales în urma declaraţiilor lui Björk – anecdote 
din timpul filmărilor spun că a părăsit studioul, rămânând de negăsit 
şi de necontactat, pentru a se întoarce totuşi trei zile mai târziu, sau 
că în fiecare dimineaţă înainte de începerea filmărilor îşi începea 
ziua spunând „Domnule von Trier, te dispreţuiesc” şi scuipându-l, 

deşi acest episod este de fapt preluat dintr-o declaraţie a cineastului; 
Nicole Kidman este ceva mai temperată în declaraţii spunând că 
„într-o zi era un basm, ziua următoare era un coşmar. Lars a fost atent 
cu mine, dar uneori mă bătea emoţional când simţea că are nevoie 
de asta. Nu înţelegeam întotdeauna imediat ce se întâmplă, dar cred 
că, din poziţia unui actor, trebuie să fii detaşat”. Aceste afirmaţii 
trebuie tratate cu un ochi critic – Catherine Deneuve, care a avut 
un rol secundar în „Dansând în întuneric”, spune că regizorul a fost 
într-adevăr dificil, dar că şi Björk a fost temperamentală. Iar soluţia 
stă în cea mai simplă observaţie: von Trier este dificil cu toţi actorii, 
nu numai cu actriţele); 2. detractorii analizează misoginismul cu 
care sunt tratate unele personaje feminine din filmele lui von Trier 
şi îl egalează cu un presupus misoginism al regizorului. Se face aici 
greşeala primordială a confuziei între personaj şi actor, între ficţiune 
şi realitate. Dacă acesta ar fi un indicativ, atunci toate filmele în care 
este prezentată orice fel de violenţă ar fi pro-violenţă etc.

O spune chiar el, după proiecţia „Antichrist”-ului la Cannes, şi parcă 
e infama vulpe care apare înainte de jumătatea filmului. Până la acel 
punct, publicul îşi pierduse interesul. După ce ea a spus „chaos reigns” 
(„haosul conduce”), publicul a început să comenteze. Cu un simplu 
device narativ le-a fost retrezit interesul. Scena nu trebuie luată în 
serios în afara contextului filmului (în care ar părea de-a dreptul 
ridicolă, fiind construită dramatic), cineastul introducând-o exact în 
acest scop. Lars von Trier nu este neapărat un regizor supraevaluat, ci 
unul supralicitat din cauza unei situaţii rar discutate care se întâmplă 
deseori în toate mediile artistice – este prea cunoscut, prea vizibil 
for his own good. Astfel, filmele lui îşi ating publicul ţintă, dar ating 
mult mai mult public, scapă din propria nişă, drumul lor devine puţin 
incontrolabil. Este o problemă de percepţie, pentru că orice produs 
poate fi apreciat într-un fel sau altul, dar numai în contextul în care 
îi este prielnic. Ca exemplu, Dogme 95 este doar un joc (respectarea 
unui set de reguli etc.), iar „Idioterne” nu prezintă nimic şocant 
pentru cunoscătorii discordiei (dar şi complicităţii) între cinema şi 
home movie – personalizarea extremă a unui discurs narativ şi estetic 
– folosită deja cu multe decenii în urmă de Jonas Mekas şi alţi cineaşti 
şi explorată exhaustiv în ultimele câteva decenii în arta video.
La von Trier nu este vorba despre artist care creează artă sau arta 
care îl creează pe artist; se concepe o joncţiune între cele două, până 
când ambele se elimină complet. Părţile bune răzbat – aşa Charlotte 
Gainsbourg este prima actriţă cu un rol principal în unul din filmele 
lui care a acceptat să ia parte şi la un al doilea experiment comun 
(„Melancholia”), făcând parte dintr-o distribuţie în care se mai 
regăsesc actori care nu sunt la prima colaborare cu regizorul – Udo 
Kier, John Hurt, Stellan Skarsgård; de menţionat este şi că o bună 
parte din distribuţia din „Dogville” s-a întors pentru „Manderlay”. 
Până la urmă, distanţa dintre cerul şi pământul lui Lars von Trier 
este o problemă de reputaţie, dar este o reputaţie pe care şi-a creat-o 
singur, pe care o întreţine disimulat dar conştient şi este alegerea lui. 
Această reputaţie creează interes şi funcţionează, atrage spectatori, 
dar nu este tot ce are de spus Lars von Trier, nu este detaliul suprem 
sau o barieră. Nu se poate şti dacă atitudinea lui confrontaţională este 
un rol asumat sau dacă se ia foarte în serios, dar dacă cineva îl va 
descifra vreodată pe Lars von Trier, nu vreau să aflu concluziile sale. 
Voi fi în continuare în sala de cinema la premiera „Melancholiei” în 
2011. ■

„Sunt cel mai bun 
regizor de film din lume!”

Acest articol este misogin.

America lui Lars von Trier
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A History of Mutual Respect
Portugalia 2010
regia Gabriel abrantes, Daniel Schmidt

Primul film din competiţia EXPIFF 2010, alfabetic vorbind, 
dar şi unul dintre primele din punct de vedere calitativ, este un 
scurtmetraj ambiţios, realizat de doi tineri, Gabriel Abrantes şi 
Daniel Schmidt. Regia, scenariul, montajul şi rolurile principale le 
aparţin; ca, de altfel, şi viziunea colateral poetică. Filmat aproape 
integral în câteva locaţii din America de Sud, „A History of Mutual 
Respect” nu este un film „exotic”, ci unul despre exotism, sau despre 
modul în care tinerii visează la experienţele eliberatoare pe care le 
pot găsi (sau pe care le pot cuceri) în „alte lumi”.
Imaginile în slow-motion cu cascade languroase nu vor să 
sensibilizeze în sine, ci doar să creeze atmosfera necesară poveştii. 
Această atmosferă care o învăluie face parte din experienţa aşa-zis 
exotică, o experienţă care până la urmă este doar „o altă experienţă”. 
Ajunşi în junglă, cei doi caută contactul pur, îl găsesc, îl pierd şi 
se pierd reciproc. Primul dintre ei seduce o braziliancă în junglă, 
după care al doilea repetă experienţa, fugind cu ea. Toate acestea 
sunt iluzii, iar filmul se termină cu o concluzie care aminteşte că 
totul este relativ şi că fiecare experienţă se raportează la o sumă de 
alte experienţe anterioare, care predomină şi care definesc modul 
în care fiecare se raportează la ele. Practic, nu oamenii pot defini 
experienţele, ci invers – într-un cerc vicios închis al dezolării şi al 
futilităţii.
Frumuseţea filmului constă în precizia regizorală demnă de autori 
mari, jocul actoricesc lăsând încă de dorit în anumite porţiuni (deşi 
naivitatea şi aparenta imaturitate a protagoniştilor pot face parte din 
construcţia personajelor); de remarcat este că şi fluenţa dialogurilor 
este la fel de languroasă ca imaginile, replicile fiind rostite lent şi 
şoptit, ca pentru a submina teoria haosului, pentru a se descotorosi 
de reflexele unei contemporaneităţi supraîncărcate, pentru a rătăci 
intenţionat şi a căuta rătăcirea aceea străină cinismului urban.
Nu pot să nu insist asupra frumuseţii vizuale a filmului, imaginile 

peisagistice fiind evocative, dar simple deopotrivă, fără a fi 
cosmetizate, în felul în care ne-au obişnuit producţiile mari. 
Organizatorii festivalului au simţit probabil relevanţa şi pregnanţa 
lor, câteva secvenţe din film fiind prezente în spotul promoţional al 
acestei ediţii (nefiind unul din primele festivaluri la care a participat 
- „A History of Mutual Respect” se bucură deja de un oarecare 
prestigiu în această nişă care, din fericire, are parte de suficient 
de mulţi adepţi pasionaţi şi pasionali care pot aprecia acest gen de 
film). O ultima problemă – „experimentalismul” din acest film. Este 
subtil, rafinat, şi nu se regăseşte neapărat în structura formală, ci în 
îndrăzneala cu care este devoalată intriga, în scopul realizatorilor 
de a descoperi o lume nouă prin film. (Dan Angelescu)

Condoleances
china 2009
regia Ying Liang

Filmul lui Ying Liang este o critică adusă mass-mediei, agresivă şi 
fără scrupule în căutarea de subiecte senzaţionale. „Condoleances” 
se deschide printr-un colaj de fotografii ce prezintă în detaliu, 
din miezul evenimentelor, consecinţele unui accident de autobuz 
petrecut în oraşul chinez Zigong. Pe fundalul instantaneelor cu 
chipurile îndurerate ale familiilor victimelor, un crainic evaluează 
precipitat amploarea evenimentului. După această introducere, 
se trece la filmarea dramatizată a slujbei de înmormântare a doi 
bărbaţi, tată şi fiu. Ceremonia are loc în fosta casă a celor doi, o 
clădire aflată în paragină. La slujbă participă şi primarul oraşului, ce 
profită de moment pentru a-şi consolida reputaţia politică. Bătrâna 
Chen, soţie a unuia dintre bărbaţi şi mamă a celuilalt, asistă la agitaţia 
produsă de vizita oficialităţilor şi a echipei de televiziune, venită să 
consemneze acţiunea. În infatuarea şi lipsa lor de atenţie, oaspeţii 
cred că o ajută pe femeie, aducându-i legume şi promiţându-i să o 
mute într-o casă nou renovată, lucru pe care bătrâna nu-l doreşte. 
Reporterii pătrund în dormitorul bătrânei pentru a-l filma şi aduc 
remarci zgomotoase despre starea de degradare. Îi violează, de 
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asemenea, intimitatea prin întrebări dureroase şi intrigante: „Ce 
rude aţi pierdut în accident? Aveţi să îi transmiteţi ceva şoferului 
autobuzului? Îl urâţi?”, întrebări la care bătrâna nu răspunde, ci 
doar bâiguie ceva despre planurile pe care fiul ei le avea de a repara 
casa pentru întâmpinarea timpului ploios.
În această poveste despre imoralitatea oamenilor de televiziune, 
regizorul Ying Liang găseşte o poziţie ingenioasă din care să 
prezinte evenimentele. Camera filmează dintr-un singur punct, 
îndepărtat faţă de locul în care se petrec acţiunile, folosindu-
se un singur cadru lung care înregistrează pregătirile şi vizita 
grăbită a politicienilor şi a echipei de filmare. Cadrul este compus 
în profunzime, cu mai multe centre de interes dramatic, lăsându-
i-se spectatorului libertatea de a alege ce priveşte; este conceput 
în contrast cu îngustimea punctului de vedere prezentat de  
televiziune. În locul cel mai îndepărtat faţă de poziţia camerei de 
filmat, cu respect pentru moarte, sunt aşezate cele două sicrie, care 
abia se întrezăresc. Prin acest spaţiu se plimbă preotul, întrerupt 
din slujba sa de către cameramanul şi crainica de televiziune care 
aleg să filmeze aici introducerea reportajului. Bătrâna se află cel mai 
aproape de aparat, destul de departe, însă, pentru a nu i se vedea 
clar faţa. Aşezată pe un scaun şi întoarsă cu spatele la aparatul de 
filmat în cea mai mare parte a filmului, femeia este un martor tăcut 
al întâmplărilor din jurul ei, iar trăirile şi gândurile sale faţă de cele 
ce se petrec rămân neexprimate spectatorului. (Gabriela Filippi)

Nous (noi)
Franța 2008
regia Olivier Hems

Acest film ar putea fi descris listând „Nous”/„Us”/„Noi” în toate 
limbile, pentru că este un cuvânt atât de puternic; dar este vorba 
despre un film la fel de puternic, atipic, pentru că premisa îi este 
negată. Aceasta conduce oarecum la titlu şi nu invers – „În 2005, 
un poliţist percheziţionează un apartament în urma unei plângeri. 
El îşi înregistrează impresiile pe un reportofon.” – reportofonul 
porneşte, dar de asemenea încep să curgă imagini de arhivă – 
imagini personale – teoretic găsite în apartamentul cu pricina, 
dacă scurtmetrajul are într-adevăr ca origine o poveste adevărată. 
Percheziţia duce la descoperirea unui cadavru în acel apartament, 
dar filmul nu prezintă cadavrul, ci omul şi viaţa din spatele acestuia. 

Aşa se face că în acea casă, politiştul a găsit cadavrul, dar şi filmări şi 
texte (scrisori primite etc.), iar regizorul Olivier Hems a descoperit 
în filmări povestea, după care urmează ca spectatorul să descopere 
în poveste frumuseţea şi, în final, personajul (real şi fictiv în planuri 
suprapuse) şi viaţa acestuia.
Raportul poliţistului nu este construit fără sensibilitate, pentru 
că acesta citeşte scrisoarea cu o oarecare dificultate: „Am păstrat 
o scrisoare… de la Myriam Gaucher, din 1996… mai contează oare 
acum?… Dragă Jean…”, iar de aici se dezvăluie sensul vieţii – sensul 
pe care arta filmului îl descoperă şi îl redă acestei poveşti. Tocmai 
prin această comuniune între povestea poliţistului, a personajelor, 
a imaginilor personale, a scrisorilor ca naraţiune, a regizorului 
şi a spectatorului, filmul dispare – el încetează a fi imagine şi 
devine relatare ideatică şi emoţională (deci nu documentară, 
conceptuală, experimentală) a unei poveşti, filmul construind o 
viaţă care îşi pierduse sensul într-o concepţie publică a acesteia. 
Devine o demonstraţie foarte sensibilă a noţiunii de conştiinţă 
care se pierde odată cu moartea purtătorului ei; un univers întreg 
de informaţii, de sentimente, de gânduri moare o dată cu viaţa, iar 
acest film îl recuperează. „Investigaţia se încheie. Am găsit-o pe 
Myriam Gaucher. Acum trăieşte în Nantes. Am vizitat mormântul 
lui Jean Galto. Ea nici măcar nu ştia că locuiau în acelaşi oraş. Mi-a 
cerut filmările lui Jean. Pe fiecare rolă, el a scris Noi, 1994.” (Dan 
Angelescu)

Westcoast
Germania 2009
regia ulu Braun

O panoramă covârşitoare, o prezentare (tele)enciclopedică a 
unui posibil viitor, un computer game în care maşinăria deţine 
controlul, o misivă trimisă subtil prin cadraj/codaj către un mediu 
cinematic ostil faţă de viitor, o simplă găselniţă tehnică a autorului 
- „Westcoast” poate fi toate aceste lucruri şi totuşi nu este niciunul 
dintre ele. În schimb, regizorul Ulu Braun, care şi-a adjudecat şi o 
menţiune specială a juriului la această primă ediţie a EXPIFF-ului, 
rezonează cu ambianţa pasivă a cinemaului şi cu natura similară 
a privitorului, pentru a survola vizual şi tematic teritoriul plin de 
cârcei al unei coaste atotcuprinzătoare, globală şi transnaţională.
Imaginile astfel rezultate sunt un colaj de subiecte, dar mai mult 
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o colecţie de semne – drumul punctului de vedere aruncat asupra 
panoramei este ghidat de apa curgătoare, populată de-a lungul şi 
în împrejurimile ei de reprezentări simbolice şi caricaturale (deşi 
evidente) ale unor subiecte transformate în imagini cu care oricine 
este familiarizat, de la monumente la clădiri cunoscute, de la 
simboluri naţionale la variate specii de viaţă.
Regizorul ia o atitudine classy, care nu presupune încorporarea 
unor comentarii in your face legate de ecologie sau globalizare 
(deşi concluzii de acest gen pot fi trase în urma scurtmetrajului); 
mai degrabă, el pictează un peisaj (iar aici contribuie şi studiile de 
pictură ale lui Ulu Braun) care se guvernează după propriile legi, dar 
care este copleşit de importanţa trecutului, de care nu poate scăpa. 
În fond, deşi este prezentat un viitor profetic, nu este prezentată 
şi o soluţie. Astfel, panoplia de miscellanea indispensabile mediului 
capătă un dublu sens – de Arcă a lui Noe, salvatoare în faţa unui 
dezastru iminent, dar şi de groapă de gunoi. Natura acestui joc este 
de a descoperi natura rămasă în urma jocului vieţii pe Pământ. (Dan 
Angelescu)

I Travel Because I Have To, I Come Back Because I Love You
Brazilia 2009
regia Marcelo Gomes, Karim ainouz

„I Travel Because I Have To, I Come Back Because I Love You” 
începe ca un jurnal înregistrat al unei expediţii geologice pe teritoriul 
Braziliei, care are ca obiectiv determinarea fezabilităţii unui canal 
printr-o regiune foarte aridă. Acest jurnal nu înregistrează, însă, 
numai constatări ştiinţifice obţinute în urma analizei, ci şi constatări 
ale geologului despre propria persoană.
Un prim experiment pe care îl propune acest „road movie” atipic 
este acela că spectatorul nu îl vede pe protagonist pe toată durata 
filmului, el fiind prezent numai prin voice over. Sunt descrise gradual 
stările prin care acesta trece, personajul cunoscând o evoluţie 
comparabilă cu a unui personaj de film convenţional. El nu descrie 
teoretic faptul că se transformă, ci felul în care acţionează, descris 
verbal şi cumulat cu imaginile, alcătuieşte propriu-zis procesul. 
Frământările personajului sunt de natură sentimentală; deşi 
adevărul nu este niciodată ascuns, întregul context este dezvăluit 
treptat, aducând mereu date noi în confesiunea sa. Are o iubită, 
căreia îi spune „Blonda” şi de care îi este dor. Mai apoi, geologul 

dezvăluie că numele femeii este Joana şi că este soţia lui. Ceva 
e, însă, în neregulă cu relaţia lor, căci el caută o plantă care o 
interesează, ea fiind biolog, sperând că astfel ar putea readuce pacea 
în casă. În cele din urmă, personajul mărturiseşte că a fost părăsit 
de această femeie. 
Din acest moment, cursul călătoriei bărbatului se schimbă, acesta 
fiind momentul în care recunoaşte că zilele acestea anoste îi fac 
bine: îi dau timp de gândire, răgaz să conştientizeze că o iubeşte 
şi o urăşte deopotrivă pe Joana. Jurnalul cuprinde acum o listă de 
câteva femei cu care el îşi petrece nopţile prin diverse moteluri. 
Nici ziua cercetările geologice nu mai fac parte aproape deloc din 
programul său, bărbatul fiind mai preocupat de a se pierde, cu tot cu 
gândurile sale, în mulţimea pe care o analizează. 
Ritmul filmului se regăseşte în ritmul interior al acestui personaj, 
dar şi în lentoarea vieţii oamenilor pe care îi surprinde pe traseul 
său. În prima parte, apar secvenţe alcătuite din suite de fotografii 
ce descriu roci şi măsurători, prin aceste momente intervenind 
schimbări ale cadenţei obişnuite. În a doua jumătate a filmului, însă, 
secvenţele sunt mult mai variate, acoperind o perioadă mult mai 
activă a personajului. 
„I Travel Because I Have To, I Come Back Because I Love You”  
conţine atât imagini filmate pe peliculă, cât şi pe suport digital, 
totul bazându-se pe o încercare de a substitui camera percepţiei 
umane. Folosirea unghiului subiectiv este perfect legitimă, având 
în vedere că avem de a face cu un jurnal. Lumina aminteşte de 
picturi impresioniste, imaginile putând fără îndoială să producă o 
impresie puternică spectatorului, făcându-l să urmărească ceva atât 
de imaterial precum o voce pe al cărei emiţător nu îl vede niciodată. 
(Mirona Nicola)

Plot Point
Belgia 2007
regia nicolas Provost

Câştigătorul premiului al treilea al primei ediţii EXPIFF este 
Nicolas Provost, artist vizual şi cineast de origine belgiană, apreciat 
în întreaga lume pentru modul său de a combina arta cu experienţa 
cinematică. Deşi captează exact acea magie pe care autorul declară 
că o caută în actul de a edita, „Plot Point” nu mi se pare cel mai 
reprezentativ film al său. Dacă în celelalte filme observăm clar 
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preferinţa lui pentru alterarea imaginii, folosind efectul de oglindire 
sau secvenţe din filme clasice reeditate, „Plot Point” evadează din 
această sferă a digitalizării şi îl lasă pe spectator să-şi construiască 
propria poveste. Şi da, o poveste există!
Ceea ce a început ca un proiect de semi-documentar despre forţele 
de poliţie new york-eze, autorul dorind să roage câţiva poliţişti 
să şi joace roluri fictive, s-a transformat (datorită inaccesibilităţii 
acestora) într-un fel de ficţiune à la Hollywood, mult mai interesantă 
în această formă. Astfel, imagini luate cu camera ascunsă în Times 
Square din New York şi montate în ordinea şi pe muzica specifică 
unui thriller se cuantifică într-o poveste în care toate elementele 
naraţiunii ne sunt sugerate (modulaţia tensiunii, întorsăturile de 
situaţie, climaxul), însă alegerea poveştii ne revine exclusiv nouă, 
spectatorilor. Noi suntem cei care aleg să creadă că această poveste 
există cu adevărat.
În ciuda faptului că vedem nişte oameni mergând pe străzile 
aglomerate ale New Yorkului, nişte poliţişti care mai mult stau 
degeaba sau alte persoane individualizate (cu apariţii mai dese) 
filmate, evident, în timp ce muncesc (un portar, un bouncer), 
începem să conferim un sens acestor imagini, să-i identificăm pe 
„the good guys” (poliţiştii) sau „the bad guys” (bărbaţi cu aspect 
dubios). Singura alterare vizuală este redarea în rewind a imaginii 
„victimei” – o femeie blondă, vizibil afectată de ceva. Orice ar fi fost, 
în secunda doi forţele de ordine se mobilizează şi toate maşinile de 
poliţie pleacă. Apoi, începe „lupta”, sugerată de o suită de imagini 
cu poliţişti în acţiune: poliţişti serioşi facând schimb de informaţii, 
poliţişti agitaţi vorbind la telefoane şi prin staţii, maşini de poliţie 
ajunse la faţa locului, o ambulanţă, etc. La suspansul creat de 
muzică se adaugă şi frânturile de conversaţie dintre poliţişti, parţial 
inteligibile, piese noi de puzzle cu care autorul ne tachinează încă 
un pic.
Evident, finalul lasă povestea nedesluşită, când, pe o muzică 
grandioasă, dar liniştitoare, vedem cum maşinile de poliţie pleacă 
spre datorie, într-o coregrafie demnă de „Lacul Lebedelor”. 
Surprinzător, acest happy-ending este chiar satisfăcător, pentru că 
ne dă timp să realizăm ce tocmai s-a întâmplat: am creat o poveste 
de 15 minute, în care oameni reali, filmaţi în circumstanţe reale, au 
devenit, pentru moment, personaje într-un film de acţiune. În acest 
fel îşi doreşte Nicolas Provost să testeze graniţele dintre realitate şi 
ficţiune şi, după mine, magia i-a ieşit. (Ela Duca)

olympia I & II
Portugalia 2008
regia Gabriel abrantes, Katie Widloski

Împreună cu „A History of Mutual Respect”, „Olympia I & II” a 
câştigat premiul al doilea al primei ediţii a festivalului EXPIFF. 
Cele două scurtmetraje, realizate de acelaşi Gabriel Abrantes, în 
colaborare cu Daniel Schmidt şi, respectiv, Katie Widloski, sunt 
continuarea aceleiaşi viziuni personale, lucru probabil remarcat şi 
de juriu, deşi în esenţă şi realizare sunt surprinzător de diferite. Sunt 
producţiile, creaţiile şi fructele acestei minţi, care promite deja un 
lungmetraj (împreună cu ceilalţi doi realizatori menţionaţi) numit 
„Big Hug” – „O mare îmbrăţişare”; „Olympia I & II” funcţionează 
ca o mare îmbrăţişare, urmată de o puternică îmbrâncitură – iar 
acest lucru se întâmplă de două ori, pentru că filmul este compus 
din două scurte viniete concordante, care funcţionează ca veritabile 
tableaux vivants filmice.
Pornind de la „Olympia” a lui Édouard Manet, Abrantes foloseşte 
celebra pictură în construirea a două situaţii inedite ce pot decurge 
printr-o analiză transversală din subiectul tabloului, evitând astfel 
poziţia jenantă a facsimilului care ar fi încercat să producă o poveste 
ca „replică” vie a tabloului. În prima dintre aceste reprezentări 
reluctante, Olympia este o prostituată („curtezană”, aşa cum a 
fost descrisă în cadrul de subiect al picturii) vizitată de fratele ei 
homosexual, care o batjocoreşte în legătură cu meseria ei. De aici, 
Olympia, de abia acum simţindu-se cu adevărat denigrată, începe 
o tiradă de jigniri aduse lui, cel care „nu ar da doi bani pe sânii ei 
dezgustători”. În cea de-a doua parte, Olympia este un travestit care 
îşi aşteaptă în zadar clienţii. Menajera îl consolează, problema lui 
fiind frica de a se întoarce acasă în Texas, dispreţuind viaţa tipică 
acelui loc (familii burgheze, copii, minivan-uri).
Prezentând un fel de lumi în afara lumii, două lumi detaşate de 
realitatea cu care suntem obişnuiţi, dar posibile, lumi coerente 
pentru o imaginaţie care acceptă (de ce nu?) lumile anacronice, 
filmul este un test şi un joc, un fel de „Exerciţii de stil”, în care 
exerciţiile sunt realizate asupra istoriei şi teoriei artei, dar şi asupra 
unor subiecte de gender theory. 
Chiar curatorul festivalului IndieLisboa, Miguel Valverde, spune 
că „fiecare nou scurtmetraj al portughezului Gabriel Abrantes e 
încă un ultraj la adresa bunelor maniere şi moravuri, a societăţii 
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occidentale şi a canoanelor artistice”; în schimb, regizorul spune 
că ar vrea să mulţumească revistei „Vogue” pentru că a publicat o 
recreare a picturii „Mic dejun în iarbă”, care l-a inspirat să recreeze 
”Olympia” – dacă reviste faimoase şi internaţionale de modă pot 
face acest gen de reînscenări, de ce nu ar putea fi făcute şi de un 
regizor? Filmul nu şochează (nu că ar fi un lucru rău să facă asta, 
dar nu consider că există noţiunea de şoc în artă – până la urmă 
existenţa oricărei reprezentări sau a oricărui concept e firească), ci 
prezintă o alternativă. Fiecare are câteva Olympii, şi toţi cineaştii 
le-au exteriorizat în filme de-a lungul timpului, cu sau fără pictură. 
(Dan Angelescu)

eût-elle été criminelle
Franța 2007
regia Jean Gabriel Pierot

În „Eût-elle été criminelle” („Chiar dacă ar fi fost o criminală”), Jean 
Gabriel Pierot urmăreşte să impună, cu o precizie aproape mecanică, 
viziunea lui asupra unui eveniment din istoria Franţei, anume 
batjocorirea publică în vara anului 1944 a femeilor condamnate 
pentru colaborarea cu soldaţii germani, în timpul ocupaţiei. Filmul 
este constituit din imagini de arhivă, cărora le este suprapusă pe 
fondul sonor „Marseieza”, în diferite interpretări.
„Eût-elle été criminelle” este structurat, tematic şi ca abordare, 
în două părţi. Prima dintre acestea cuprinde imagini din timpul 
războiului, în care protagoniştii sunt bărbaţi, prezentaţi, în general, 
în grupuri mari: mărşăluind pe străzi, sau agitându-se pe front. 
Sunt arătate, de asemenea, avioanele care bombardează şi oraşele 
devastate. În această bucată de aproximativ trei minute, ceea 
ce reprezintă în jur de o treime din durata totală a filmului, este 
realizată o sinteză a celui de-al Doilea Război Mondial pe teritoriul 
Franţei. Fragmentele de înregistrări, variate ca acţiuni prezentate, 
dar şi ca formă, sunt accelerate, cu rolul de a recrea atmosfera 
covârşitoare şi instabilă a războiului. Muzica din această parte a 
filmului vizează, de asemenea, afectul: „Marseieza” este oprită pe un 
singur acord, a cărui repetare continuă produce o stare angoasantă şi 
dorinţa – aproape inconştientă - de reîntoarcere la melodia iniţială. 
În contrast, cea de-a doua parte a filmului, desfăşurată în ralanti, 
cuprinde înregistrări mai lungi ca durată şi mai puţin numeroase, 
care cer reflecţie amănunţită (ce trece, însă, tot prin filtrul emoţiei, 

acest efect de încetinire a ritmului imprimând acţiunii un aer 
melancolic). Din mulţimea de oameni adunaţi pe străzi se desprind 
figurile importante: femeile acuzate de colaboraţionism, rase în 
cap, însemnate cu svastici, înjosite şi puse să  defileze spre deliciul 
maselor. Astfel sluţite, devine greu de crezut că femeile acestea au 
putut fi atrăgătoare, că au avut - cu puţin timp în urmă - o aventură 
amoroasă, lucru pentru care se fac vinovate majoritatea lor. Felul în 
care ele primesc umilirea diferă: ţin privirea în pământ, se feresc 
de cameră, plâng, sau adoptă un aer hotărât şi o mască prin care nu 
transpare trăirea. Atitudinea uneia singure se deosebeşte complet, 
iar pe imaginea ei se şi închide filmul; ea priveşte demn mulţimea şi 
aparatul de filmat, cu un zâmbet subtil pe buze, părând astfel că-şi 
asumă şi nu regretă că a făcut lucrurile pentru care este acuzată.  
Filmul lui Jean Gabriel Pierot comunică senzorial, printr-un sistem 
elaborat de artificii tehnice, drama unor oameni condamnaţi să 
ispăşească erorile istoriei. Apelând la un discurs ce se constituie 
după modelul selectiv al fluxului memoriei, „Eût-elle été criminelle” 
este o analiză a dezumanizării şi a iraţionalităţii indivizilor puşi în 
faţa ororilor războiului. (Gabriela Filippi)

Centipede Sun
Franța 2010
regia Mihai Grecu

Mihai Grecu construieşte cu migală o metaforă post-apocaliptică pe 
care o încheie dezamăgitor, printr-un cadru violent demonstrativ: 
o întindere de nisip acoperită cu sute de cadavre ale unor caşaloţi. 
Chiar dacă nu am mai văzut până acum această imagine, ea se 
încadrează cu succes în tiparul imaginilor militant ecologiste care 
şi-au pierdut de mult puterea de a emoţiona. 
Dar până la acest ultim cadru, „Centipede Sun” este mult mai 
delicat. Peisajele suprarealiste, pentru care artistul vizual/regizorul 
de origine română Mihai Grecu este cunoscut internaţional, 
îmbină filmările reale cu grafica computerizată, de cele mai 
multe ori obţinând rezultate spectaculoase. De această dată, 
acordajul este foarte fin. Filmul este o înşiruire de cadre lungi, 
statice sau uşor panoramice, ale regiunii deşertice Altiplano din 
Chile, un loc impropriu oricărei forme de viaţă şi încărcat cu o 
spiritualitate sumbră, arealul fiind împânzit de mine şi ascunzând 
închisori politice. Cu toate că aceste informaţii nu sunt cunoscute 
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spectatorului obişnuit, regizorul reuşeşte să inducă cu multă 
abilitate o senzaţie apăsătoare de pericol. În mod curios, deşi 
recunoaştem peisajul deşertic şi ne aşteptăm să nu fie prea populat, 
absenţa oamenilor ne apare ca fiind stranie, dezvăluie o catastrofă. 
Fiecare cadru observă cu încordare o fracţiune din ceea ce 
pare realitatea deşertului. Muzica, ce face apel mai degrabă la 
reprezentările cinematografice ale spaţiului cosmic, devine din ce 
în ce mai intensă. Privitorul aşteaptă cu înfrigurare să izbucnească 
ceva. Dar ceea ce se întâmplă este o alterare subtilă a percepţiei. 
Fiind absorbiţi în desfăşurarea încetinită a evenimentelor, ele devin 
aproape credibile: pietrele se descompun şi levitează, pământul 
respiră, un delfin înoată într-un ochi de apă, un colţ al unei clădiri 
se macină accelerat, cărările se pierd în întinderea de nisip. Este 
triumful absolut al mineralului asupra organicului şi asupra culturii 
omeneşti. Iar titul poate fi citit ca o completare a acestei idei – un 
„soare miriapod”, devorator. În aceste condiţii, cadrul final cu sutele 
de caşaloţi morţi pe nisip nu poate fi decât pleonastic, venind să 
sublinieze inutil şi neinteresant ceea ce fusese demonstrat într-un 
discurs poetic.
„Centipede Sun” nu este un mare film experimental, nu 
revoluţionează în niciun fel limbajul cinematografic, dar cucereşte 
prin modul atent în care creează o atmosferă. (Cristina Bîlea)

Running Sushi
austria 2008
regia Mara Mattuschka, chris Haring

Lovitură după lovitură în „Running Sushi”, filmul artistei vizuale 
Mara Mattuschka şi a coregrafului Chris Haring – o însumare totuşi 
inedită a colaborării lor, începută în 2003, filmul ar putea fi proiectat 
cu uşurinţă într-un cinema, într-o galerie/muzeu, dar şi într-o sală 
de spectacole. Dar în cadrul EXPIFF el a fost proiectat într-o sală 
de cinema şi trebuie tratat ca atare – de fapt, acest „scenariu” este 
materializat într-un film şi nu într-un spectacol pentru că mediul 
imaginilor pre-filmate le furnizează autorilor anumite posibilităţi 
(practice, tehnice, vizuale), care sunt de neatins într-o reprezentaţie 
live de spectacol sau într-un performance.
Începându-şi masa într-un restaurant în care o bandă rulantă 
transportă sushi („running sushi”) prin faţa lor, sunt prezentaţi 
doi oameni îmbrăcaţi, care apoi sunt  transportaţi într-un decor în 
care sunt dezbrăcaţi şi unde încep o conversaţie (care se dovedeşte 
a fi un monolog al „ei”) – „cum putem explica discrepanţele 
între atitudinile oamenilor faţă de viaţa lor interioară şi lumea 
exterioară?”. „Ea” din restaurant se uită în spate atunci când se aude 
tuşind din exterior (care este de fapt interiorul ei), sugerând, ca şi 
similaritatea decorului, în ambele situaţii artificial, o suprapunere 
între cele două planuri. „Care sunt şansele de a regăsi înţelegerea 
faptului că ne creăm o imagine a sinelui care se conformează 
cu lumea exterioară?”. Aceste probleme sunt tratate în filmul 
care continuă să se demonteze, demonstrând reciprocitatea 
dintre natura personajelor (un Adam şi o Eva, până la urmă) şi 
corpurile lor, limbajul lor şi limbajul corpului. Toate aceste tehnici 
supraimpuse înlănţuie idei despre cum relaţionează gândurile aşa 
cum sunt exprimate – la exterior: cuvintele, gesturile, vestimentaţia 
etc. -, cât şi la interior: cadrul paralel în care personajele au reacţii 
neobişnuite, dar şi mişcări incoerente fizic, în care beau suc din 
portocale direct cu paiul pentru că îşi doresc asta şi o pot face doar 
astfel, limbajul devenind o fuziune între cuvânt, sunet, corp, gest 
şi semn.

Se poate spune că nuditatea lor este pentru prima dată artificială, 
dar pare aşa doar pentru că nu o putem experimenta direct, în 
felul în care o fac personajele din film, ci doar prin imaginaţie. 
Bineînţeles, eficienţa deconstruirii corpului şi a cadrului în care 
acesta se exprimă demonstrează că nu numai interiorul răzbate 
în exterior, ci şi „exteriorul se infiltrează în interior” (cum susţine 
curatorul Festivalului Internaţional de Film de la Rotterdam, 
Katherina Zakravsky). Performativitatea filmului sugerează 
performativitatea vieţii, iar elementul prin care acest lucru este 
cel mai evident este deconstrucţia limbajului, atunci când, în film, 
din cuvinte rămân numai frânturi, vocale şi semne, iar apoi doar 
ţipete. Poziţia peştilor vii din acvariu, care privesc sushi-ul mort ce 
defilează în faţa „ecranului” acvariului, sugerează că şi spectatorii 
privesc defilarea unor personaje moarte, care nu au fost vreodată vii 
până atunci. Acestea şi-au găsit singure viaţa, viaţa exterioară care 
rămâne moartă, fără descoperirea celei interioare. (Dan Angelescu)

Tussilago
Suedia 2010
regia Jonas Odell

„Tussilago”, de Jonas Odell, e un film care experimentează în 
special vizual modul de a spune o poveste. Totul începe cu arestarea 
lui Nornert, un terorist din Germania de Vest care conducea 
o operaţiune de răpire a unui om politic. După aceasta, încep 
arestările posibililor colaboratori. Printre ei se află şi o femeie - „A”.
Povestea se învârte, de fapt, în jurul relaţiei romantice dintre cei 
doi, care începuse cu mult timp în urmă. Astfel, pornind de la 
dragoste, ea ajunge să-i fie complice în mai multe crime şi lipsa 
lor de comunicare şi înţelegere, coşmarul care ajunge relaţia pe 
care cei doi o au, aproape că duce, fără intenţie, la moartea unui 
om nevinovat şi se soldează, în final, cu adâncirea coşmarului 
amândurora.
Prin tehnica filmării actorilor (poate părea ciudat că se vorbeşte 
de actori într-un film de animaţie) şi a suprapunerii fundalurilor 
animate peste fiecare cadru, prin faptul că mai toate celelalte 
personaje (chiar dacă sunt actori) nu apar având feţele lor umane, 
prin faptul că decorurile nu sunt complete (apar doar pentru a  
sugera un echivalent real) şi stabile (trecerea de la unul la altul e 
foarte fluidă), prin toate acestea se pune accentul şi mai puternic 
pe ei doi, pe faptul că felul în care se influenţează reciproc şi felul 
în care se raportează unul la celălalt duc la faptele grave care 
urmează. 
Multitudinea de hărţi şi ziare animate prezintă detaşarea faţă de 
evenimente a naratorului „A”, care îşi spune povestea din exterior 
şi pare că nu reuşeşte să înţeleagă ce s-a întâmplat de fapt şi nu îşi 
găseşte vina în crime, ci doar în relaţie, fapt confirmat şi de final.
Ea este, de fapt, cea care sugerează răpirea, pentru a-l ajuta pe el 
să scape de frustrări care ar fi avut efecte imediate devastatoare, 
gândindu-se că nu va duce niciodată la capăt un asemenea plan; 
ea e cea care nu face nimic atunci când lucrurile se agravează. 
Dragostea apare ca un lucru care poate naşte monştri şi care, cu 
siguranţă, lasă urme pe viaţă.
Întreg aspectul filmului poate fi pus astfel pe seama sechelelor 
cu care a rămas „A” după toate aventurile prin care a trecut: 
închisoare, spital, izolare totală (important e că el nu se mai află 
acolo, astfel susţinând dezechilibrul ei). Gama diversă de culori, 
muzica şi diferitele stiluri de animaţie folosite amplifică efectele 
poveştii. (Tudor Buican)

festivaluri
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adaptări

La vie moderne (r. R. Depardon)

Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu 
(r. A. Ujică)

Copie conforme (r. A. Kiarostami)

Aurora (r. C. Puiu)

Loong Boonmee raleuk chat 
(r. A. Weerasethakul)

J’ai tué ma mère (r. X. Dolan)

Where the Wild Things Are 
(r. S. Jonze)

My Son, My Son, What Have Ye Done 
(r. W. Herzog)

Bakjwi (r. P. Chan-wook)

Enter the Void (r. G. Noé)

Shi (r. L. Chang-dong)

Surviving Life (Theory and Practice) 
(r. J. Svankmajer)

The Social Network (r. D. Fincher)

Film socialisme (r. J. L. Godard)

Tournée (r. M. Amalric) 

Gainsbourg, l’homme qui 
aimait les femmes (r. P. Forneri)

Trash Humpers (r. H. Korine)

When You’re Strange (r. T. DiCillo) 

Kinatay (r. B. Mendoza)

Medalia de onoare (r. C. P. Netzer)

Crazy Heart (r. S. Cooper)

Tender Son: The Frankenstein Project 
(r. K. Mundruczó)

Schastye moe (r. S. Loznitsa)

Portretul luptătorului la tinerețe 
(r. C. Popescu)

Des hommes et des dieux 
(r. X. Beauvois)

Dan
Angelescu

Gabriela
Filippi

Andreea
Borţun

Roxana
Coţovanu

Anna
Florea

Andrei
Gorzo

Tudor
Jurgiu

Andra
Petrescu

Andrei
Rus

Irina 
Trocan

Miruna
Vasilescu

Emi
Vasiliu

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★  ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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FILMELE
REDACTORII

capodoperă

trebuie văzut

merită văzut

poate fi văzut

pierdere de vreme
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★
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PRoGRAM
Ianuarie - Februarie 2011

12 ianuarie
Csillagosok, katonák (Roșii și albii), ungaria - uRSS 1968

regia Miklós Jancsó

19 ianuarie
The Woman in the Window (Femeia din vitrină), Sua 1944

regia Fritz Lang

26 ianuarie
Die Abenteuer des Prinzen Achmed,

(aventurile prințului achmed), Germania 1926
regia Lotte Reiniger

2 februarie
Kozijat rog, (cornul de capră), Bulgaria, 1972

regia Metodi andonov

9 februarie
Traité de bave et d’eternité 

(tratat despre noroi și eternitate), Franța 1951
regia Isidore Isou

CINeMATeCA uNIoN
ÎN FIeCARe MIeRCuRI SeARA

De LA oRA 19.30


