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The Deep Blue Sea

În adaptarea cinematografică din 1955 a piesei 
de teatru omonime scrise de Terence Rattigan, 
având la bază un scenariu al dramaturgului şi 
beneficiind de regia insipidă a lui Anatole Litvak, 
realizatorii îşi propuneau să confere relevanţă 
socială poveştii femeii high-class (Vivien Leigh) 
care descoperă la mijlocul vieţii că există şi o 
altfel de iubire decât aceea docilă în care familia 
şi mediul o învăţaseră să creadă. E vorba despre o 
iubire devoratoare, sinonimă cu pasiunea carnală, 
experimentată în relaţia extra-conjugală cu 
aviatorul Freddie Page (Kenneth More). Filmul 
debutează cu o încercare eşuată de sinucidere 
a protagonistei (precum varianta din 2011), dar 
episoadele din trecut sunt revelate prin flashback-
uri succesive aparţinând bărbaţilor: mai întâi 
soţului, un Sir onorabil (Emlyn Williams), iar 
apoi amantului, pentru a se încheia cu o scenă 
în care angoasata Hester – personaj încărcat de 
numeroase precepte feministe - decide să facă un 
efort şi să rupă legătura simbiotică cu sălbaticul 

Freddie. Pot fi regăsite la nivelul scenariului 
numeroase similitudini cu plot-ul din „A Streetcar 
Named Desire” („Un tramvai numit dorinţă”), 
piesa lui Tennessee Williams ecranizată cu puţin 
timp în urmă (1951) de Elia Kazan, dar şi un 
demers construit în vederea apărării raţionalităţii 
naturii umane, ce părea să sucombe în faţa acelui 
sentiment inefabil numit dorinţă – în viziunea lui 
Williams şi Kazan.
Terence Davies, regizor şi scenarist al adaptării 
recente a lui „The Deep Blue Sea”, nu întreprinde 
nici cel mai mic efort de a-şi convinge spectatorii 
că ceea ce privesc ar putea să-i ajute, prin 
mimetism, în rezolvarea unor probleme de 
natură emoţională întâmpinate în viaţă şi are 
aerul că şi-ar maimuţări parţial personajele: 
protagonista (Rachel Weisz) căsătorită cu un 
mult mai vârstnic Sir (Simon Russell Beale), 
şi atrasă de un bărbat dezirabil sexual (Tom 
Hiddleston), încearcă să se sinucidă deoarece 
amantul ei – de dragul căruia renunţase temporar 
la o relaţie respectabilă, plină de beneficii pe 
toate planurile, mai puţin din punct de vedere 
senzual – uită să o felicite de ziua ei (!). Aflăm 
acest amănunt după câteva zeci de minute în care 
filmul prezintă, prin intermediul unui flashback 
fragmentat (al femeii) – procedeu atât de drag 
lui Davies în toate celelalte proiecte anterioare 
-, detalii despre relaţia ei cu soţul, respectiv cu 
amantul. Sunt momente convenţionale în esenţă, 
care în structura unei melodrame clasice – a se 
vedea „Brief Encounter” („Scurtă întâlnire”, 1945, 
regie David Lean) în acest sens, dar pe propria 

răspundere, fiindcă nu a „îmbătrânit” prea bine 
– ar fi funcţionat în direcţia unei acumulări 
emoţionale menite să îngroaşe fatalismul situaţiei 
îndrăgostiţilor. Davies este conştient, însă, că 
nici cel mai romanţios spectator (în caz că nu e 
şi extrem de limitat intelectual şi/sau cultural) 
nu ar mai putea lua în serios o poveste atât de 
frecvent redată în toate mediile artistice posibile, 
aşa că decide să caricaturizeze parţial fiecare 
nivel al relaţiilor reprezentate în film. Weisz 
(Hester) e atrăgătoare şi pare din start o partidă 
mult mai potrivită lui Hiddleston (Freddie), 
apropiat ca vârstă şi la fel de senzual, decât lui 
Beale (Sir-ul) (burtos şi mult mai vârstnic) – în 
versiunea Litvak-Rattigan diferenţele de vârstă 
şi de aspect între personaje erau mult mai mici, 
semn al interesului cineastului pentru potenţarea 
dramei. Sunt devoalate alternativ episoade în care 
e explicitată compatibilitatea pe toate planurile 
dintre cei doi soţi, mai puţin pe cel al senzualităţii, 
şi episoade în care cuplul Hester-Freddie pare 
extrem de compatibil sexual, dar nu şi intelectual. 
Adevăratele tuşe de maestru ale lui Davies se 
regăsesc în două elemente: în faptul că plasează 
motivul tentativei de sinucidere nu în debutul 
tramei (precum în varianta lui Litvak-Rattigan), 
ci înspre mijlocul ei, ceea ce determină automat 
o citire în cheia derizoriului a încrengăturilor 
dramaturgice ale filmului; şi în acela că nu Hester 
ia decizia ruperii relaţiei cu Freddie, ci bărbatul 
– ambele transformând dilema protagonistei 
într-una rizibilă şi astfel tuşantă, apropiind-o 
mai degrabă de o Emma Bovary, decât de o 
reprezentantă onorabilă a unei tragedii greceşti 
(personajul lui Vivien Leigh).
Restul e exerciţiu de stil – marcat de un întreg 
arsenal de mişcări de aparat elaborate şi de 
recreerea unei consistenţe aproape materiale a 
procesului de rememorare. Din acest punct de 
vedere, cheia de lectură a filmului poate fi găsită în 
mizanscena primului, respectiv a ultimului cadru. 
„The Deep Blue Sea” debutează cu un panoramic 
lent, de la stânga la dreapta, pe o clădire în care 
încet-încet, urcând de la parter spre etajul al 
doilea, camera o descoperă privirii pe Hester, 
aflată la fereastra apartamentului lui Freddie. 
Şi se încheie cu un cadru în oglindă – dinspre 
fereastra lui Hester camera coboară spre parter, 
continuându-şi mişcarea spre dreapta clădirii 
-, dar puţin prelungit şi fixându-se pe un cotlon 
oarecare al străzii. Morala? Totul e ornament. 
(Doar nu întâmplător John Waters a plasat filmul 
în fruntea celor mai bune filme ale anului trecut.).

de Andrei Rus

Marea Britanie – SUA 2011
regie și scenariu: terence Davies

imagine: Florian Hoffmeister
montaj: David charap

sunet: tim Barker
distribuţie: Rachel Weisz, Simon Russell 

Beale, tom Hiddleston
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Laurence (Melvil Poupaud) o iubeşte pe 
Frédérique (Suzanne Clément) şi Frédérique îl 
iubeşte pe Laurence. De-a lungul a aproape trei 
ore de film, respectiv vreo zece ani din viaţa lor, 
acest joc de sentimente pare să nu se schimbe,  
dar lucrurile devin din ce în ce mai complicate, 
atât de complicate, încât relaţia lor nu va mai fi 
niciodată la fel ca în prima etapă. Xavier Dolan 
se înhamă la a investiga de ce, cum şi cât se mai 
iubesc Laurence şi Fred, în (deja) dulcele lui stil 
de colaj flamboaiant.
Subiectul în sine e unul interesant şi cărnos, 
abordat în treacăt de cinemaul interesat de 
zona transgender până acum – relaţia de cuplu 
zguduită pe veci, pentru că el descoperă la 35 
ani că e o femeie prinsă într-un corp de bărbat. 
Aici problema trans pare să fie majoră doar la 
început. E o schimbare pe care Laurence o ia 
curajos, iar mediul înconjurător pare să fie unul 
amabil, deşi e vorba despre 1989. În momentul 
în care Laurence (care e profesor) intră în clasa 
plină de adolescenţi (în mod normal, predispuşi 
la a ridiculiza şi ce nu e de ridiculizat) îmbrăcat 
ca o femeie, nimeni nu scoate niciun sunet, 
ceea ce e puţin nenatural. Sau poate utopic. 
Dar Xavier Dolan schimbă direcţia iniţială şi 
face spectatorul să realizeze că filmul nu este 
despre Laurence. Bun, dar despre cine e? În 
prim-planul narativ e pusă Fred, ceea ce face 
filmul să devină şi mai interesant – până la 
urmă povestea femeii care iubeşte un bărbat 
transgender e la fel de emoţionantă ca cea a 

bărbatului surprins de schimbare. Fred se 
luptă cu toată fiinţa ei să se adapteze, pentru 
că nu vrea să trăiască fără el (sau fără ea), iar 
în aparenţă nici măcar nu contează genul 
(cu toate că Dolan ne privează de detaliile 
schimbării - nu ştim niciodată până unde a 
mers, nu ştim dacă mai are sau nu penis, spre 
exemplu). Aşa cum se autointulează, Fred este 
„femeia care îi cumpără perucă bărbatului ei”, 
cea care trebuie să hotărască dacă va avorta sau 
nu copilul pe care-l poartă, ceea ce nu e lucru 
simplu pentru ea, vezi criza din restaurant 
(poate expresia cumulului de emoţii, confuzii, 
frici, frustrări ale acestei perioade de adaptare).  
Dar nu e nici despre Fred, căci regizorul alege 
să nu meargă nici în profunzimea problemei 
ei. Acest film este despre relaţia celor doi – 
două personaje care ne vrăjesc cu fericirea lor 
în prima parte a filmului (o relaţie drăgălaşă 
şi destul de bine particularizată), iar în restul 
filmului reuşesc să fugă unul de celălalt, lăsând 
însă o portiţă deschisă trecutului. Până şi Fred, 
cea care hotărăşte să se separe de tot ce a 
fost, să se căsătorească şi să aibă un copil, nu 
rămâne insensibilă la semnul dat de Laurence 
(Laurence, care este o ea acum şi se iubeşte cu 
o femeie). 
Xavier Dolan ne păcăleşte cu un happy-end fals 
şi suprarealist, în care cei doi se ţin de mână, iar 
din cer pică rufe (aluzie la jocul lor preferat). 
Cele două personaje principale par doi 
adolescenţi care se iubesc năvalnic, dar veşnic 

prinşi într-un ritm autodistructiv. Buba e mare, 
dar pare că regizorul nu ştie prea bine ce să facă 
cu ea, aşa că lasă treptat timpul să o dezumfle. 
Dolan gândeşte imaginea aşa cum ne-a obişnuit 
să o facă: cromatică vie – culori puternice, 
violente sau din contră, aseptice (casa perfect 
minimalistă a lui Fred), dar întotdeauna sparte 
de vreo altă culoare contrastantă sau de vreun 
joc în cadrul aceluiaşi ton; compoziţie lucrată 
– de la cadrul cu paharul de şampanie în care 
vedem imaginea inversată (kitsch sau nu?) la 
pattern-urile bogate (vezi Fred în restaurant şi 
jocul dintre imprimeul rochiei ei şi imprimeul 
peretelui din spatele ei). Slow-motion-ul pare 
să fie unul dintre instrumentele lui preferate, 
iar montajul este unul destul de alert, ca şi în 
celelalte două filme ale lui („J’ai tué ma mère”, 
2009; „Les amours imaginaires”, 2010), ceea ce 
dă senzaţia de videoclip. Muzica e una bogată, 
tot în tradiţia cunoscută – de la Duran Duran la 
Prokofiev, Fever Ray sau Celine Dion. 
Are intenţii de accente camp prin existenţa unor 
personaje ca cele din cercul în care Laurence 
ajunge să se simtă confortabil, acel amestec 
de femei bătrâne, tineri homosexuali sau pur 
şi simplu indecişi ce adoră să se costumeze, să 
vorbească nimicuri şi să râdă într-o biserică. 
Dar toată acea atmosferă denotă, într-un final, 
tristeţe, pentru că acolo nu e o lume care să 
fascineze şi să inspire, ci e mai degrabă o 
adunătură de fiinţe care nu se regăsesc nicăieri 
– nici măcar acolo. 
Xavier Dolan e energic în a se juca cu 
influenţele sale cinematografice, e vulcanic în 
a despica subiecte privind relaţiile de iubire, 
dar nu are deocamdată consistenţa şi firescul 
unor lumi ca cele ale lui Pedro Almodóvar 
sau chiar Christophe Honoré. Dacă în filmele 
anterioare imaturitatea punctului de vedere şi 
superficialitatea păreau voite şi susţinute de 
dramele specifice vârstei personajelor, aici pare 
că lipseşte ceva. Dar domnul Xavier Dolan are 
abia 23 de ani. 

Laurence Anyways

de Iulia Voicu

Canada-Franţa 2012
regie și scenariu:  Xavier Dolan

imagine: Yves Bélanger

montaj: Serge Harvey

distribuţie: Melvil Poupaud, Suzanne 

clément, nathalie Baye
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Paradis: iubire

Ulrich Seidl, cel pe care Werner Herzog îl descrie cu 
entuziasm ca fiind un fel de echivalent în cinema al 
păzitorului porţilor iadului, explorează încă o dată 
perversitatea relaţiilor umane în „Paradies: liebe”. 
Filmul este prima parte a trilogiei „Paradies” (vor 
urma „Paradies: Glaube” / „Paradis: credinţă” 
şi „Paradies: Hoffnung” / „Paradis: speranţă”), 
care urmăreşte poveştile paralele a trei femei 
aparţinând aceleiaşi familii, două surori şi fiica 
adolescentă a uneia dintre ele. Iniţial gândite ca 
un tot unitar, cele trei poveşti formau un gigant 
nonsimbiotic de şapte ore, care în final şi-au găsit 
sensul separat. Atent şi incomod observator al 
sexualităţii feminine de vârsta a doua, Seidl nu 
putea rata un subiect atât de fertil ca turismul sexual 
practicat de doamnele europene în căutare de 
carne proaspătă şi fermă, direct „de la producător”, 
mama Africa în cazul acesta. „Paradies: liebe” este 
povestea Teresei (Margarete Tiesel), o austriacă 
blondă şi corpolentă de 50 de ani, care pleacă 

în vacanţă în Kenya, să-şi întâlnească prietena, 
Inge, o obişnuită a locului. Inge o iniţiază rapid în 
„specialităţile” locale, povestindu-i cu poftă despre 
parfumul inconfundabil al pielii negre şi despre 
abilităţile sexuale ale acestor „beach boys”. Aparent 
timidă şi mult mai decentă decât prietena ei, Teresa 
râde ca o şcolăriţă la poveşti deocheate, cărora în 
scurt timp le va fi protagonistă. Trecând linia de 
demarcaţie între plaja turiştilor şi cea a bişniţarilor, 
Teresa se lasă încolţită de tinerii kenyeni care 
încearcă să-i vândă fel de fel de mărunţişuri şi se 
simte în acelaşi timp agasată şi măgulită de atenţia 
ce i se acordă. Munga o cucereşte pe Teresa cu 
delicateţe, făcând paşi mici, care induc mai degrabă 
ideea de romantism decât cea de carnalitate: o ţine 
de mână în public, o duce la el acasă şi îi cumpără 
de băut, joacă rolul unui băiat timid, lăsând-o pe 
Teresa să îi facă avansuri. Totul face parte din jocul 
seducţiei, şlefuit până la perfecţie de tinerii africani; 
în curând ea va trebui să deschidă portofelul. 

Mult mai preocupat de stilizarea imaginii decât 
în filmele precedente, Ulrich Seidl pare că 
intenţionează să expună o viziune picturală a 
Africii, făcând pe alocuri abuz de albastru şi galben 
(majoritatea cadrelor sunt scăldate în aceste două 
culori) şi construind din când în când imagini 
statice, asemănătoare unor tablouri. Cu toate că 
unele din încercări îi reuşesc (bărbaţii africani 
nemişcaţi sub soarele arzător transmit o idee 
clară despre impenetrabilitatea Africii, formele 
voluptuoase ale Teresei care se conturează în 
spatele voalului fin al baldachinului reamintesc 
de femeile lui Rubens, în contrast cu idealul de 
frumuseţe la care aspiră personajele feminine ale 
filmului), celelalte nu fac decât să încarce filmul, 
spunând prea puţin (excesul de albastru şi galben).
Mult mai fluid, personajul Margaretei Tiesel este 
minunat construit şi jucat, oscilând permanent 
între conştiinţa rolului de client al frumos 
ambalatei prostituţii kenyene şi nevoia de a 
crede că dragostea lui Munga este măcar puţin 
dezinteresată. Suspansul filmului nu este deloc 
deznodământul (chiar şi fără să fi văzut în prealabil 
un alt film al lui Seidl, toate semnele duc evident 
spre un sfârşit amar), ci continua încercare de a 
ghici ce se întâmplă în sufletul Teresei. De multe 
ori faţa ei trădează dezgustul unui om care se ştie 
înşelat, pentru ca doar câteva minute mai târziu să 
pară a se bucura sincer de hârjonelile cu Munga. 
Teresa se forţează să creadă într-o dragoste ce nu 
este decât convenţia unui business ale cărui reguli 
le sunt bine cunoscute tuturor celor implicaţi. Îşi 
doreşte cu atâta ardoare, încât nu ezită să îşi încerce 
norocul cu altcineva, imediat după ce Munga este 
demascat şi Teresa îl loveşte şi umileşte chiar în 
faţa soţiei şi a copilului său. Dar cu noul bărbat, 
cunoaşte prea bine scenariul şi nu se mai poate 
abandona fanteziei.
Seidl urmăreşte cu sânge rece deteriorarea 
sufletului unui om, demascând totodată 
putreziciunile unei lumi. Petrecerea aniversară 
a Teresei marchează totodată un fel de ritual 
al intrării ei în rândul „sugar mamas” şi a fost 
catalogată de mulţi spectatori ca fiind de o cruzime 
aparte, aproape de nesuportat. Nu curge nicio 
picătură de sânge, tulburătoare sunt deopotrivă 
umilinţele la care este supus tânărul stripper african 
(ce de multe ori dă semne că ar suferi şi de un uşor 
handicap psihic) şi decăderea morală a unor femei 
pe care le bănuim decente în viaţa de zi cu zi şi 
pe care le-am auzit nu demult discutând despre 
nevoia de a fi privite în ochi şi iubite pentru ceea ce 
sunt, dincolo de riduri şi de burţile care se revarsă. 

de Cristina Bîlea

Paradies: liebe
Austria – Germania – Franţa 2012

regie: ulrich Seidl
scenariu: ulrich Seidl, Veronica Franz

imagine: Ed Lachman, Wolfgang thaler
montaj: christof Schertenleib

distribuţie: Margarete tiesel, Peter Kazungu, Inge Maux
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După Lucia

Lucia nu apare (fizic) în film, iar lipsa 
ei planează asupra evenimentelor ce se 
desfăşoară mocnit în „Despues de Lucia”. 
Numele ei e pomenit o dată sau de două ori în 
contextul unei discuţii despre cheltuielile pe 
care asiguratorul le poate oferi, printre care 
şi câteva şedinţe de consiliere psihologică 
(refuzate, de altfel). Dar intuim despre 
Lucia că a fost mama Alejandrei şi soţia lui 
Roberto. Şi lipsa pare să fie aici un laitmotiv, 
înţelesurile cuvântului definind atât subiectul 
filmului, cât şi construcţia lui. Că filmul 
vorbeşte despre hărţuire (tot mai des, online 
- cyberbullying) şi despre agresiunile psihice şi 
fizice la care adolescenţii sunt supuşi de către 
colegii lor, e evident – şi devine incomod 
şi perfid în anumite momente. Dar ceea 
ce-l face şi interesant e felul în care Michel 
Franco observă povestea. 

Franco, aflat la al doilea lungmetraj, a debutat 
cu „Daniel & Ana” (2009), care urmăreşte – 
pas cu pas, fără modificări, aşa cum anunţă 
la începutul filmului – cum doi fraţi, Daniel 
(16 ani) şi Ana (20-22 de ani), sunt răpiţi din 
maşina lor, obligaţi să facă sex pentru un 
site pornografic, şi eliberaţi câteva ore mai 
târziu. Pe regizorul mexican îl interesează 
mai puţin evenimentul dramatic în sine, 
căruia îi acordă câteva secvenţe într-un 
decor steril, şi mai mult urmările psihice 
asupra celor doi fraţi: de ce e nevoie să 
schimbi caracterul şi personalitatea unui 
om? Şi, deşi nu e deloc rău, „Daniel & Ana” nu 
reuşeşte să ofere un spectacol al unei astfel 
de degradări; poate pentru că subiectul nu 
conţinea elementele necesare sau poate – 
mai degrabă – evenimentele (prea puţine) nu 
s-au adunat monoton şi ritmic încât să devină 
insuportabile precum în „Despues de Lucia”. 
Alejandra şi Roberto, tatăl ei, într-o încercare 
de a începe o nouă viaţă, se mută în 
Mexico. Semnele suferinţei lor sunt arătate 
cu pudoare, surprinzând câteva discuţii 
incomode (ca cele despre asigurarea maşinii 
în care murise Lucia) sau cele în care Roberto 
izbucneşte în plâns. Dar camera rămâne 
distantă tot timpul, iar naraţiunea discretă 
nu dezvăluie niciodată prea mult despre 
personaje – fie că e vorba despre Alejandra, 
Roberto sau colegii ei. Tatăl are probleme în 
a se acomoda noului stil de viaţă, e încă în 

doliu, dar fiica lui pare să se integreze uşor în 
noul colectiv. La scurt timp după sosirea ei la 
noua şcoală, Alejandra merge într-o excursie 
cu noii ei prieteni, unde se lasă filmată în 
timp ce face sex cu unul dintre băieţi. De 
aici, ceea ce urmează e simplu de imaginat: 
videoclipul e pus pe net, mesajele jignitoare 
încep să apară pe mobil, pe internet, la şcoală 
prin bileţele (în timpul orelor).
Violenţele împotriva Alejandrei se adună, 
una după alta, şi escaladează în intensitate 
tocmai atunci când deja se obişnuise cu ce 
i se întâmplă. La început apar mesajele pe 
telefon, apoi apar înjurăturile la şcoală, apoi 
băieţii o hărţuiesc în toaletă, fetele o bat şi îi 
taie părul – într-o încercare de defeminizare 
a fetei. 
Alejandra nu are unde să fugă, şi nici 
spectatorul nu are cum să-şi ascundă 
privirea de cadrele lungi, statice, aproape 
claustrofobe, ale lui Michel Franco. Regizorul 
nu fragmentează prin montaj nimic, îl lasă pe 
spectator să-şi direcţioneze singur privirea 
în imaginea arătată, numai că nimic nu-i 
relaxant; oriunde ar întoarce privirea, va 
fi agasat de un tip de violenţă: băiatul din 
prima bancă care asistă nesimţitor la ceea 
ce se petrece, sunetul râsetelor inumane 
sau al dialogului umilitor, comportamentul 
de turmă al liceenilor, Alejandra, în centrul 
imaginii, care se lasă agresată. Fiecare 
violenţă tolerată îi ia ceva. Fata se transformă 
pe nesimţite, de-a lungul filmului, dintr-o 
adolescentă feminină, isteaţă şi independentă 
într-un fel de marionetă uşor manevrabilă, 
docilă. 
Aproape de sfârşitul filmului, Alejandra 
merge într-o excursie cu şcoala. La hotel, 
colegele de cameră o închid în baie blocând 
uşa cu un dulap de haine. Aici, Michel Franco 
filmează petrecerea cu un cadru lung (nu l-am 
cronometrat, dar mi-a părut interminabil), ce 
cuprinde întreaga cameră: paturile aşezate 
de-o parte şi de alta a camerei, uşa de la baie 
în fundal, copiii ale căror mişcări descriu 
o petrecere obişnuită de liceu, cu băuturi 
şi ţigări strecurate pe ascuns; şi din când în 
când, pe rând, fără ca nimeni să-şi întrerupă 
activitatea pentru a observa măcar, câte un 
băiat dă la o parte dulapul, intră în baie, stă 
acolo ceva timp, iese, blochează uşa la loc 
şi revine, vesel, la unul din grupurile din 
cameră. 

de Andra Petrescu

Después de Lucia
Mexic - Franţa 2012

regie și scenariu: Michel Franco
imagine: chuy chávez

montaj: antonio Bribiesca
sunet: Daniel Paredes Guerrero

distribuţie: tessa Ia, Hernán Mendoza, 
Gonzalo Vega Jr.
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LeoS CARAx 
un naufragiat voluntar pe insula cinemaului

Dacă nu auziserăţi de Leos Carax până toamna trecută, sunt convinsă că 
după lansarea lui „Holy Motors” (care a rulat şi la noi în cinematografe) 
toată suflarea cinefilă şi-a întors privirea cel puţin curioasă către 
monsieur, fie şi numai pentru valurile de entuziasm ridicate în rândul 
criticilor de peste tot. Sper, aşadar, că îmi va fi înţeleasă nerăbdarea de 
a începe portretul în sens cronologic invers. La peste un deceniu de la 
adaptarea romanului „Pierre, or the Ambiguities” (Herman Melville) în 
„Pola X” (1999, realizat după un gap de 8 ani în activitatea lui regizorală), 
Carax face un film care invită aproape hărţuitor la interpretări, în timp 
ce semnalează vehement, în puţinele interviuri din presă, eroarea 
magistrală de poziţionare faţă de operă a acelora care îl văd în primul 
rând ca pe un film despre film şi nu ca pe un mozaic holistic al experienţei 
noastre într-un climat postmodern. Singura referinţă conştientă, susţine 
Carax, este o trimitere autoreferenţială la „Mauvais sang” (1986). 
Secvenţei din „Holy Motors” în care Denis Lavant aleargă pe o şină 
cu o mitralieră în mână, având în spate un green screen, îi corespunde 
secvenţa din „Mauvais sang” în care acelaşi Denis Lavant (doar că 
mai tânăr şi exuberant) aleargă pe „Modern Love” a lui David Bowie, 
creionând mişcări spasmodice aproape de dans, atât de rapide încât ai 
senzaţia că decorul este lucrat în post-producţie – culorile clădirilor şi 
textura lor se îmbină lăsându-ţi impresia că pot fi la fel de bine proiecţii 
suprapuse pe un green screen. În cronica din Village Voice la „Les Amants 
du Pont-Neuf” („Iubiţii de pe Pont-Neuf”, 1991), J. Hoberman numea pe 
bună dreptate tipul acesta de cadru - caraxian: filmarea cu trav lateral 
a unor personaje care aleargă însoţite pe soundtrack de piese rock (ca 
în „Mauvais sang”), sau de un mix eclectic (cum e în „Les Amants du 
Pont-Neuf”, într-o secvenţă pentru descrierea căreia definiţii/atribute 
precum „cult” şi „memorabil” sunt subţiri). 
S-a discutat îndelung despre ultima lui producţie, aşa că mă voi rezuma 
la a comenta pe scurt paradoxul căruia îi dă curs, înainte de a vă spune 
ce a făcut ante-sfintele motoare. Au fost alocate spaţii generoase 
pentru recenzarea celui mai recent Carax şi, în majoritatea cazurilor, 
autorii s-au chinuit să-l îmblânzească abordându-l ca pe o mostră de 
cinema ambiţios (sau revoluţionar) al unui enfant terrible, conştient 
de istoria cinemaului (cu i mare), în faţa căreia se înclină profund. 
De partea cealaltă, Carax susţine, cum spuneam mai sus, apartenenţa 
motoarelor din titlu nu la cinema, ci la viaţă. Îl putem crede când 
vorbeşte despre structura filmului ca despre o reprezentare a tot ce a 
devenit posibil de experimentat pe durata unei vieţi, dar cum rămâne 
cu încăpăţânarea cu care susţine că nu este şi despre cinema?1 Cum 
poate motiva, de exemplu, secvenţa din final când Edith Scob îşi 
pune pe faţă o mască izbitor de asemănătoare cu cea pe care o purta 
în „Les yeux sans visage”(1960), al lui Georges Franju? Doar printr-un 

argument de tipul: actorii au avut libertatea totală de a-şi purta vizibil 
istoria performance-urilor, înscris într-o discuţie mai largă insinuată de 
film, pe tema anihilării autenticităţii. (Temă ce reprezintă tangenţial o 
latură a multor aserţiuni postmoderniste.2) E adevărat că nu se poate 
verifica ce anume a stat în spatele unei asemea decizii, însă indiferent 
de provenienţa sugestiei pentru gestul din final, nu se poate combate 
trimiterea la filmul lui Franju şi nici nu se poate presupune o inocenţă 
cinefilică (pentru a nu-i spune ignoranţă) a lui Carax, în condiţiile în 
care mai toate filmele lui sunt pline de citate. 

„CInéMA DU Look”

La sfârşitul anilor ’80, Carax a fost afiliat „valului” de cineaşti (îndeosebi 
Jean-Jacques Beineix şi Luc Besson) de după Nouvelle Vague – aşa 
numitul (pe un ton uneori condescendent) „cinéma du look” (într-o 
traducere mot-à-mot, cinemaul privirii sau al alurii-mai-presus-de-orice, 
al-aspectului-înainte-de-toate). E de la sine înţeles că nu se referă la o 
„estetică a suprafeţei” (în sensul lui Paul Schrader din studiul său despre 
Robert Bresson3), ci la o recunoaştere a impactului grafic al acestor filme, 
a deschiderii lor către ce însemna mainstream în anii ’80 (îndeosebi în 
Hollywood – vezi elogiile aduse de Carax în paginile revistei Cahiers 
du Cinéma debutului regizoral al lui Sylvester Stallone, „Paradise Alley”, 
1978) şi a împrumuturilor lor de elemente din publicitate şi TV. Ceea ce, 
desigur, nu putea să nu pară decadent din perspectiva elitismului (high-
brow-ismului) tradiţional. Combinaţia dintre high art (cinema de artă) 
şi low art (advertising plus TV) constituie un indiciu clar al uneia dintre 
caracteristicile artei postmoderniste aşa cum este ea descrisă de Fredric 
Jameson în capitolul “Postmodernism and Consumer Society” din “The 
Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983-1998”.
Fac un mic pas în spate încercând să schiţez contextul, pentru a 
înţelege: 1. de unde vine reticenţa unor critici în faţa noilor manifestări 
cinematografice şi 2. cum de putem discuta, contrar primei impresii, 
despre o continuare a impulsurilor nouvelle vague-iste. După ce ovaţiile 
cinefilice ale „politicii autorilor” s-au stins, în anii ’70 a urmat o politizare 
intensă a revistei Cahiers du Cinéma; redactorii considerau că orice tip 
de cinema care nu putea fi considerat marxist în formă şi conţinut, nu 
putea fi decât artă burgheză de proastă calitate – ocazional reabilitabilă 
datorită interesului ei „simptomatic” (mai ales în cazurile în care 
conţinutul ideologic putea fi interpretat ca prezentând „fisuri”). Serge 
Daney si Serge Toubiana au reuşit să redreseze linia revistei în anii ’80, 
angajând tineri interesaţi de cinema, cum era Olivier Assayas. Astfel, au 
fost reconsideraţi regizori precum John Carpenter sau George Lucas şi 
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au fost puşi pe harta cinemaului internaţional taiwanezii Hou Hsiao-
hsien, Edward Yang şi Tsai Ming-liang.
E de la sine înţeles de ce atunci când a apărut „Diva” (1981, regie Jean-
Jacques Beineix) a devenit necesară şi o denumire pentru astfel de 
filme. Însă ce făcea Beineix, nu era ceva nou sau ceva contrar spiritului 
primului val din Noul Val Francez (perioada şaizecistă). E vorba doar 
despre o racordare la vremurile pe care le trăiau cineaştii. Căci aşa cum 
Godard în „À bout de souffle” cita din clasici ai cinemaului american 
(făcând vizibile convenţiile), aşa şi generaţia următoare cita din filme 
de acţiune sau noir-uri la modă (în cazul unui Carax, ca şi la Godard, 
într-un mod anti-iluzionist).
Detractorii filmelor optzeciste le criticau lipsa de profunzime a viziunii 
şi plăcerea efectului vizual doar de dragul efectului vizual. Dintre toate 
filmele lui Carax, „Mauvais sang” e cel mai aproape de acest tip de 
sensibilitate. În acelaşi timp, dacă luăm „Diva” şi „Mauvais sang” într-o 
comparaţie la prima mână, vom constata că ambele sunt plasate în 
frame-urile unui film de gen (ambele policier/thriller/film de suspans), 
doar că, în vreme ce Beineix vine cu multe twist-uri şi cu o construcţie 
ingenioasă de p.d.v-uri care să te ţină în scaun, eclipsând formula de boy 
meets girl de la baza scenariului, Carax se pierde voluntar în desfăşurarea 
poveştii de dragoste dintre „el” (Denis Lavant ) şi „ea” (Juliette Binoche), 
lăsând doar pentru început şi pentru ultimele 20 de minute twist-urile şi 
acţiunea propriu-zisă (promisă încă din primele 10 minute). Revărsarea 
caraxiană a poemului de dragoste îl individualizează şi, din punctul 
meu de vedere, face ca afilierea lui cu „cinéma du look” – înţeles ca un 
cinema superficial în sensul peiorativ al cuvântului –  să fie mai puţin 
adecvată. 

StRUCtURA LUMILoR PoSIBILe DIn FILMeLe LUI CARAx

„Trăim astăzi în epoca obiectelor parțiale, a cărămizilor zdrobite în bucățele 
și a resturilor. Am încetat să credem într-o totalitate primordială care a existat 
cândva sau într-o totalitate finală care ne așteaptă undeva în viitor.”4 Gilles 
Deleuze
Când dai play unui film de Carax trebuie să laşi deoparte orice pretenţie 
de anticipare a acţiunii sau a decupajului. Adică să laşi deoparte 
acest privilegiu îngust deprins prin obişnuirea cu decupajul analitic 
tradiţional. Nu spun că un film de Carax nu are momente în care e 
previzibil (mai ales pentru cei care au urmărit traiectoria cineastului), 
ci doar că pentru a te bucura de ce construieşte el (şi a nu te frustra 
prea tare) nu-i recomandat să urmăreşti cauzalitatea. În exegeza 
filmelor lui Carax, se face apel deseori la conceptualizarea heterarhică 
a lui Gilles Deleuze şi Félix Guattari din „O mie de platouri”, în care 
ni se propune un nou model de cunoaştere, rizomul, opus celui de tip 
arbore (tipul de cunoaştere bazat pe elemente structurate ierarhic). 
Preluat din biologie, rizomul, aşa cum îl defineşte Deleuze, este o 
multiplicitate (în sens bergsonian) dinamică, cu n dimensiuni (în 
mişcare), supusă metamorfozării. Nu are început sau final (contrar 
modelului arborescent, care îşi caută sursa/geneza şi urmăreşte 
finalitatea/capătul), fiind mereu în mijloc (milleu) sau, altfel spus, 
interbeing, şi prezintă istoria/arta ca o hartă de influenţe şi atracţii, 
fără origine specifică. Carax pendulează între aceste două modele, 
asumându-şi în primele două lungmetraje o poziţie care le combină, 
înclinând în următoarele două spre modelul ierarhic şi revenind cu 
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„Holy Motors” la cel propus de Deleuze. „Boy Meets Girl” şi „Mauvais 
sang” nu sunt pur verticale. Au un fir (pretext) pe care-l urmăresc: 
întâlnirea dintre Alex şi Mireille (fata pe care tot caută să o seducă), 
în cazul lui „Boy Meets Girl”, şi obţinerea antidotului împotriva STBO 
(marele jaf care avea să îmbogăţească şi salveze toate personajele), în 
cazul lui „Mauvais sang”. Asta nu înseamnă că tot ce se întâmplă până 
acolo se aşază pe un fir cauzal care duce inevitabil la îndeplinirea/
sabotarea scopului. Din contră, structura este flexibilă. Iar ce se 
interpune înseamnă, de fapt, the core of Carax’s cinema - lungi interludii 
poetice şi hopuri în afara diegezei, doar pentru a mai băga câte un 
citat, cum se întâmplă spre exemplu în primul film, când Alex, abia 
aşezat la tejgheaua unui bar, interacţionează pentru prima dată cu 
barmanul. În loc să-l întrebe ce vrea să consume, barmanul îi spune 
că marea problemă a singuraticilor este că nu sunt niciodată singuri. 
Tipul acesta de intervenţie (care în mod clar nu se înscrie într-o logică 
carteziană) caracterizează foarte bine răbufnirile auctoriale ale lui 
Carax şi dă grila de interpretare pentru întregul film. 

ReLAȚIA LUI CARAx CU FILMUL MUt 

În aproape toate lungmetrajele (mai puţin în „Pola X”), Carax intră într-o 
dialectică, mai mult sau mai puţin vizibilă, cu filmul mut. Inserează 
secvenţe lipsite de o semnificaţie aparte în fizionomia filmului – în 
„Holy Motors” foloseşte extrasuri din filmele cronofotografice ale 
lui Étienne-Jules Marey, iar în „Mauvais sang” arată o secvenţă din 
„La Petite Lise” (prenume pe care îl dă şi unuia dintre personajele 

feminine), motivând-o diegetic (atât cât se poate vorbi de motivaţii la 
Carax – adică în jumătăţi de măsură) cu sursa în cadru. Îşi schimbă 
cromatica sărind de la color (şi un color foarte aparte, în tonuri de roşu 
închis, albastru şi gri) la cadre în alb-negru fără sunet, cu iluminări 
expresioniste – în „Mauvais sang” prim-planul lui Juliette Binoche ca 
divă a filmului mut, apoi un plan general de câteva secunde cu bărbaţii 
care-şi pun la cale the master plan în jurul unei mese luminate de o 
sursă amplasată central. Sau, la fel de vizbil, se foloseşte de tehnici ale 
filmului mut, cum sunt supraimpresiunile – în „Boy Meets Girl”, după 
ce creionează în două-trei tuşe fiecare mini-poveste a îndrăgostiţilor 
damnaţi ce populează străzile şi barurile Parisului (un incubator al 
suferinţei romantice), suprapune un prim-plan al persoanei lipsă (la 
care se face referire doar prin dialog) cauzatoare de zvârcoliri sufleteşti. 
Reverenţa lui Carax în faţa cinemaului mut e mai profundă decât simpla 
citare şi merge până într-acolo încât te întrebi dacă nu cumva filme 
precum „Mauvais sang” ar funcţiona în bună măsură şi fără sunet. Spre 
exemplu, construieşte secvenţe de comedie mută sau de slapstick cu o 
măiestrie impecabilă. În „Mauvais sang” are o secvenţă independentă 
de restul filmului (nu e singura) în care traduce vizual un soi de banc 
cu o morală: un copil încărcat cu sacoşe de cumpărături asistă la gestul 
rebel al unui adolescent la intrarea în metrou. Acesta din urmă sare 
lejer peste barele de protecţie, fără să-şi valideze cartela de metrou. Cut 
to: un poliţist priveşte de după un colţ momentul. Cut back to: copilul 
încearcă să urmeze exemplul adolescentului, dar se împotmoleşte, tras 
înapoi de greutatea sacoşelor. Cut to: un grup de poliţişti (apăruţi de 
nicăieri) aliniaţi frontal spre cameră (deci şi spre copil), din a căror 
privire ameninţătoare/mustrătoare se citeşte un „Ai încurcat-o!”. În 
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acelaşi film, căci v-am spus că nu e singura secvenţă independentă, 
are un moment demn de Charlie Chaplin� (şi nu doar pentru că se 
desfăşoară pe tema muzicală din „Limelight”) - plan general în faţa 
unui bar cu perete exterior de sticlă prin care îl identificăm uşor pe 
Alex (Denis Lavant). Intră prin stânga cadrului o mămică şi copilul 
ei de patru ani. Se opresc în faţa barului trecând în prim-plan. Mama 
lasă copilul din braţe şi porneşte în faţa lui, ascunzându-se după colţul 
clădirii pentru a-l face pe copil să vină în căutarea ei. Rămânem cu 
ea aşteptându-şi copilul. Acesta apare, grăbit să-şi ia mămica în braţe. 
În secunda imediat următoare, din acelaşi loc vine şi Alex, tot aşa de 
inocent şi grăbit, bălăngănindu-se ameninţător spre copil, astfel încât 
timp de câteva secunde, până să-l depăşească, întregul moment se 
rezumă la dibăcia lui Denis Lavant de a feri copilul.
După ce am dat o paletă largă de exemple din filmografia lui Carax, în 
care face referire la filmul mut, nu rămâne de stabilit decât felul în care 
se raportează la acesta. Mulţi comentatori s-au referit adesea la el ca la 
un nostalgic pentru the golden age a cinemaului. Nu cred însă că priveşte 
înapoi cu nostalgie, ci mai degrabă cu un ochi inocent. Asumat inocent. 
Nu îţi indică un mod corect de a face cinema sau o întoarcere către 
formele de expresie artistică ale filmului mut, ci le îmbrăţisează de pe 
poziţia unui eclectic ce pare să iubească în aceeaşi măsură cinemaul-
ca-magie (aura), dar şi cinemaul-ca-document-realist-al-prezentului 
(şi ca manifestare a unor new technologies).

PeRSonAjeLe LUI CARAx

Pornind de la studiile lui Arnold van Gennep legate de riturile de 
trecere (rites de passage), Victor Turner analizează şi extinde conceptul 
de liminalitate5. În capitolul „Liminality and Communitas” din  The 
Ritual Process: Structure and Anti-Structure  (1969), Turner defineşte 
liminalitatea, pe urmele lui Gennep, ca fiind una dintre cele trei etape 
ale ritului de trecere: separarea (detaşarea individului/grupului de un 
punct fix în structura socială, de un set de condiţii culturale sau de 
ambele), marginalitatea sau explorarea limen-ului (în care atributele 
„pasagerului” sunt ambigue, el neprezentând atributele nici din faza 
pre-liminală, nici din cea post-liminală) şi reîncorporarea (trecerea 
este consumată, subiectul se întoarce în structură şi este din nou 
învestit cu drepturi şi responsabilităţi conforme cu statutul lui.)
Persoanele liminale alunecă sub reţeaua de clasificări, care în mod 
normal defineşte statuturi şi poziţii în spaţiul cultural, sunt „betwixt and 
between” poziţiile aranjate de lege, obicei, convenţie sau ceremonial. 
Entităţile liminale nu posedă nimic, nu au semne distinctive care să 
indice rangul lor, au un comportament pasiv. Personajele lui Carax 
sunt gândite în bună măsură ca entităţi liminale. Alex, cel din „Boy 
Meets Girl”, este cel mai dezvoltat în sens scenaristic. Vezi pieces and 
bits din background-ul personajului la propriu – momente importante 
din harta lui intimă sunt mâzgălite pe un perete în spatele unui 
tablou. Harta e grăitoare şi în alt sens – relevă funcţionarea internă 
a tuturor personajelor lui Carax. Respectiv, sunt personaje a căror 
existenţă levitează în primul rând în jurul întâlnirilor cu dulcineea 
lor (majoritatea datelor trimit către evenimente sentimentale – prima 
întâlnire, primul sărut, prima ceartă) şi apoi, doar accidental, în jurul 
altor evenimente (de genul – anul în care a terminat liceul). Par 
răsucite în jurul nucleului emoţional. Evoluţia lui Alex din „Mauvais 
sang” se mulează foarte bine pe toate etapele descrise de Turner. 
La începutul filmului, poziţia lui poate fi clar definită (lucrează, 
are o garsonieră şi o prietenă). Odată cu acceptarea propunerii de 
a lucra cu fostul partener al tatălui său (şi odată ce o întâlneşte pe 

Anna), statutul lui se transformă radical – intră într-o etapă liminală 
(trăieşte fantomatic în casa angajatorilor săi, se desparte de prietena 
lui, renunţă la toate bunurile materiale) şi îşi plănuieşte o reintegrare 
socială după ce îşi va primi suma fabuloasă promisă. În „Les Amants 
du Pont-Neuf”, etapele sunt ilustrate perfect de personajul lui Juliette 
Binoche (o artistă burgheză, care din cauza unei maladii a ochilor 
ajunge să hălăduiască pierdută pe străzile Parisului, dar care în final 
e salvată şi reintegrată). Alex, pe de altă parte este o fiinţă liminală de 
la un capăt la altul. Practic nu are o identitate. E un street performer 
alcoolic, aciuat lângă o figură paternă, într-un adăpost improvizat pe 
podul în construcţie (monument istoric real, reconstruit de Carax 
special pentru film). Etapa liminală a lui Juliette Binoche (trei sferturi 
din film) este fantastică. La marginea societăţii, cele două personaje 
găsesc, într-un poem vizual de dragoste, o libertate infinită (vezi, spre 
exemplu, secvenţa explozivă de dans în care cei doi sărbătoresc cu 
alcool şi focuri de pistol bicentenarul Revoluţiei Franceze, înconjuraţi 
de focuri de artificii). Şi protagonistul din „Pola X” are parte de o etapă 
liminală, dar nu e pură, ci e clişeul romantic al artistului care renunţă de 
dragul artei la privilegiile statutului său burghez. Am lăsat intenţionat 
în afara discuţiei „Pola X” pentru că e cel mai puţin caraxian dintre 
filmele lui. Urme ale naturalismului dezvoltat în această adaptare 
pot fi identificate încă de la al doilea film (secvenţa de prezentare a 
cuplului Alex-Lise din „Mauvais sang”). Le-a îmbrăţisat pe alocuri în 
al treilea (mai ales în secvenţele de început, în care mizeria, sângele, 
alcoolul şi violenţa fizică sunt dominante), iar în cel de-al patrulea 
film se va dedica total acestei chei. E cel mai puţin caraxian nu doar 
pentru că nu e distribuit Denis Lavant (a cărui energie diafană, dar 
şi demonică nu şi-ar fi găsit locul în limitele personajului), ci pentru 
că lipseşte „poezia” cu care ne-a obişnuit. E cel mai prozaic film al lui. 
Nu înseamnă că lipsesc cu desăvârşire momente de graţie, ci doar că 
principalul său merit este acela de a adapta un roman de secol al XIX-
lea într-o manieră contemporană. 

1.  “Oamenii văd o mulţime de referinţe în film, dar eu nu le văd. 
Doar trăiesc pe insula asta numită cinema. Vreau să fie văzut aşa cum 
a fost imaginat şi nu cu un soi de pălărie de cinefil pe cap. Sper că 
filmul ilustrează cu success experienţa vieţii umane de astăzi şi nu 
inventarea unui nou tip de limbaj cinematografic.” (Leos Carax într-
un interviu cu Dustin Chang)
http://twitchfilm.com/2012/10/i-live-on-an-island-called-cinema-
leos-carax-interview-holy-motors.html
2. Spre exemplu: „Prin tehnologia reproductivă arta postmodernistă 
diseminează aura. Ficţiunea subiectului creator dă prioritate 
confiscării oneste, citării, fragmentării, acumulării şi repetiţiei unor 
imagini deja existente. Noţiuni precum originalitatea, autenticitatea 
şi prezenţa sunt subminate.” Crimp, Douglas. „On the Museum’s 
Ruins.” Hal Foster, ed.The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. 
Port Townsend, WA: Bay Press, 1983. 53.
3. În „Transcendental Styles in Film: Ozu, Bresson, Dreyer”, ed. Da 
Capo Press, 1972
4. „We live today in the age of partial objects, bricks that have been shattered 
to bits, and leftovers... We no longer believe in a primordial totality that once 
existed, or in a final totality that awaits us at some future date.”
5. Cu care, apropo, face o paralelă într-un interviu despre „Holy 
Motors”, asemănând reţeaua de ficţiuni în care e prins monsieur 
Oscar cu cea industrială în care se pierde protagonistul din „Modern 
Times”. 

portret | review
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Cel mai recent film al lui Cristian Mungiu, „După dealuri”, a avut 
premiera la Cannes în primăvara anului trecut şi a ajuns pe ecranele 
româneşti în octombrie. Voi presupune că e deja destul de cunoscut şi 
de comentat şi că observaţiile mele pe marginea filmului sunt publicate 
destul de târziu încât să nu mai poată constitui o cronică de întâmpinare. 
Nu-mi propun nici să îl analizez exhaustiv (subtilitatea şi măiestria 
execuţiei i-au fost, în mod just, lăudate în cronicile de până acum), 
nici să-l discut eliptic, evitând să dezvălui prea mult din poveste – voi 
presupune că ştiţi deja evenimentele majore din scenariu şi detaliile 
cazului real din care se inspiră. Mi se pare mai interesant să chestionez 
nişte decizii auctoriale (eficiente şi folosite cu discernământ) ale lui 
Mungiu, a căror finalitate a fost trecută cu vederea sau discutată prea 
sumar până acum. Repet, cred că execuţia filmului e ireproşabilă – ce 
merită cercetat mai atent e consistenţa viziunii.
Mulţi comentatori (de la jurnalişti precum Cătălin Tolontan şi Vlad 
Mixich la criticul de film Andrei Gorzo) au văzut în „După dealuri” o 
dramă socială. Deşi acţiunea din film e plasată într-o mănăstire, Mungiu 
foloseşte aşezământul izolat ca să arate cum funcţionează o comunitate 
(nu neapărat religioasă) cu resurse precare. Povestea e uşor de înţeles 
în termeni laici. Întoarsă în România după ce a pus deoparte nişte bani 
muncind în străinătate, Alina (Cristina Flutur) îşi vizitează prietena din 

adolescenţă, Voichiţa (Cosmina Stratan), în mănăstirea în care aceasta 
şi-a găsit locul când a fost nevoită să plece de la orfelinat; speră că o va 
convinge să plece din ţară cu ea. În urma unor complicaţii neprevăzute, 
şederea Alinei la mănăstire se prelungeşte şi limitele vieţii monahale, 
pe care Voichiţa le-a acceptat cu seninătate, devin şi mai apăsătoare 
pentru ea. Cristian Mungiu porneşte de la romanele de nonficţiune  ale 
Tatianei Niculescu Bran, din care preia detalii pentru vastul backstory 
al filmului (precum şi o serie de interpretări ale cazului Tanacu şi 
trăsături din portretele celor implicaţi), apoi construieşte o succesiune 
de evenimente care îi închide treptat şi discret posibilităţile de evadare. 
Deşi grija lui Mungiu pentru autenticitate e evidentă (altfel spus, 
veridicitatea poveştii contează la fel de mult ca implicaţiile ei), toate 
secvenţele au un efect calculat cu precizie. Evident, „soliditatea clasic-
romanescă” (în formularea lui Andrei Gorzo) necesită anumite opţiuni 
auctoriale comode: în limitele plauzibilităţii, soarta personajelor e 
manipulată de autor. Pentru că e un film despre lipsa de posibilităţi ale 
unor fete sărmane, Alina trebuie să fie complet lipsită de noroc; dacă, 
de exemplu, familia la care a lucrat ar primi-o înapoi când îi vizitează 
împreună cu Voichiţa, n-ar mai fi nevoită să se întoarcă la mănăstire. 
Până la un punct, perceperea artificiului din „După dealuri” ţine de gust. 
Andrei Gorzo laudă „[complexul] de cauze şi efecte care să genereze 
groază şi consternare, fără ca vreunul dintre indivizii implicaţi să 
poată fi bănuit de rele intenţii”, în timp ce Lucian Maier îl critică 
sever: „Construcţia văduveşte proiectul de două aspecte esenţiale, 
întâmplarea şi ineditul, elemente care ar fi putut certifica faptul că pe 
ecran e viaţă. […] «După dealuri» e ca un laborator cu mediu controlat, 
străbătut de gîndurile autorului despre viaţa religioasă şi despre modul 
în care laicii se raportează la această viaţă.” Maier observă un truc al 
lui Mungiu (prezent, într-o formă mai moale, şi în romanele Tatianei 
Niculescu Bran) care le îngăduie din timp în timp spectatorilor reacţii 
emoţionale puternice (mai puţin complexe decât emoţiile pe care le 
solicită secvenţele de la mănăstire): preotul e înfruntat de reprezentanţi 
ai instituţiilor laice, autorităţi ale căror apostrofări brutale îl fac să pară 

de Irina trocan

După dealuri

România – Franţa – Belgia 2012
regie și scenariu: cristian Mungiu

imagine: Oleg Mutu
montaj: Mircea Olteanu
costume: Dana Paparuz

distribuţie: cosmina Stratan, cristina Flutur, 
Valeriu andriuță, Dana tapalagă
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ignorant. Observaţia lui Lucian Maier e pertinentă: dincolo de faptul că 
le oferă satisfacţie spectatorilor laici, secvenţele din instituţiile seculare 
nu sunt revelatoare. Cazul Alinei/Irinei Cornici e totuşi prea particular 
ca să permită o concluzie consistentă (când e tratat izolat) despre 
vreuna din aceste instituţii.
Pentru că s-a dezbătut atât dacă reprezentarea la scară mică a societăţii 
în „După dealuri” e justă, înclin mai degrabă să analizez în restul cronicii 
ce anume o face eficientă – adică de ce filmele lui Mungiu sensibilizează 
un public mai larg decât alte filme cu subiect social. În afara influenţei 
„esteticii exteriorităţii” susţinute de André Bazin şi dominante în Noul 
Cinema Românesc, se pot discerne în filmul lui Mungiu împrumuturi 
din două genuri populare, amândouă cu potenţial demonstrat de critică 
socială: melodrama  şi horror-ul.
O parte din efectele aşa-zis melodramatice sunt regizorale: amplifică, 
prin mijloace plastice, emoţia provenită din poveste. Nu e exclus ca aceste 
elemente plastice să fie totodată autentice – sunt „melodramatice” dacă 
scopul lor e precis. Un exemplu concludent apare în secvenţa în care 
Voichiţa pleacă din bucătărie şi o lasă pe Alina singură cu măicuţele: în 
primul plan al unui cadru larg, Alina stă (incomod) cu spatele la măicuţe 
şi priveşte în direcţia în care a dispărut Voichiţa; pe fundalul negru al 
straielor purtate de maici, îmbrăcămintea ei e o pată de culoare; o face 
să pară incompatibilă în peisaj.
Firul narativ principal – reuniunea celor două orfane care şi-au promis 
să învingă împreună greutăţile vieţii – e tot specific melodramei. Ce e 
atipic în „După dealuri” e că legătura orfanelor e mult mai vulnerabilă - 
în echilibrul vieţilor amândurora, e mai degrabă un indice decât o forţă 
activă. Reîntoarcerea Alinei şi problemele cu care se confruntă nu fac 
decât să îi deschidă ochii Voichiţei asupra capcanelor care o pândesc 
pe ea. Mungiu apelează la o convenţie dramatică (faptul că prietenia 
strânsă a celor două e mai presus de orice) ca să facă inteligibilă 
transformarea Voichiţei: după moartea prietenei sale, Voichiţa ajunge 
la un fel de înţelegere superioară. E un fel curat de a încheia povestea 
(de a-i da mai mult sens decât a avut, probabil, în realitate) şi creşte 
şi mai mult tensiunea în scena exorcismului (permiţându-i Cosminei 
Stratan să-şi dovedească talentul interpretând un rol esenţialmente 
pasiv), dar merită întrebat dacă e un final adecvat. Dacă „După dealuri” 
e un film despre lipsa de posibilităţi a unor fete sărmane, înţelegerea 
superioară la care ajunge Voichiţa e oricum o răsplată mică şi fără 
consecinţe.
Raporturile dintre „După dealuri” şi horror sunt mai puţin evidente, dar 
merită cercetate pentru că genul e asociat frecvent cu filmele despre 
exorcism (inclusiv cele inspirate din cazuri concrete). Mai mult chiar, 
orice societate post-iluministă în ficţiunea horror îşi găseşte în mod 
frecvent tot ceea ce societatea reprimă şi/sau nu poate clasifica după 
criteriile uzuale. Poate că monştrii sunt altfel decât noi, dar trăiesc în 
aceeaşi lume; n-am înţelege de ce sperie personajele din ficţiune dacă 
nu ne-ar speria şi pe noi. 
Însă nu orice film cu un monstru e un horror bun. În „The Philosophy 
of Horror: Or, Paradoxes of the Heart”, Noël Carroll încearcă să 
găsească un specific pentru filmul horror, formulat destul de general 
încât să fie valabil pentru orice film care îşi propune să ne îngrozească. 
După Carroll, scenariul tipic de horror are patru momente principale: 
demararea acţiunii (apariţia monstrului), descoperirea (momentul în 
care cineva – de obicei, un personaj principal – descoperă monstrul), 
confirmarea (când descoperirea monstrului, privită iniţial cu 
scepticism, e acceptată de comunitate) şi confruntarea (când monstrul 
e înfruntat de reprezentanţii societăţii şi, de obicei, învins). Plăcerea 
(cognitivă, detectivistică) paradoxală cu care urmărim filmele horror 
rezultă din desfăşurarea ordonată a acestor etape. Bineînţeles, schema 

poate fi modificată: în funcţie de nevoile poveştii, o etapă sau mai 
multe pot fi omise. Dacă, de exemplu, forţele răului sunt ascunse de 
comunitate printr-o conspiraţie, descoperirea monstrului nu e urmată 
de confirmare – cei care ar putea să aprobe existenţa monstrului, 
conspiratorii, au tot interesul să nege existenţa lui. 
Nu e un exemplu întâmplător – preotul din „După dealuri” nu caută 
confirmare că Alina e posedată. Deşi filmul are premisă şi climax de 
horror, plot-ul în sine e mai puţin ordonat . La început, ieşirile Alinei sunt 
misterioase: ar putea avea cauze medicale, ar putea fi reacţia exacerbată 
a fetei la răceala cu care o tratează Voichiţa sau, dacă părintele are 
dreptate, ar putea fi cauzate de conştiinţa faptului că n-a fost complet 
sinceră când s-a spovedit. Mai târziu, cauzele nu mai contează – 
părintele şi măicuţele sunt nevoiţi să o imobilizeze şi să o „vindece” fără 
să aibă timp să stea pe gânduri, ştiind că nimeni nu i-ar putea ajuta. 
Asistăm ca martori la exorcizare (şi la perplexitatea Voichiţei, când 
prietena ei e asaltată) ca la un reflex disperat, fără să avem speranţe că 
acţiunile „vindecătorilor” sunt justificate şi să anticipăm că lucrurile s-ar 
putea normaliza. Putem eventual privi greşeala cu mai multă toleranţă, 
ştiind că sunt forţaţi de împrejurări (pentru că filmul reconstituie the 
bigger picture), dar ne e foarte clar că e o greşeală; preotul vrea să apere 
liniştea parohiei lui şi, dacă trebuie să folosească violenţa ca s-o reducă 
la tăcere pe Alina, e dispus s-o facă. Nici măcar nu ni se dă de înţeles că 
Alina e o ameninţare pentru comunitate (cum ar fi într-un horror), ci 
doar că e o ameninţare pentru autoritatea preotului – din nou, filmul e 
eficient în termeni non-religioşi (şi extra-cinematografici).
Se poate obiecta că filmul nu e despre un caz autentic–supranatural–de 
posedare, şi atunci ar fi inutil ca Mungiu să insiste asupra misterului 
afecţiunii Alinei; dar nu e atipic ca „monştrii” din filme să fie explicabili 
ştiinţific. De altfel, chiar în „A Dangerous Method” (regia David 
Cronenberg, 2011), boala psihică neechivocă a Sabinei Spielrein rămâne 
fără explicaţie pentru spectatori – fiindu-i arătate doar manifestările 
intempestive, nu şi posibilele cauze – câtă vreme e un mister pentru 
psihiatrii care o tratează. Nu văd de ce „După dealuri” ne-ar îngădui 
privirea superioară pe care ne-o refuză filmul lui Cronenberg. Poate 
că regulile de funcţionare ale mănăstirii par conservatoare, pentru 
spectatorii atei (printre care, dacă e relevant, mă număr), dar şi teoriile 
lui Freud sunt depăşite.
Lucian Maier critică „După dealuri” că elimină programatic 
„întâmplarea şi ineditul, care ar fi putut certifica faptul că pe ecran e 
viaţă”, dar eu, una, nu cred că e o obiecţie justă; e, totuşi, un film despre 
moartea unei fete – insistenţa asupra unor detalii cotidiene ar părea 
frivolă. Mai mult, dat fiind subiectul şi mediul în care se petrece filmul, 
cred că stilizarea e esenţială. 
„După dealuri” îmbină criterii baziniene de realism cu tehnici de 
melodramă şi de horror şi, definitiv, Cristian Mungiu are dreptul să 
folosească toate aceste resurse stilistice. Mi se pare însă că echilibrul 
dintre ele nu e calculat corect. Paradoxal, lui Mungiu nu-i iese tocmai 
efectul egalizator al filmelor de gen, cel care determină spectatorii 
să-şi abandoneze prejudecăţile şi să se implice afectiv. Cazul Irinei 
Cornici nu e o poveste obişnuită, neorealistă; are aspecte senzaţionale 
inerente şi e prea particular să ofere, fără niciun alt reper, o radiografie 
a unei societăţi (chiar dacă a fost agravat de o serie de probleme ale 
societăţii). În „După dealuri”, schelele de melodramă şi de horror sunt 
folosite doar ca să susţină scenariul cu implicaţii sociale. Toate deciziile 
importante din film (inclusiv hotărârea ca Alina să fie exorcizată) 
sunt luate la rece, cu convingerea că nu există alternative – ceea ce 
le permite spectatorilor să compătimească nişte oameni mai puţin 
privilegiaţi. Nu cred că un film horror poate fi subordonat unei fresce 
sociale. Invers, da.   
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Klip

Maja Milos a declarat în legătură cu primul 
ei lungmetraj, „Klip”, că nu a dorit să-şi 
judece personajele. Şi, într-adevăr, ceea 
ce face regizoarea aici este să-i prezinte 
pe adolescenţii din film aşa cum sunt, să 
încerce să le înţeleagă comportamentul 
şi să îl pună în relaţie cu realităţile sociale 
sârbe, în special cu cele legate de familie 
şi de educaţie. Atenţia cade, d.p.d.v. narativ, 
asupra protagonistei Jasna. Pe tot parcursul 
filmului ea e cea urmărită de cameră (în 
sensul în care nu există secvenţe în care să 
nu fie prezentă). 
Pe de o parte, exhibiţionismul protagonistei 
e o încercare de a atrage atenţia (mai ales 
atenţia lui Djole). În acelaşi timp, se poate 
vorbi despre un act de refuz şi de revoltă 
faţă de o familie prea ocupată cu alte 
probleme pentru a o vedea pe Jasna aşa 
cum e şi pentru a se interesa cu adevărat 

de viaţa ei (există o diferenţă între o astfel 
de atitudine şi toleranţă sau permisivitate). 
Mamei îi reproşează că face prea multe 
compromisuri, că se limitează la a lua ca 
atare situaţia şi că deja îl tratează pe tatăl 
bolnav de cancer ca pe un muribund. Dacă 
dintre toate rudele sale tatăl este singurul de 
care Jasna e mai apropiată, asta se datorează 
faptului că îl consideră altfel decât ceilalţi, 
dar cu toate acestea vede cum, din cauza 
bolii, şi el e absorbit de şi în tipul de lume 
din care ea încearcă să evadeze. 
În „Klip” violenţa, vulgaritatea şi modul în 
care comunică personajele nu sunt nici pe 
departe semnele unei aridităţi emoţionale. 
Milos spunea într-un interviu că a dorit 
să arate cum oamenii din acest mediu (cel 
prezentat în „Klip”) îşi exprimă uneori 
trăirile într-un mod foarte brutal, foarte 
crud, dar că la fel de important pentru 
ea a fost să arate că ei sunt în acelaţi timp 
apţi de a iubi. Nevoile de comunicare şi de 
apropiere ale personajelor din „Klip”, cu 
precădere cele ale protagoniştilor, există mai 
mereu, doar că ele ies la suprafaţă refractate, 
stângace, într-o formă în care, la prima 
vedere, nu mai pot fi uşor recunoscute ca 
atare. Manifestările majorităţii personajelor 
din „Klip” au la bază o serie de nesiguranţe şi 
de vulnerabilităţi, iar asta este valabil pentru 
comportamentul exhibiţionist al Jasnei, 
pentru comportamentul violent/ cvasi-

abuziv al lui Djole, pentru comportamentul 
de struţ cu capul în nisip al părinţilor Jasnei 
şi al profesorilor. Tocmai de aceea nici nu 
e uşor să găseşti vina într-o singură parte, 
într-o singură categorie de oameni.
Dincolo de nesăbuinţa, vulgaritatea, 
ridicolul şi penibilul comportamentului lor, 
există în atitudinea adolescenţilor din „Klip” 
şi un soi de curaj în actul lor de revoltă faţă 
de realităţile sociale şi de universul limitat 
(dominat vizual de blocuri dărăpănate şi 
ruine) în care trăiesc. Distracţiile pe care 
le vedem (pe care Jasna le filmează mai 
mereu cu telefonul mobil, ca şi când asta 
le-ar certifica existenţa, realitatea) sunt 
printre puţinele la care adolescenţii din 
mediul respectiv au acces. Lumea în care 
trăiesc este una în care sexul (oricum ar 
fi el), violenţa etc. devin singurele sau, în 
orice caz, formele cel mai des folosite de 
comunicare (există însă şi momente de reală 
intimitate). 
Ceea ce nu înseamnă în mod automat că 
adolescenţilor din „Klip” nu le poate fi găsită 
nicio vină pentru comportamentul lor. Însă 
este clar că societatea în care trăiesc nici nu 
face nimic pentru a încuraja alte variante. 
În condiţiile în care lumea din jur (părinţi, 
sistem educaţional etc.) îi reduce la tăcere, 
comportamentul lor deviat este un mod de 
a se face auziţi. Situaţia lor de tineri cărora 
mediul din jur nu le oferă şansele unui viitor 
prea luminos e cumva rezumată într-un 
singur cadru: un coridor îngust, înfundat, 
cu o singură fereastră mică la capătul său 
şi Jasna alături de Djole şi de colegii săi 
dormind pe jos, înghesuiţi unii în alţii. 
Imaginea e în general caldă (există şi 
secvenţe predominant reci: o parte dintre 
exterioare ziua şi câteva secvenţe de 
interior, precum cea a spitalului), cel mai 
des folosite fiind varietăţile de bejuri, 
punctate uneori de pete de culoare mai 
puternice, iar contrastele sunt atenuate. 
În cazul secvenţelor de interior lumina de 
un alb intens care vine din afară (din afara 
apartamentului sau camerei respective) 
inundă spaţiul. 
Milos a declarat că a dorit ca filmul să fie 
o poveste intimă, despre dezvoltarea unei 
relaţii (cea dintre Jasna şi Djole), că a dorit 
să facă din „Klip” o poveste de dragoste. Şi, 
într-un fel, filmul său este şi asta.

de Anca tăbleţ

Serbia 2012
regie și scenariu: Maja Milos

imagine: Vladimir Simic
montaj: Jonathan Sander

sunet: Ognjen Popic
distribuţie: Isidora Simijonovic, 

Vukasin Jasnic



15

review

Christian Petzold continuă convieţuirea 
cu filmul populist. „Barbara” păstrează 
aceeaşi linie estetică şi de conţinut trasată 
de „Wolfsburg” (2003), „Yella” (2007) şi 
„Jerichow” (2008). Acţiunea se desfăşoară 
în anii ’80, când Germania încă era împărţită 
între Est şi Vest. Barbara (Nina Hoss) e o 
doctoriţă îndepărtată de la locul de muncă 
din Berlin şi trimisă la un spital dintr-un 
cătun din nordul Germaniei care suferă sub 
opresiunea sistemului comunist, după ce 
şi-a exprimat dorinţa să emigreze în partea 
de Vest. În contextul regimului ideologico-
politic care guverna estul Germaniei, 
caracterizat prin egalitarism social, 
Barbara apare ca un personaj care sfidează 
societatea. Statutul ei de intelectual, şi 
aparentul egocentrism, o stigmatizează. 
Reticenţa cu care se înarmează e reflectată 
în relaţiile disfuncţionale cu cei din 

jur. Singurul care încearcă o apropiere 
faţă de ea este André Reiser (Ronald 
Zehrfeld), doctor la acelaşi spital şi 
totodată informator al poliţiei secrete. 
El e singurul care îi recunoaşte meritele 
profesionale, încercând să profite cât mai 
mult de priceperea medicală dovedită de 
Barbara în beneficiul pacienţilor spitalului. 
Apropierea lor romantică pare imposibil 
de împlinit atât timp cât Barbara continuă 
să viseze la o viaţă în vestul Germaniei, 
iar el se mulţumeşte cu frugalitatea 
vieţii cotidiene. În film, spitalul apare ca 
spaţiu ce transcende politicul, un loc de 
vindecare, un ultim refugiu. Aici, Barbara 
o  întâlneşte şi se ataşează de Stella (Jasna 
Fritzi Bauer), o pacientă de la un centru de 
detenţie care visează la evadare. Astfel, cele 
două împărtăşesc acelaşi vis, dar şi acelaşi 
coşmar. 

Persecutarea la care Barbara e supusă 
din partea Stasi (serviciul de securitate al 
R.D.G.) vine ca o consecinţă a dorinţei ei de 
emigrare. Vizitele neanunţate, percheziţiile 
domiciliului şi cele corporale, întrebările 
şi privirile suspecte, creează o stare de 
suspiciune şi tensiune constante, specifică 
unei guvernări poliţieneşti. Locuinţa 
sa, repartizată de către stat, e departe 
de un spaţiu intim/personal. Impresia 
de intruziune socială e caracteristică 
personajului, ca „urmă” a unei stări de 
conflict ideologico-social. Nelipsit în 
cinemaul lui Petzold, drumul există ca 
tranziţie între spaţii şi ca spaţiu în sine; ca 
interval de existenţă nu în afara naraţiunii, 
ci în interiorul personajului. În drumul 
dintre spital şi locuinţa ei, Barbara reuşeşte 
să îl vadă pe Jörg (Mark Waschke), iubitul 
ei din vest, care îi pregăteşte plecarea 
spre occident. Momentele de întâlnire 
sunt pasionale, dar grăbite de caracterul 
lor clandestin, transformându-se astfel în 
„aventuri ieftine”. Cei doi bărbaţi - Jörg 
şi André - împart afecţiunea doctoriţei, 
însă nu alegerea dintre ei îi va determina 
destinul. În clipa în care planul de evadare 
este pus în practică, iar Barbara trebuie să 
părăsească Germania, printr-un gest altruist 
alege să o ajute pe Stella să scape. Barbara 
se întoarce la spital şi la viaţa sa alături de 
André, hotărâtă să îşi continue activitatea 
de doctoriţă. Propriu cinemaului propus 
de Petzold, personajul principal urmează 
un drum de maturizare, mai degrabă decât 
unul revelator.
Realismul din cinemaul lui Petzold e 
determinat de o apropiere analitică de 
personaje ce aminteşte de Kammespielfilme 
al anilor ’20, cu o anexă a drumului ca 
spaţiu neutru de legătură. El refuză estetica 
cinemaului exhibiţionist şi rămâne simplu 
în exprimarea cinematografică. Folosirea 
unor încadraturi care nu ajung niciodată 
la gros-plan şi nu depăşesc planul-
mediu-general, menţine imaginea într-o 
zonă sigură, neutră. Echilibrul vizual e 
potenţat de lipsa unei coloane sonore, 
iar cadrele lungi permit o deconstrucţie 
a situaţiei prin libertatea montajului în 
cadru. Complexitatea simplităţii aparente, 
specifică cinemaului lui Petzold, provoacă 
la o vizionare implicată.

Barbara

de Liviu Crăciun

Germania 2012
regie: christian Petzold

scenariu:  christian Petzold, Harun Farocki
imagine: Hans Fromm
montaj: Bettina Böhler

sunet: Jochen Jezussek
distribuţie: nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock
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DAVID CRonenBeRG 
nu crede în vârcolaci

David Cronenberg face filme horror de treizeci şi opt de ani şi se pare că 
a fost destul de persistent ca să-i fie recunoscut statutul de autor, în ciuda 
probabilităţii mici. Din era Cahiers du Cinéma încoace, criticii recunosc 
că regizorii de film de gen pot fi autori, dar e mult mai probabil să caute 
viziuni individuale în western-uri sau în noir-uri, genuri care au nişte 
convenţii morale clare, decât în filmele horror, care urmăresc să producă 
un efect visceral. Şi totuşi, există metode inteligente de a provoca frică. 
În eseul „Auteurdämmerung: David Cronenberg, George A. Romero, and 
the Twilight of the (North) American Horror Auteur”, Craig Bernardini, 
un admirator vechi al lui Cronenberg şi al filmului horror, povesteşte 
amuzat cum a descoperit într-un magazin alternativ de închirieri video că 
filmele regizorului canadian erau împărţite pe două rafturi: în secţiunea 
de Filme cult erau păstrate filmele făcute la începutul carierei, până la 
„Videodrome” (1982); pe raftul ordonat după Regizori erau celelalte, mai 
reţinute stilistic, mai puţin horror. Bernardini mărturiseşte că, de fiecare 
dată când închiria un film de Cronenberg din anii ‘70, îl muta în secret 
de la Filme cult la Regizori, „o manifestare mai degrabă a obsesiei [lui] cu 
legitimizarea genului horror decât cu teoria autorilor” 1. De altfel, după 
cum observă şi Bernardini, ar fi fost mai plauzibil ca primele filme 
ale lui Cronenberg să fie considerate „de autor”: pentru primele şase 
lungmetraje, Cronenberg şi-a scris singur scenariile, or, începând cu „The 
Dead Zone” (1983)—cu unica excepţie a lui „eXistenZ” (1999)—, toate 
celelalte sunt adaptări. După ce îşi exprimă dezamăgirea că magazinul 
alternativ pe care îl frecventa avea o viziune asupra cinemaului atât de 
convenţională, Bernardini adaugă: „Orientarea regizorului către filme 
«de artă», care se consideră în general că a început cu «Dead Ringers» 
(1988), a reuşit să îi restaureze filmele mai bine finanţate [precum «The 
Fly» (1986)], dar nu şi exploitation-urile de mai devreme”. Cu alte cuvinte, 
oricât ar fi crescut Cronenberg în ochii criticilor, tot nu i-a convins să 
vadă de ce a făcut filmele alea aşa de scârboase.

BoDy hoRRoR șI AUteURISM

Există un element comun al tuturor filmelor lui David Cronenberg, de la 
„Shivers” (1975) până la „Cosmopolis” (2012): un ton specific, o anumită 
ambivalenţă morală care se desprinde din cursul evenimentelor – orice 
premisă din filmele lui Cronenberg are urmări pozitive și negative. 
Cronenberg şi-a explicat2 viziunea auctorială astfel:
„Sunt blestemat cu echilibru, în sensul că văd imediat toate laturile 
poveştii. Şi toate sunt egale, toate par să aibă greutate egală... Felul 
standard de a privi «Shivers» e ca pe tragedie, dar există în ea un paradox 
care se extinde şi la felul în care societatea mă priveşte pe mine. Iată un 

om care se poartă drăguţ – îi plac oamenii, e cald, prietenos, e elocvent şi 
face aceste filme teribil de bolnăvicioase, groteşti, absolut dezgustătoare. 
Întrebarea e: ce e adevărat? Ambele lucruri sunt reale pentru cineva din 
exterior. Pentru mine aceste două părţi ale mele sunt inextricabil legate. 
Motivul pentru care sunt inofensiv e că sunt nebun. Motivul pentru care 
sunt stabil e că sunt smintit.”
„Shivers” e important, şi nu numai pentru că a fost o sursă de inspiraţie 
pentru blockbuster-ele din seria „Alien”: inaugurează un nou subgen, 
denumit body horror, în care pericolul nu mai vine dintr-un colţ de 
lume exotic sau de undeva din societate (ca în filmele din anii ‘30 – 
„Frankenstein”, „Dracula”, „The Phantom of the Opera” şi din anii 
‘50 – „Invasion of the Body Snatchers”, „Them!”), ci din interior. (De 
altfel, titlurile alternative ale filmului de debut al lui Cronenberg sunt 
„The Parasite Murders” şi „They Came from Within”). E o formulă mai 
adecvată pentru societatea modernă, prosperă şi divizată, în care atenţia 
şi suspiciunea faţă de propriul corp sunt mai acute decât sentimentul de 
insecuritate socială (deşi, bineînţeles, în „Shivers” şi alte filme care i-au 
urmat, ce începe ca o afecţiune individuală devine în curând o epidemie 
de proporţii).
„Shivers” e o literalizare3 a revoluţiei sexuale. Într-o clădire de 
apartamente luxoase numită Starliner Towers, locuitorii sunt unul câte 
unul infestaţi de nişte paraziţi (creaţi artificial) care sunt o combinaţie 
de boală venerică cu un afrodiziac puternic. Deşi, la început, contactele 
sociale erau atât de limitate încât orice cină între nişte prieteni care 
locuiau alăturat trebuia planificată din timp, liniştea de pe holuri nu 
mai durează mult. Când „suferinzii” de ambele sexe şi de toate vârstele 
aleargă excitaţi căutând să răspândească boala, pare să se îndeplinească 
planul savantului nebun care a inventat paraziţii: „să [transforme] lumea 
într-o mare orgie descreierată şi frumoasă”. Ultimul supravieţuitor 
neinfectat al clădirii, un doctor foarte serios care îi respinge avansurile 
asistentei sale, e şi el infectat în final (chiar de către asistentă, de altfel, 
într-unul din cele mai senzuale cadre din film).
Filmul a avut un detractor influent în persoana respectatului şi 
idiosincraticului Robin Wood – un critic literar devenit critic de film 
care efectua analize ideologice foarte precise pe filmele care îi trezeau 
interesul. Wood a găsit în horror-urile din anii ‘70 un teren fertil, pentru 
că arătau la scară redusă cum s-ar reorganiza societatea contemporană 
în situaţii limită, când vechile constante, consumismul şi monogamia, 
dispăreau. Acuzându-l4 pe David Cronenberg că e „naiv ideologic”, 
dacă nu chiar reacţionar, Wood argumenta că liberalizarea sexuală5 
din „Shivers” provoacă frică şi dezgust şi conduce la o situaţie socială 
mult mai rea decât înainte – deci Cronenberg dezaprobă schimbarea şi 
sugerează că restricţiile existente sunt necesare (deşi Sigmund Freud, 

de Irina trocan



17

portret | review

pe care Wood îl citează frecvent, e de părere că ar mai putea fi destinse 
un pic).
Totuşi, analiza lui Robin Wood e reductivă (după cum observă undeva 
însuşi Cronenberg, care citeşte ce se scrie despre el şi scoate în 
evidenţă cu entuziasm suprem toate erorile de logică şi omisiunile) şi e 
simptomatică pentru spectatorii care urmăresc filmele lui Cronenberg 
cu aşteptări prea rigide. Spaima şi dezgustul nu sunt singurele reacţii pe 
care le provoacă „Shivers”: coalizarea vecinilor când încearcă să rezolve 
misterul e antrenantă şi respectabilă; conservatorismul doctorului, 
în contrast cu dezinvoltura generală, e comic; invaziile şi efectele 
paraziţilor sunt nu de puţine ori incitante, atât pentru personaje, cât şi 
pentru spectatori. În plus, creatorul paraziţilor nu e un filantrop, cum 
pare să presupună Robin Wood – produce paraziţii cu sprijinul financiar 
al unei corporaţii, minţind că au alt scop decât cel (egoist, apropo) 
cu care îi creează. Ca să fie şi mai clar, apare la începutul filmului şi o 
omoară pe fata care i-a servit drept cobai; mai târziu, aflăm că a fost un 
profesor mediocru. Aşadar, transformarea comunităţii, cu bune şi cu 
rele, e cauzată de un gest anti-social, nu de o acţiune progresistă. Chiar 
lăsând la o parte detaliile acestui caz particular, Cronenberg are dreptate 
când îl critică pe Wood pentru că se aşteaptă la poveşti frumoase despre 
reconstruirea lumii – în fond, revoluţiile sunt perioade tulburi6.

SIMPAtIe PentRU MonStRU

Haideţi să cădem de acord de acum că toţi cei care critică filmele horror 
pentru că sunt scârboase au greşit sala. Şi haideţi să mai acceptăm că 
oricui i se pot întâmpla lucruri scârboase – inclusiv unui om de ştiinţă 

ambiţios ca Seth Brundle, protagonistul din „The Fly”. Criticul canadian 
Allan McInnis oferă o interpretare mai puţin dogmatică pentru 
revoluţiile nerealizate din filmele lui David Cronenberg: „S-ar putea 
considera că decăderea savanţilor din filmele lui Cronenberg e tragică 
– un comentariu nu asupra nebuniei ştiinţei, ci asupra inevitabilităţii 
declinului omenesc şi morţii, care e şi mai înduioşător pe lângă aspiraţiile 
ştiinţei”. „The Fly” (spre deosebire de „Metamorfoza” lui Franz Kafka – „o 
dramă de familie”, după Cronenberg) e o ficţiune în care transformarea 
în monstru nu-l face pe protagonist să simtă din prima clipă că a decăzut.
Când Seth Brundle încearcă să se teleporteze folosind telepod-ul pe care 
l-a creat, printr-un accident, ADN-ul lui se îmbină cu cel al unei muşte. În 
zilele următoare, corpul lui se transformă, comportamentul – la fel, dar 
apetitul pentru ştiinţă rămâne acelaşi; Brundle se autoexaminează cu 
interesul cuiva care crede că a descoperit o nouă specie. Dacă e adevărat 
şi că, spre final, măsurile lui de autoconservare devin distructive pentru 
alţii, putem deduce din asta că filmul ne testează toleranţa – până unde 
îi e permis să meargă cuiva care crede că acţionează cu scopuri nobile?
Oricât ar fi de tentant să privim filmele lui Cronenberg ca pe nişte 
discuţii abstracte, nu ca pe cazuri concrete, regizorul avertizează că 
n-ar trebui să generalizăm: „În calitate de creator de personaje, cred că 
am libertatea să creez un personaj care nu e menit să reprezinte toate 
personajele. Cu alte cuvinte, pot să creez ca personaj o femeie care nu 
reprezintă toate femeile.” McInnis contestă că, uneori, generalizarea e 
inevitabilă – femeia din „The Brood” (1979), a cărei furie naşte monştri 
(la propriu), nu prea are semne distinctive şi e şi singurul personaj 
feminin important. „The Fly”, însă, e altă poveste – după cum am spus 
mai devreme, eşecul experimentului lui Brundle a fost accidental, ceea 
ce îi scuză parţial aroganţa.
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IMPULSURI ContRARe 

Pentru că aţi citit până aici, mă simt datoare să explic măcar acum 
titlul. Lui Cronenberg îi plac monştrii, dar nu cred că ar putea concepe 
vreodată un vârcolac. Transformările protagoniştilor lui n-au fost 
niciodată perfect curate şi perceptibile din exterior, şi nici n-au fost 
dictate de vreun eveniment ciclic precum răsăritul lunii. Cronenberg 
ţine la eterogenitatea protagoniştilor lui şi, chiar după ce filmele sale 
n-au mai avut mărci distinctive de horror, consistenţa lor a rămas 
aceeaşi.
Tom Stall din „A History of Violence” (2005), un protagonist paşnic cu 
unul din acele „nume improbabile” pentru care a fost taxat Cronenberg 
după primele filme, e un cap de familie responsabil şi e admirat în 
orăşelul mic în care şi-a deschis un diner. Într-o zi, în restaurantul 
său intră nişte indivizi ameninţători şi Tom e nevoit să îi împuşte. Se 
descurcă excelent. Devine un erou local.
Evaluându-l pe Cronenberg, Allan McInnis îşi încheie eseul în felul 
următor: „Abilitatea lui Cronenberg de a articula propriile sale impulsuri 
contradictorii este exact ceea ce face cinematograful lui valoros 
în scopuri progresiste, chiar dacă excesele ocazionale se dovedesc 
problematice. Cinemaul lui oferă o platformă pentru rezolvarea 
propriilor ambivalenţe [ale spectatorilor], pentru conştientizarea a ceea 
ce e simultan înălţător şi îngrozitor în schimbări sociale (şi corporale), 
şi pentru explorarea terenului fertil, dar alunecos, între dualităţi 
construite cultural, pentru câtă emancipare poate fi găsită acolo.”
După toate regulile unui thriller cuminte, Tom Stall e demascat ca fiind 
Joey, un fost gangster dintr-o „familie” notorie. Şi-a construit o identitate 
nouă respectabilă şi pare să-şi dorească să o protejeze, numai că nu vor 
cunoştinţele vechi să îl lase în pace. Singura metodă să-şi taie legăturile 
cu trecutul e să apeleze la metodele vechi, mai directe şi eficiente. Tom 
nu poate rămâne Tom fără resursele lui Joey.
Craing Bernardini vede în „A History of Violence” o artă poetică 
desăvârşită pentru David Cronenberg, regizorul canadian cu imaginaţie 
hiperactivă care se foloseşte de forme (şi fonduri) americane, regizorul 
care s-a făcut remarcat prin body horror şi i-a împăcat pe critici când 
a ajuns să facă filme reţinute (care „expun acel minimalism sobru la 
care ne aşteptăm de la un regizor «matur» de talie internaţională”). 
Analizând „A History of Violence” din toate unghiurile (şi, trebuie să 
vă avertizez, divulgându-i finalul), Craig Bernardini face următoarele 
observaţii: „Moşternirea generică a lui «Violence» e complexă chiar 
şi la standardele lui Cronenberg: criticii au inventariat elemente din 
film noir, road movie, din cel puţin două subgenuri distincte de western, 
«meditaţie serioasă de film de artă» şi horror «it-came-from-within»”7. 
[...] „În acest sens, «Violence» e cu adevărat apoteoza regizorului: 
Cronenberg, outsider-ul deghizat, a ascuns un mesaj întunecat în 
interiorul glazurii unui thriller hollywoodian cu buget mare – un film 
care e la rândul lui despre un om care îşi ascunde latura întunecată 
de mainstream-ul american şi despre o ţară care îşi ascunde latura 
întunecată de ea însăşi.” [...] „În mod ironic, bărbatul independent care 
e Tom Stall probabil n-ar supravieţui fără venitul soţiei lui; începutul lui 
«Violence» ne lasă impresia că diner-ul lui Stall e pustiu într-o zi bună. 
Dar dacă Edie îl susţine pe Tom financiar, Tom îndeplineşte o funcţie 
mult mai importantă pentru Edie: îi întreţine încrederea în America 
mitică.” [...] „Edie îl iubeşte pe Tom pentru că e un simbol american.” 
[...] „Sau, oare, Edie îl iubeşte pe Joey Cusack, gangsterul de o violenţă 
mitică cu care face sex violent pe scările din locuinţa Stall? Ne-am 
putea întreba acelaşi lucru despre oraşul Millbrook. Nu Tom Stall, ci 
Joey, aduce clientela – şi o seduce pe Edie”. [...] „Sfârşitul lui «Violence» 

este de asemenea remarcabil din perspectiva genului în care filmul 
intenţionează să funcţioneze. Unul din principalii tropi ai action thriller-
ului, de exemplu, e acela al eroului care, la câteva momente după ce 
ucide cu brutalitate zeci de oameni răi, se întoarce acasă la familie cu 
pas lejer şi un zâmbet radios. Întoarcerea lui Tom e orice, numai asta 
nu. Monstrul s-a aşezat la masă şi încă mai putem vedea sângele pe 
cămaşa aia ternă care e din ce în ce mai caraghioasă. El pare bântuit; 
soţia şi fiul par jenaţi, sau poate înfricoşaţi. Dar cina e servită, aşa că ce 
pot face decât să dea mai departe farfuria cu cartofi?”

StRUCtURI SIMetRICe 

Pentru că traiectoriile protagoniştilor seamănă, filmele lui Cronenberg 
au mai multe asemănări de structură decât ar putea părea la început. 
După Kristin Thompson8, „Eastern Promises” (2007), filmul lui 
Cronenberg despre mafia rusească din Londra, e mai bogat decât „A 
History of Violence” şi totodată perfect simetric cu el:
„E o realizare formală remarcabilă, cred eu, ca un regizor să facă 
două filme consecutive cu mari diferenţe de intrigă, personaje, decor 
şi strategii narative care sunt inversări atât de precise unul pentru 
celălalt. [Spre deosebire de eroul lui Viggo Mortensen din «Violence»], 
în «Eastern Promises»,  [personajul lui Mortensen] duce de bunăvoie 
o viaţă criminală sub acoperire cu scopul de a combate clanul mafiot 
rusesc pentru care lucrează. Când o cunoaşte pe Anna [Naomi Watts] şi 
se îndrăgosteşte de ea, i se dă ocazia să ducă o viaţă normală împreună 
cu ea, dar reuşeşte să îşi suprime această aspiraţie ca să-şi poată continua 
lupta.” Apoi, citând un comentariu de-al unui cititor (rareori apelează 
criticii la citate atât de des ca atunci când încearcă să-l definească pe 
Cronenberg), Kristin Thompson arată că se pot găsi inversări în toată 
filmografia lui şi propune exemple: „Dead Ringers” cu „M. Butterfly” 
(1993), în care Jeremy Irons joacă un personaj divizat; „Videodrome” 
şi „The Dead Zone”, două filme în care personajul pierde controlul şi 
devine tot mai sadic, sau tot mai eroic. 
Lista se poate continua uşor. „Naked Lunch” (1991) şi „eXistenZ” 
sunt ambele neo-noir-uri în care graniţa dintre realitate şi ficţiune e 
estompată; relaţia amoroasă din primul e pentru scriitor o tară care îl 
împiedică să se aventureze prea departe în fantezie, în timp ce relaţia 
dintr-al doilea produce destule scântei încât jucătorii să nu se piardă 
în beznă. „A Dangerous Method” (2011) şi „Cosmopolis” trec în revistă 
câteva teorii care sunt revelatoare pentru acţiunea filmelor; pentru 
psihanaliştii din primul film, descoperirile sunt deconcertante – dau 
sens unor impulsuri care sunt împotriva convingerilor lor şi le adâncesc 
şi mai tare neliniştea; pentru economistul din cel de-al doilea, teoriile 
(pe care i le livrează fragmentar experţii care lucrează pentru el) nu 
fac altceva decât să îi stingă setea de informaţie, deci să îi întărească 
autoritatea – comportamentul şi deciziile lui rămân oricum arbitrare.

ReGIe = SenzAȚIe

Ce se spune destul de rar despre filmele lui Cronenberg, dat fiind că 
se discută des despre idei, e că toate au un efect senzorial calculat 
precis. Şi nu mă refer numai la secvenţele din „Scanners” (1981) în care 
victimelor telepaţilor le explodează capetele. Nici (exclusiv) la secvenţa 
din „Dead Ringers” din sala de operaţie (cu lojă pentru spectatori), în 
care medicii sunt îmbrăcaţi în uniforme de culoarea sângelui. Regia 
lui Cronenberg induce subtil o gamă largă de stimuli, aşa încât criticii 
care îl discută strict dramaturgic sau filozofic ratează mult din efectul 
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filmelor lui, după cum am arătat mai devreme despre cazul lui Robin 
Wood.
În „Crash” (1996) e mai evident ca în oricare alt film de Cronenberg 
că deciziile regizorale subtile ne ghidează interpretarea – pentru că 
evoluţia dramatică e minimă (intriga nu ia amploare şi personajele nu se 
dezvoltă) şi mai ales pentru că elementele din care e compus filmul sunt 
atât de uşor recognoscibile drept stimuli senzoriali. În cuvintele unui 
critic9, „Crash” e plasat „în tărâmul crepuscular al pornografiei însăşi – 
singurul loc în care nişte scene consecutive de sex au o oarecare forţă 
narativă. Adevărata sclipire din abordarea lui Cronenberg e să folosească 
limitarea în avantajul lui.” 
„Crash” e mai pudic decât romanul-sursă scris de J.G. Ballard şi întreţine 
un fir narativ principal (prin micile transformări din relaţia între James şi 
Catherine Ballard, interpretaţi de James Spader şi Deborah Kara Unger), 
însă rămâne un demers radical. Ni se prezintă o subcultură promiscuă–o 
comunitate de fetişişti cărora cicatricile şi accidentele auto le provoacă 
voluptate–în care nu ni se plantează drept ancoră niciun reper de 
moralitate tradiţională. Protagonistul ne permite să îi descoperim pe 
ceilalţi prin ochii lui, pe măsură ce plăcerile lor îl contaminează, dar şi el 
e amoral de la început. 
Totuşi, e simplificator verdictul10 că filmul e complet lipsit de emoţie – că 
schimbul de parteneri sexuali n-are raţiuni şi efecte mai profunde decât 
ar avea decizia unor narcomani să alterneze drogul. Relaţiile emoţionale 
din „Crash” sunt tensionate subtil de schimbări frecvente în raportul 
de putere, de represiune şi de voyeurism. Nu întâmplător, o sursă de 
inspiraţie cinematografică pentru „Crash” o constituie filmele lui Alfred 
Hitchcock. O secvenţă de la începutul filmului e asemănătoare în formă 
şi în spirit cu „Rear Window” (1954) - James şi Catherine stau pe balcon 

uitându-se la trafic şi îşi povestesc relaţiile sexuale cu alţi parteneri din 
dimineaţa aceleiaşi zile. La fel, urmărirea pe autostradă între maşinile 
lui James, Catherine şi Vaughan (Elias Koteas) are aceeaşi dinamică 
precum secvenţa de echitaţie din „Notorious” (1946), în care personajele 
lui Cary Grant, Ingrid Bergman şi Claude Rains formează un triunghi 
amoros pe care unul din cei trei îl ignoră şi ceilalţi doi îl neagă.
S-a spus despre „Crash”, poate mai pertinent, că e o analiză la rece a 
erotismului – arată o serie de personaje stimulate de un fetiş pe care e 
improbabil să-l împărtăşească spectatorii. Altfel spus, putem înţelege 
reacţiile personajelor fără să ne tulbure ale noastre. Pe de altă parte, 
ipoteza e greu de crezut întru totul - dacă Cronenberg şi-ar fi dorit ca 
filmul să nu fie excitant, probabil ar fi ales actori mai insipizi. Şi, dacă 
„Crash” e o analiză (în loc să fie, la fel ca „Shivers”, un exerciţiu de 
imaginaţie), concluzia pe care o trage e mai mult decât ambivalentă. 
În eseul său despre film11, Jonathan Rosenbaum îl citează şi apoi îl 
contrazice pe Adrian Martin: „«E ca şi cum aceste personaje se plimbă 
pe lângă marginile exterioare ale experienţelor şi posibilităţilor sexuale 
– şi în acest proces îşi pierd cu desfătare identitatea corporală strict 
masculină sau feminină sau determinată biologic ori cultural». Asta 
e utopic şi totodată sexy în «Crash», dar reducerea personalităţii care 
o face posibilă nu pare nici pe departe desfătătoare.” (Aduc în sprijinul 
teoriei lui Rosenbaum o completare: Rosanna Arquette e singura care îşi 
interpretează personajul zâmbind măcar din când în când.)
Revin la ideea că valoarea lui „Crash” stă în diversitatea senzaţiilor 
şi, implicit, a influenţelor cinematografice asimilate. În afară de 
corespondenţele cu Hitchcock, stilul filmului a inspirat comparaţii cu 
minimalismul lui Robert Bresson din „Mouchette” şi cu satira lui Jean-
Luc Godard din „Week End” (ambele, apărute în 1967).
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DIVeRSItAteA oPeReI UnUI ReGIzoR CU IDeI ConStAnte

Toate obiecţiile facile formulate despre „Crash” la vremea lui au 
fost de curând reiterate despre „Cosmopolis”: are un protagonist 
ne-empatic, stagnează narativ, conţine întâlniri pseudo-
revelatoare care, de fapt, nu duc nicăieri. Ce merită dedus de 
aici e strict că cele două filme seamănă. Diferenţa principală e că 
„Crash” e relativ tăcut şi „Cosmopolis” (adaptat după un roman 
de Don DeLillo) e extrem de vorbit. Pentru că au fost făcute la 
cincisprezece ani distanţă, diferă, evident, subiectul şi contextul 
în care e plasat.
Asemănătoare sunt mijloacele. Deşi „Crash” şi „Cosmopolis” se 
învârt în jurul unor noţiuni abstracte ca alienarea şi economia, 
tehnicile de sugestie ale lui Cronenberg sunt foarte aproape de 
suprafaţă12. Un cadru din „Crash” în care Deborah Kara Unger îşi 
aprinde o ţigară şi se aşază lângă o femeie rănită într-un accident–
despre care criticul Ed Howard spune că arată ca o fotografie 
„înainte şi după”–e suficient să sugereze „perisabilitatea frumuseţii 
ei ireproşabile, de plastic”. În „Cosmopolis”, un tânăr om de afaceri 
(interpretat de Robert Pattinson) care pare puternic cât stă aşezat 
în limuzină devine brusc neameninţător când îl vedem lângă 
bodyguard-ul lui; puterea sa principală e de consumator şi angajator. 
Tot o tehnică de suprafaţă, folosită în ambele filme, e distribuirea 
unor actori cunoscuţi în roluri care duc în extrem persona creată 
şi cenzurată de cinemaul mainstream. Robert Pattinson, un actor 
de blockbuster răsfăţat de celebrity journalism, care la 26 de ani e 
deja mai bătrân decât concurenţii lui, interpretează un răsfăţat al 
finanţelor care s-ar duce până în capătul opus al oraşului într-o zi 
aglomerată ca să se tundă.
O trăsătură mai puţin vizibilă a filmelor lui Cronenberg e că, 
oricât de rupte de realitate ar părea, au calităţi profetice. Despre 
„Videodrome” s-a spus că a anticipat efectul halucinogen al 
tehnologiei video. „Dead Ringers” a catalizat disoluţia unui tabu – 
transgresiunile pe care le reprezintă au creat un curent de opinie 
împotriva ginecologilor abuzivi. Un scurtmetraj creat pentru un 
omnibus („Chacun son cinéma”) e în mod conştient profetic – are 
titlul sugestiv „At the Suicide of the Last Jew in the World in the 
Last Cinema in the World”. Cât despre „Cosmopolis”, ei bine, vom 
vedea. Pe Cronenberg nu îl surprinde că tot prezice fenomene 
sociale – e firesc pentru orice artist, crede el, dacă e cât de cât 
conectat la ce se întâmplă în jur.  
Fondul ideatic e constant de multă vreme în filmele regizorului 
canadian. Se schimbă doar elementele prin care e sugerat. Şi 
Cronenberg nu se teme să folosească elemente tari. „Eastern 
Promises” începe cu moartea unei adolescente, iar apoi, pe tot 
parcursul filmului, vocea ei se aude intermitent din off. Autorului 
i s-a reproşat că nararea e o anexă sentimentală, însă finalitatea 
ei nu e să emoţioneze, ci să reprezinte punctul de vedere al unui 
personaj care dispare prea curând; în economia scenariului, e 
necesară. În definitiv, Cronenberg e un maestru al echilibrului – 
nu degeaba e încrezător; în etapa în care îşi alege materia primă 
nu se teme de sentimentalism, aşa cum mai demult nu s-a temut 
nici de gore şi de pornografie. 
Cred că filmografia lui Cronenberg merită văzută integral. Aş 
putea să mă las convinsă că e inegală, dar aş apăra şi filme mai 
puţin entuziast primite şi mai puţin evident intertextuale, cum 
au fost „The Dead Zone” şi, mai recent, „A Dangerous Method”. 
Pentru că psihanaliza e folosită abuziv în analiza academică (de 

multe ori foarte seacă) a filmelor horror, cred că a meritat din plin 
să fie făcut „Method”, un film despre lucrurile care îi sperie pe 
Freud şi pe Jung. E o realizare tipică lui Cronenberg că „Method” 
e înfricoşător fără să conţină monştri – aşa cum „Naked Lunch” e 
la fel de senzual precum „Crash”, deşi nu conţine aproape deloc 
nuditate (cel puţin nu în rândul oamenilor).
Sunt multe feluri în care opera lui Cronenberg poate fi analizată 
coerent, dar niciunul din ele nu e exhaustiv şi nu înlocuieşte 
vizionarea (literală) a filmelor. Ajung la finalul acestui articol şi 
n-am scris deloc despre „Spider” (2002) şi aproape deloc despre 
„Videodrome” şi „Naked Lunch”, deşi m-au entuziasmat mai mult 
decât alte filme pe care le-am tratat pe larg. Ce pot să spun ca să 
mă disculp e că n-am simţit nevoia să le aduc în discuţie şi pe ele ca 
să arăt ce ştie să facă Cronenberg. Şi totuşi, insist, vedeţi-le.

1. În antologia „American Horror Film: The Genre at the Turn of 
the Millennium”, coordonată de Steffen Hantke, The University 
Press of Mississippi, 2010, p. 163
2. Citat de William Beard în antologia „The Shape of Rage: the 
films of David Cronenberg”, 1983, editată de Piers Handling; 
transcris de Allan McInnis
3. Craig Bernardini observă că termenul „literally” apare mai 
des ca oricare altul în analizele critice ale primelor filme de 
Cronenberg.
4. În „Cronenberg: A Dissenting View”, inclus în „The Shape of 
Rage...”
5. Pentru că filmul e făcut la mijlocul anilor ‘70, când deja 
mişcarea hippie căpătase proporţii, Cronenberg n-a fost primul 
care să constate că, poate, e totuşi prea mult. Punctele de vedere 
conservatoare erau uzuale în filme şi echilibrau punctele de 
vedere progresiste (care nu mai erau atât de revoluţionare pe cât 
le face să pară Wood). În Night Moves al lui Arthur Penn, produs 
în Statele Unite în acelaşi an, despre o adolescentă dezinvoltă 
care aminteşte de prima gazdă a paraziţilor din Shivers ni se 
spune că „dacă toţi [ar] deveni emancipaţi ca ea, ar fi revolte pe 
străzi”.
6. Citat de Allan McInnis în eseul „Sex, science, and the female 
monstrous’: Wood contra Cronenberg”, publicat în CineAction, 
No. 88/2012 şi disponibil online aici: http://www.thefreelibrary.
com/x,+science,+and+the+’female+monstrous’%3A+Wood+contra
+Cronenberg,...-a0305562550 – o contraargumentare riguroasă a 
ideilor lui Wood care merită citită integral
7. American Horror Film, p. 172
8. http://www.davidbordwell.net/blog/2007/10/18/cronenbergs-
violent-reversals/
9. Gerald Houghton, citat de Iain Sinclair în broşura sa din seria 
BFI Modern Classics despre Crash. Publicat de British Film 
Institute, 1999. p. 62
10. Punctul de vedere al criticului Jason Bellamy, în conversaţia 
cu Ed Howard despre Crash, disponibilă online aici: http://www.
slantmagazine.com/house/2010/01/the-conversations-crash/
11. http://www.jonathanrosenbaum.com/?p=6667 
12. David Cronenberg e un admirator declarat al lui Andy Warhol 
şi sunt uşor de găsit similarităţi între filmele sale şi pop art-ul lui 
Warhol. Dacă admitem despre Crash că aminteşte de fotografiile 
cu accidente din Disasters series, atunci Cosmopolis aminteşte de 
Screen Tests.
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„Seven Psychopaths” este o comedie neagră 
postmodernă despre viciile şi virtuţile Hollywood-ului. 
Marty (Colin Farrell) este un scenarist care se chinuie 
să scrie scenariul filmului „Şapte psihopaţi”, însă pentru 
moment nu are decât titlul. Billy (Sam Rockwell), 
amicul lui Marty, actor şomer, încearcă să îl ajute pe 
Marty să-şi depăşească blocajul scriitoricesc şi să-şi 
recunoască alcoolismul cu ocazia asta, dând un anunţ 
în ziar prin care invită toţi psihopaţii din Los Angeles 
să-i spună lui Marty poveştile lor psihopate. Un singur 
psihopat apare, Zachariah (Tom Waits), însoţit de un 
iepuraş alb. Zachariah îi povesteşte lui Marty istoria 
sa de psihopat care omoară alţi criminali psihopaţi. În 
timpul liber, Billy şi asociatul său Hans (Christopher 
Walken) fură câinii bogaţilor din Los Angeles, pe care 
îi returnează câteva zile mai târziu, primind în schimb 
recompense bănoase substanţiale. Într-o zi Billy o 
fură pe Bonnie, un Shih Tzu (ocazie de glume pentru 
anglofoni) care aparţine lui Charlie Costello (Woody 
Harrelson), un mafiot psihopat disperat după câinele 
său. Câţi psihopaţi s-au făcut până acum? Fix 7. 

Scris şi regizat de Martin McDonagh, cunoscut 
dramaturg şi scenaristul-regizorul filmului „In 
Bruges” (2008), „Seven Psychopaths” este un 
omagiu adus lui Martin Scorsese, unul dintre cei 
mai prolifici creatori de psihopaţi din istoria filmului 
american, dacă e să amintim doar „Taxi Driver” (1976), 
„Goodfellas” (1990) sau „Casino” (1995). Lăsând la 
o parte faptul că pe personajul interpretat de Colin 
Farrell îl cheamă tot Marty (şi dacă nu e de ajuns, cei 
doi – Scorsese şi Farrell – sunt asemănători până şi 
prin grosimea sprâncenelor, pe care Colin Farrell le tot 
agită exasperat aici), filmul musteşte de aluzii la opera 
cinematografică a cineastului american. De exemplu, 
Billy, prietenul lui Marty, împarte acelaşi nume de 
familie cu personajul intrepretat de Robert De Niro 
în „Taxi Driver”. De asemenea, filmul debutează cu o 
secvenţă în care doi mafioţi, jucaţi de Michael Pitt şi 
Michael Stuhlbarg, care joacă tot doi mafioţi în serialul 
coordonat de Martin Scorsese, „Boardwalk Empire” 
(2010-2012), sunt împuşcaţi de un alt psihopat care 
poartă o mască de schi roşie, adică un psihopat asasin 

care omoară alţi criminali psihopaţi. V-aţi prins? 
Secvenţa în sine, însă, pare ruptă din „Reservoir Dogs” 
(1992), al lui Quentin Tarantino, un alt mare creator 
de psihopaţi care au populat filmul hollywoodian. De 
fapt, aluziile la opera cinematografică a lui Tarantino 
abundă şi ele, dacă e să luăm în considerare masacrul 
final, cu puternice tente de absurd, la care visează Billy 
pentru filmul lui Marty, aluzie, desigur, la masacrul din 
finalul lui „Inglourious Basterds” (2009). Aluzii la alţi 
psihopaţi faimoşi din cinematografia americană sunt 
făcute prin apariţia unor actori care au jucat astfel de 
personaje în trecut - Woody Harrelson în „Natural 
Born Killers” (regizat de Oliver Stone în 1994) sau 
Christopher Walken în „Pulp Fiction” (regizat de 
Quentin Tarantino în 1994) sau în „The Deer Hunter” 
(regizat de Michael Cimino în 1978). 
Dincolo de aluzii la psihopaţi sau creatori de psihopaţi, 
filmul se construieşte, se deconstruieşte şi se auto-
parodiază pe măsură ce naraţiunea înaintează. 
„Regizorul” este Billy care, din nevoia de a-şi ajuta 
prietenul şi câteodată din pură plictiseală, încearcă să 
alinieze realitatea diegezei cu firul narativ al filmului lui 
Marty. Hans îşi aduce şi el contribuţia prin împletirea 
unor poveşti personale din trecut cu frânturi din 
personajele pe care le-a gândit Marty pentru filmul său 
cu psihopaţi. Auto-parodia vine din discuţia pe care 
Hans o are cu Marty după ce îi citeşte scenariul. Ca un 
adevărat producător, Hans are obiecţii vizavi de felul 
în care Marty tratează femeile în filmele sale (fie ca 
obiecte frumoase prezente pentru a fi admirate, fie ca 
plot device-uri care mor în primele minute – trimitere, 
probabil, la teoriile psihanalitice ale Laurei Mulvey 
cu privire la rolul personajelor feminine în cinemaul 
clasic hollywoodian), atrăgând astfel atenţia asupra 
felului în care McDonagh însuşi tratează personajele 
feminine din „Seven Psychopaths”, care, cu excepţia 
soţiei lui Hans, sunt obiecte frumoase folosite doar ca 
plot device-uri şi mor după câteva minute.
În ciuda bogăţiei de aluzii şi trimiteri care vor bucura 
cinefilii americani şi nu numai, filmul tinde să devină 
obositor pe măsură ce înaintează. Zecile de trimiteri 
la filmul din film, încrengătura de poveşti personale 
cu istorii inventate şi desele transferuri de identitate 
dintre personajele reale în film sau cele scornite 
pentru filmul din film, ameţesc până şi pe cel mai 
sprinten spectator. Umorul e prezent, însă mai mult 
în prima jumătate de oră a filmului, după care se 
dezumflă. Iar masacrele cu tente de absurd pastişate 
după Quentin Tarantino nu se ridică la înălţimea 
celor făcute de acesta. Şi dacă nu v-aţi prins încă cine 
sunt cei şapte psihopaţi, nu vă faceţi griji, Martin 
McDonagh îi va înşira cuminte pe ecran în primele 
minute ale filmului. 

Șapte psihopați și-un câine

de Raluca Durbacă

Seven Psychopaths
Marea Britanie 2012

regie și scenariu: Martin McDonagh
imagine: Ben Davis

montaj: Lisa Gunning
distribuţie: Sam Rockwell, colin Farrell, christopher Walken, Woody Harrelson

review



22                                                                 Ianuarie  2013 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ

Intitulat iniţial simbolic „La Musique s’arrete”, „Amour” e ultima 
suflare a iubirii dintr-un cuplu octogenar, distilată în secvenţe 
care prezintă progresia unei maladii în aşa fel încât atenţia 
eludează decăderea fizică, concentrându-se pe răspunsul afectiv al 
personajelor la trecerea lentă, milimetrică, spre moarte. Georges 
(Jean-Louis Trintignant) şi Anne (Emmanuelle Riva), foşti muzicieni 
acum pensionaţi, duc o viaţă tihnită în apartamentul lor din Paris, 
urmărind încă de la distanţă evoluţia scenei muzicale clasice. De altfel, 
a doua secvenţă a filmului, care înfăţişează de pe scenă auditoriul 
unui concert, ne provoacă să îi găsim în mulţimea forfotitoare care îşi 
caută locurile. Peste scurt timp, îi vedem stând cu modestie la rând, ca 
să-l felicite pe pianist în foaierul operei, pentru a se întoarce apoi în 
apartamentul lor prăfuit de vreme, dar elegant, unde continuă a vorbi 
despre subtilităţile execuţiei muzicale. De aici, acţiunea surprinsă de 
cameră se desfăşoară doar între pereţii casei cuplului Laurent. 

Într-o dimineaţă desfăşurată ca şi cum ar fi una dintr-un tipar lung 
al vieţii încă romantice a celor doi, Anne suferă un atac cerebral şi 
paralizează parţial, moment în care Georges ia asupra lui îngrijirea 
ei – pentru el, o concluzie firească a dăruirii de o viaţă. Pe măsură 
ce povestea lor de dragoste se stinge din motive biologice, calmul 
vieţii e perturbat de factori exteriori – necesitatea ajutorului de la 
străini, nu întotdeauna bine intenţionaţi, şi vizitele unor cunoscuţi 
care nu-şi pot ascunde anxietatea sau pragmatismul extrem în faţa 
semnelor morţii. Mai presus de toate, calmul e răsturnat în mod 
ciclic de prezenţa abrazivă a fiicei Eva (Isabelle Huppert), la rândul 
ei muziciană, care e gata să îşi izoleze mama într-o instituţie, având 
doar argumente egoiste şi sentimentaliste.
Am ales să mă concentrez mai întâi asupra naraţiunii decât a regiei 
în primul rând pentru că, prin dispunerea şi alegerea secvenţelor, 
aceasta creează voite întârzieri de percepţie şi, secundar, pentru că 
Haneke manipulează fabula (evenimentele care constituie subiectul, 
prezentate în ordine cronologică) astfel încât să aibă cât mai mult 
teren de manifestare la nivel formal – există în film corespondenţe 
de stil, pauze şi meditaţii care nu ar fi fost posibile fără intervenţie. 
Nu în ultimul rând, pentru că „Amour” a fost amendat de unii 
critici pentru simplitatea intrigii (banalitate, subţirime, cum vreţi 
să îi spuneţi, dacă sunteţi de acord cu acuzaţia). În comparaţie cu 
indescifrabilul şi excentricul „Holy Motors”, anul acesta, la Cannes, 
„Amour” părea din start discreditabil la categoria „Palme d’Or”, din 
cauza cuminţeniei subiectului. Voi încerca să arăt de ce „Amour” nu 
este un film mai puţin sofisticat în direcţia lui decât monstrul radios 
al lui Leos Carax.
Înainte de a ne implica emoţional în viaţa cuplului Georges-Anne, 
„Amour” se deschide turbulent cu un echipaj de pompieri care sparge 

de Georgiana Madin

Iubire

Amour
Franţa – Germania – Austria 2012

regie și scenariu: Michael Haneke

imagine: Darius Khondji

montaj: nadine Muse, Monika Willi

sunet: Guillaume Sciama

distribuţie: Emmanuelle Riva, Jean-Louis trintignant, 

Isabelle Huppert
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uşa unui apartament şi uşile interioare, încuiate şi sigilate, pentru a 
găsi, întins pe un pat, cadavrul în descompunere al unei femei bătrâne, 
al cărui cap e înconjurat de o coroană de flori. Reconstruind fabula 
naraţiunii, rezultă că Haneke plasează una dintre secvenţele finale 
la începutul filmului – o tehnică adesea întâlnită – pentru a capta 
atenţia spectatorului. De altfel, este şi printre singurele secvenţe din 
film capabile să ridice un semn de întrebare, o aşteptare, precum 
într-o naraţiune clasică, devenind astfel o întrebare care vizează 
întregul înţeles al poveştii. Secvenţa este plasată strategic cu scopul 
de a prinde în cârlig, de a gâdila un instinct detectivist, dar şi pentru 
a suplini lipsa unor declanşatori umani care să stimuleze acţiunea 
mai departe. Pentru că declanşatorul intrigii e unul exterior, imuabil 
şi definitiv, naraţiunea ar fi riscat să alunece în banal fără această 
permutare. Aici, marile aşteptări faţă de spectacolul violenţei cu 
care ne-a obişnuit Haneke sunt hrănite doar la început, cu picătura, 
pentru a se repeta sporadic, îmbrăcate într-o aură mai tandră decât 
de obicei. 
Dată fiind durata foarte scurtă în care camera se apropie de femeia 
întinsă pe pat şi trăsăturile ei, evident, foarte şterse, Haneke face în 
aşa fel încât spectatorul să se joace de-a combinatorica, cel puţin 
în primul sfert din film, înlănţuind şi deşirând ipoteze despre ce va 
urma. Deoarece de aici se virează brusc la serenitatea vieţii în doi, 
Anne devine ţinta ipotezelor, dar şi cea mai improbabilă variantă, 
pentru că dovezile livrate sunt inconsistente pentru a o identifica cu 
femeia înconjurată de flori. Desigur, Haneke nu mizează pe faptul 
că spectatorul ar (putea) derula la început de nerăbdare, de unde şi-
ar da seama că scenografia – patul, aşternutul, pereţii, noptiera şi 
cromatica – sunt aceleaşi. Aşadar, Georges, prin liniştea iubitoare 
dăruită de Trintignant, e greu de suspectat de crimă, deşi e singurul 
suficient de aproape de ea ca s-o facă. Se creează astfel o tensiune 
între anticipare instinctivă şi indicii vagi, mai ales pentru că, în afara 
înrăutăţirii stării lui Anne, povestea e compusă doar din repetiţii 
ale unor momente zilnice, în care Georges se dedică total – îi dă de 
mâncare, o ajută când nu se mai poate îngriji sau spăla singură, se 
bucură cu ea chiar şi de o învârteală copilărească în scaunul cu rotile 
şi se chinuie prin neclintirea lui să îi redea dorinţa de a trăi. 
Ca mod de construcţie, presupunerea mea e că „Amour” a pornit 
cu datele unei naraţiuni clasice, liniare, din care Haneke a redus 
treptat evenimentele declanşatoare, precum operaţia nereuşită 
a lui Anne sau al doilea atac. Ele sunt acolo, valorificate în spaţiul 
din afara ecranului şi se deduc din felul în care evoluează starea lui 
Anne, dar mereu cu întârziere. Plot-ul (dacă poate fi numit aşa) se 
manifestă în decupaj doar într-atât încât să îl facă inteligibil în linii 
mari. Un lucru e sigur: tăierea din decupaj a acţiunilor petrecute în 
afara apartamentului e o decizie de principiu, luată pentru rezultate 
formale. Nu întâmplător, muzica e folosită nu doar ca indiciu de 
plasare a lui Georges şi Anne în societate, ci îndeplineşte în execuţia 
decupajului o funcţie de ritm. Muzica diegetică din a doua secvenţă, 
interpretată pe scenă de elevul lui Anne, se continuă extradiegetic 
în a treia secvenţă, unind cele două unităţi. Mai departe, motivul 
muzicii nu va mai fi folosit cu rolul de a delecta, ci cu rolul anunţat 
simbolic în titlul „La Musique s’arrete” de a întrerupe, de a curma 
plăcerea oferită de muzică şi de a proiecta această senzaţie asupra 
atmosferei casei Laurent. Atunci când Anne îi cere elevului ei venit 
în vizită să îi interpreteze la pian „Bagatelles”, execuţia e întreruptă 
prin tăietură de montaj. Chiar dacă, în alte două exemple, muzica e 
folosită ca sutură între secvenţe, ea nu e lăsată să se desfăşoare, fiind 
redusă mereu la o linişte mortuară. Sutura muzicală relativizează 
distanţele în timp, după care spulberă iluziile – ca atunci când Anne 

e arătată în primul cadru cântând la pian, Georges e arătat în al doilea 
cadru pe fotoliu, între cei doi e creat un schimb de priviri, muzica se 
aude în continuare, doar pentru ca Georges să stingă CD playerul 
aflat lângă el, oprind şi notele de pian totodată. Realizăm că Anne 
cântând era doar un flashback. Cu această iluzie în minte, devine 
cu atât mai greu de precizat mai departe cât timp s-a scurs între o 
secvenţă şi alta – şi dacă ultima apariţie a lui e tot un flashback sau o 
halucinaţie a lui Georges.
Joaca lui Haneke de-a flashforward-ul, flashback-ul şi muzica 
întreruptă e menită să provoace mai degrabă confruntări de natură 
poetică decât cauze şi efecte şi are la bază intenţii stilistice clare. 
Pentru că permutarea şi repetiţia subtilă sunt la loc de cinste în 
„Amour”, faptul că naraţiunea se diluează pentru a servi decupajul 
nu poate să fie, din punctul meu de vedere, decât dovada că Haneke 
a fost mai degrabă riguros, decât intuitiv, ajungând să dea încă un 
exemplu care să ilustreze un tip de naraţiune rar întâlnit, naraţiunea 
parametrică – bazată pe nişte principii preluate din muzica serialistă. 
Într-un capitol din Narration in the Fiction Film, intitulat Parametric 
Narration, David Bordwell defineşte, prin criteriile unor teoreticieni 
ca Noel Burch şi Leonard Meyer, care e specificul gândirii serialiste 
în cinema. Dacă în muzică, compoziţia unei piese serialiste e greu 
de înţeles pentru un ascultător neantrenat, Bordwell arată că în film 
serialismul nu este atât de radical pentru spectatori, fiind bazat pe un 
număr limitat de parametri stilistici (primul, în acest caz, ar fi muzica 
întreruptă în plină desfăşurare) care se repetă. Ordinea temporală 
poate fi reconstituită prin atenţie, subiectul poate fi înţeles ca întreg, 
dar poate plictisi, în special prin timpi morţi, meditativi, sau prin 
fabula spusă haotic – cele mai bune exemple analizate de el sunt 
„Anul trecut la Marienbad”, „Playtime” şi „Pickpocket”. Pe baza 
principiilor lui Meyer, Bordwell formulează câteva criterii care 
definesc parametrismul în cinema. Unul dintre ele este redundanța 
suficientă – conform căruia, la nivel stilistic, scopul e modificarea 
constantă. În „Amour”, cu excepţia a două sau trei conversaţii plan-
contraplan, niciun cadru nu este la fel ca poziţie sau tip de încadratură 
cu precedentul sau cu următorul – Haneke, împreună cu operatorul 
Darius Khondji, sugerează că în apartamentul simplu al soţilor 
Laurent se ascunde un spaţiu imens, elastic, de un gol înghiţitor, în 
care cineva ar putea chiar să se piardă. 
Această senzaţie de vacuitate, creată prin decupaj, se simte chiar 
apăsat în momentele când Georges se chinuie târâş să ajungă 
la Anne prin holul cel mare. De asemenea, Bordwell spune că 
structura prefabricată a decupajului e uşor de simţit într-o naraţiune 
parametrică şi că autorii unor astfel de filme sunt înclinaţi către 
subiecte banale. Nu e cazul lui Haneke să fie banal, dar, cum am arătat 
mai devreme, în lipsa permutărilor subţirimea intrigii ar fi ţintit spre 
aşa ceva. În plus, „Amour” lucrează cu ceea ce criticul numeşte forme 
aditive. Formele aditive în „Amour” sunt acele pauze de încremenire, 
plasate simetric şi tăcute, pe care Haneke le numeşte, ca în muzică, 
fermate – montajul cu cadre din apartamentul gol, în semiobscuritate, 
şi montajul liniştitor cu peisajele de pe pereţi, după ce Georges o 
pălmuieşte pe Anne. Iar între fermate, simetrii şi suturi, intenţionat 
sau nu, până şi haina gri a lui Georges, purtată repetitiv, devine în 
mâinile regizorului un instrument de relativizare a timpului. Deşi 
aceste principii nu dau decât o aură generală naraţiunii parametrice 
din „Amour”, ce a reuşit însă foarte bine Haneke a fost să relativizeze 
poziţia evenimentelor pe axa timpului, până acolo încât la final, când 
Eva păşeşte în apartamentul gol al părinţilor, prezenţa acestora e 
încă simţită, iar posibilitatea unei suturi muzicale în trecut sau în 
viitor e ceva atât de normal, încât moartea pare un artificiu.
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Filmat în 2005, „Margaret” a ajuns pe ecrane 
(pentru scurtă vreme şi doar în câteva 
cinematografe, de altfel) abia în 2011, îngroşând 
rândurile filmelor hollywoodiene marcate de 
un proces chinuitor de post-producţie (mai ales 
pentru regizor), de un proces costisitor (mai 
ales pentru producători), cât şi de alte soiuri 
de procese (mai ales juridice – între regizor 
şi producător). După succesul pe care l-a avut 
cu primul său film, „You Can Count on Me” 
(„Te poţi baza pe mine”, 2000), dramaturgului 
american Kenneth Lonergan i s-a dat mână 
liberă pentru următorul, cu condiţia ca filmul 
să nu depăşească 150 de minute. Vizionând 
„Margaret”, e de înţeles de ce Lonergan n-a 
reuşit să livreze rezultatul la timp; densitatea 
şi complexitatea acestui material poate covârşi 
pe oricine, cu atât mai mult pe cel care l-a 
născocit.
Lisa Cohen are 17 ani, trăieşte în buricul 
Manhattan-ului, are o mamă actriţă care 
pregăteşte o piesă Off-Broadway, un tată 
recăsătorit în California alături de care 

plănuieşte să-şi petreacă vacanţa şi un frate 
mai mic numai bun ca să încaseze toate 
ţipetele prin care tânăra comunică cu el. 
Adolescenţa-i privilegiată – după cum singură, 
nu lipsită de ironie, o descrie – e dată peste 
cap când Lisa ajunge să fie implicată într-un 
accident: flirtează inocent cu şoferul unui 
autobuz, distrăgându-i atenţia; bărbatul nu 
observă culoarea roşie a semaforului şi loveşte 
un pieton; femeia accidentată moare în braţele 
ei. Trecând peste şocul iniţial, viaţa tinerei îşi 
urmează cursul natural, dar tocmai faptul că 
lucrurile reintră repede pe făgaşul lor o tulbură 
şi o dezorientează. Cum e posibil ca viaţa să 
meargă mai departe fără ca acest eveniment 
să o fi marcat în vreun fel? Lui Lonergan, 
personajul adolescent îi serveşte de minune 
acestei premise.
Lisa e la vârsta la care fetele inteligente 
şi atrăgătoare devin conştiente că sunt 
inteligente şi atrăgătoare şi sunt curioase să 
afle unde duc lucrurile când te foloseşti de 
aceste calităţi; intuieşte foarte bine ce o face să 

fie interesantă în ochii bărbaţilor şi ştie când 
şi cum să pluseze. Dacă nu ştie, investighează, 
vrea să ştie; aşa îşi pierde şi virginitatea, doar 
ca să nu mai fie virgină. Lisa se joacă mult. Se 
joacă cu colegul drăguţ care o ajută să copieze 
la matematică şi care e îndrăgostit de ea. Se 
joacă cu proful de mate. Deşi spune (şi probabil 
o crede cu toată sinceritatea) că nu dă doi bani 
pe meseria mamei sale, ea însăşi joacă teatru zi 
de zi. Câteodată doar ca să şocheze pe cineva, 
de cele mai multe ori doar de dragul de a trăi şi 
de a simţi cât mai mult. 
Ceea ce o face să se apropie de prietena 
victimei şi să înceapă demersul pentru a-l trage 
la răspundere pe şoferul autobuzului sunt, 
până la un punct, vina care o apasă şi dorinţa 
de a îndrepta pe cât se poate lucrurile; dar 
bunele intenţii sunt deformate de faptul că se 
plasează pe sine în centrul acestei experienţe, 
exploatându-şi până la epuizare (şi, din nou, 
cu cea mai mare sinceritate) mustrările de 
conştiinţă şi ignorând esenţialul – cum ar fi, de 
pildă, durerea reală a prietenei victimei; când 
altcândva mai mult decât în adolescenţă avem 
senzaţia că totul se învârte în jurul nostru? 
Un citat din George Bernard Shaw, pe care, 
ca un făcut (sic!), profesorul de literatură al 
Lisei îl citeşte la curs, tocmai despre acest 
egoism vorbeşte şi sună cam aşa: „(...) obiceiul 
de a privi lumea ca pe o sală de sport a eticii, 
clădită special pentru a-ţi întări caracterul, te 
face uneori să reflectezi la propriile-ţi principii 
confuze, când ar trebui să te gândeşti la nevoile 
oamenilor.” Cât despre Margaret cea din titlu, 
ea vine dintr-o poezie a lui Gerard Manley 
Hopkins pe care acelaşi profesor, la alt curs, 
o citeşte clasei, dar cum nu îndrăznesc să 
traduc poezie victoriană, vă las plăcerea să o 
descoperiţi singuri. 
„Margaret” e un film imperfect; cândva după 
prima jumătate devine dezlânat şi se pierde 
odată cu personajul principal în războiul dus 
pentru liniştirea propriei conştiinţe – ceea 
ce îl face cu atât mai ataşant. „Margaret” are 
performanţe actoriceşti una şi una şi un dialog 
care zbârnâie; replici care zboară (pe frecvenţe 
înalte, de obicei) de la mamă la fiică sau 
dezbateri inteligente la şcoală despre terorism 
şi politica externă a SUA (e filmat în 2005, după 
cum spuneam: post-11 septembrie şi subiectele 
sale). Pe lângă multe alte însuşiri, „Margaret” 
are mai ales calitatea de a fi exact filmul pe care 
mi-ar fi plăcut să-l fi scris eu.

Margaret

de Roxana Coţovanu

SUA 2011
regie și scenariu: Kenneth Lonergan

imagine: Ryszard Lenczewski
montaj: Michael Fay, anne Mccabe

muzică: nico Muhly
distribuţie: anna Paquin, J. Smith-cameron, Mark Ruffalo, Matt Damon, Jean Reno
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Alpii

Pus faţă în faţă cu „Kynodontas” (2009), „Alpeis” se 
bazează pe o premisă (ca proces alegoric de redare a 
societăţii) cel puţin la fel de absurdă. Dacă în primul 
film un tată abuziv oferea o versiune osificată a lumii 
celor trei copii ai săi, ţinându-i până la maturitate în 
limitele gardului casei prin denaturarea planificată 
de limbaj şi de noţiuni, aici, o figură similară de 
pater familias îşi perfecţionează supuşii în vederea 
renunţării la identitatea proprie, însă cu scopul de 
a emula alte modele de indentitate. Grupul Alpeis, 
constituit din patru membri, printre care şi liderul 
autoritar Mont Blanc, are ca misiune consolarea 
rudelor celor decedaţi printr-un serviciu insolit, 
impersonarea. Alpii îşi vânează posibilii clienţi 
prin Monte Rosa, care lucrează ca asistentă într-
un spital, monitorizând starea internaţilor aflaţi pe 
moarte, intrând în contact cu familiile şi raportând 
totul grupului, pentru o pregătire cât mai eficientă. 
În grup există o simetrie de gen – în afară de Mont 
Blanc şi Monte Rosa, mai fac parte încă un bărbat şi 
o femeie –, dar şi o antinomie ierarhică, construită 
pe discriminare de gen. Bărbaţii, se pare, sunt cei 
care fac regulile, distribuie rolurile şi procedurile 
de antrenament, iar femeile sunt cele care execută 
rolurile pe teren, după o pregătire asiduă în care 
îşi integrează gesturile, replicile şi întâmplările din 
viaţa celor decedaţi. 
Deşi miza lui Lanthimos în fabricarea conceptului a 
fost scanarea comportamentului rudelor decedaţilor 
în raport cu impersonatorii, ulterior atenţia se mută 
pe competiţia din grup şi pe trăirile asistentei Monte 
Rosa faţă de clienţii ei, cu care începe să se implice 
emoţional. Cel mai grav e că Monte Rosa minte 

cu privire la starea unei tenismene, raportând-o 
grupului însănătoşită, pentru a putea lua rolul ei 
eliminând competiţia, adică pe cealaltă femeie 
din grup. Atunci când personajul interpretat de 
Servetalis descoperă transgresiunea, Monte Rosa 
este exclusă definitiv din grup, printr-o lovitură de 
bâtă (de la „Kynodontas” încoace, Lanthimos are 
o pasiune pentru obiecte contondente care ajung 
invariabil peste capul sau faţa actriţei Aggeliki 
Papoulia). Gimnasta e propulsată ierarhic în rolul 
tenismenei – deoarece, spre deosebire de Rosa,  
îndură toate cerinţele lui Mont Blanc din procesul 
de integrare (de la atârnări de picioare cu capul în 
jos la dansuri artistice coregrafiate cu o panglică). 
Anumite aspecte ale legislaţiei greceşti din 
anii 2000 privind drepturile femeilor arată că 
violenţa bărbatului asupra femeii e încurajată ca 
demarcaţie între sexe şi că femeile învaţă să fie 
supuse – deoarece patriarhatul, în ciuda violenţei, 
se extinde într-un sentiment de siguranţă perpetuat 
timp de milenii. Dacă aceste tare încă se reflectă 
în epocă sau au un loc pregnant în mentalitate, 
nu este deplasat să afirmi că „Alpeis” le îmbracă 
într-un înveliş alegoric. Dar, într-un mod întors pe 
dos, nu doar atribuie metafore actelor de violenţă, 
ci face o inversiune spre plus pe tema valorii lor, 
transformându-le în ceva dezirabil, elitist chiar 
(elitismul e şi explicaţia numelui „Alpii”, livrată 
de lider însuşi). Din această lumină, conceptul 
încâlcit şi opac al grupului Alpii e pretextul pentru 
ca personajele lui Lanthimos să solicite într-un 
cadru necondiţionat de societate ceea ce mişcările 
feministe au început să şteargă – să îşi manifeste o 

dorinţă ascunsă de tortură sau de hărţuire sexuală, 
ca moduri de perfecţionare. De altfel, gimnasta 
(de două ori în film) trebuie să joace un rol şi în 
timpul pregătirii cu Mont Blanc, unul piperat de 
ameninţări şi de probe de elasticitate fizică nud, în 
timp ce îi spune că e cel mai bun antrenor din lume. 
Ceea ce o deosebeşte pe Rosa de gimnastă este că, 
departe de a-şi dori doar a fi profesonistă, ea îşi caută 
în roluri un debuşeu pentru statutul de nikokira (o 
femeie casnică mândră de căminul ei) la care nu 
poate accede în realitate, dorind să fie una chiar şi 
pentru tatăl ei.
Cu toate că tema filmului poate fi speculată prin 
confruntarea dintre mentalităţile moştenite şi 
curentele contemporane de gândire (manifestate 
cel puţin teoretic în societatea grecească), în cea 
mai mare parte emoţiile Rosei ca personaj central 
rămân indescifrabile. Ceea ce ar fi trebuit să se 
manifeste pe două niveluri de fake, unul uşor şi 
celălalt pronunţat – Lanthimos explică faptul că 
detaşarea cu care Alpii rostesc replicile decedaţilor 
e menită să ciocnească lugubrul de ridicol – alunecă 
într-o incomunicabilitate generală, chiar şi faţă de 
spectator. Cu atât mai mult cu cât relaţia Rosei cu 
tatăl ei nu e conturată, momentele ei de întristare 
sau de răbufnire fac realitatea să pară la fel de 
mimată. Nu fără ingeniozitate de un puternic iz 
arthouse, Lanthimos îi ascunde Rosei chipul în 
momente-cheie, la fel cum taie sau defocalizează 
chipurile rudelor celor decedaţi (de exemplu, când 
are chef să danseze cu tatăl ei şi acesta o refuză, 
sau când izbucneşte în suspin la masă cu el), dar 
intermitenţa informaţiilor despre relaţia celor doi 
nu se coagulează cu gesturile de gelozie (violentarea 
partenerei de dans a tatălui ei) sau de seducţie făcute 
de ea. Ca şi cum ar fi o femeie înfăşurată într-o burka, 
arătându-şi doar ochii, în măsura în care tremurul 
interior înăbuşit al lui Aggeliki Papoulia poate să 
spargă cenzura auctorială a lui Lanthimos, „Alpeis” 
merită văzut chiar şi numai pentru a o vedea 
îmbrăcând rol după rol.

de Georgiana Madin

Alpeis
Grecia 2011

regie și scenariu: Giorgos Lanthimos
imagine: christos Voudouris

montaj: Yorgos Mavropsaridis
sunet: Leandros ntounis

distribuţie: aggeliki Papoulia, Stavros 
Psyllakis, Johnny Vekris
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Killer Joe

Deşi în „The Exorcist” („Exorcistul”, 
1973) subiectul a fost tratat literal, ideea 
unui demon interior sau a unei forţe de 
corupere care dă peste cap viaţa unor 
oameni se regăseşte în mai multe filme de-
ale lui William Friedkin. În „The French 
Connection” („Filiera franceză”, 1971), 
filmul care i-a adus premiul Oscar pentru 
regie, detectivul lui Gene Hackman este 
în esenţă un om moral, bântuit însă de o 
greşeală trecută ce a costat viaţa unui coleg 
şi corupt de natura sa hedonistă. În „Bug” 
(2006), personajul lui Ashley Judd se află la 
capătul puterilor din cauza dispariţiei, cu ani 
în urmă, a fiului ei, iar când apare în viaţa ei 
bărbatul tăcut şi cu privirea pătrunzătoare 
a lui Michael Shannon, femeia crede că a 
găsit o cale de salvare, dar devine evident 
tuturor, mai puţin ei, că bărbatul suferă 
de o paranoia gravă care încet, dar sigur, o 
acaparează şi pe ea.
În „Killer Joe”, formula străinului care intră 
în viaţa protagoniştilor pentru a o întoarce 

pe dos este repetată, doar că de data asta 
majoritatea personajelor nu prezintă o 
şansă de corupere prea bogată, ele având 
deja o busolă morală dubioasă. Chris Smith 
(Emile Hirsch), un dealer de droguri de 
22 de ani din Texas, trebuie să facă rost 
de şase mii de dolari pe care îi datorează 
unui mafiot. Împreună cu tatăl său, Ansel 
(Thomas Haden Church), plănuieşte să o 
asasineze pe mama sa, care trăieşte cu un alt 
bărbat, pentru a obţine asigurarea de viaţă 
în valoare de cincizeci de mii de dolari care 
ar reveni surorii mai mici a lui Chris, Dottie 
(Juno Temple), care trăieşte într-o rulotă 
cu tatăl şi cu noua soţie a acestuia. Cheia 
acestui plan este ucigaşul Joe (Matthew 
McConaughey), un poliţist texan fără 
remuşcări.
Membrii familiei Smith sunt stereotipuri de 
rednecks sudişti: needucaţi, mereu cu o bere 
în mână, depravaţi şi în mare parte cam 
proşti. Această familie disfuncţională (tatăl 
muncitor, îmbrăcat la maiou şi mereu cu 
şapca pe cap, mama uşuratică, ce se chinuie 
să-şi menţină aparenţa de femeie dorită, fiul 
bun de nimic implicat în activităţi ilegale 
şi, desigur, fiica blondă, proastă şi oarecum 
inocentă în ciuda formelor accentuate şi a 
promiscuităţii) este dusă aproape până la 
nivelul de parodie, filmul în sine apropiindu-
se adesea de comedia neagră, doar că 
Friedkin evită acest drum asigurându-se 
că violenţa abundentă nu atinge niciodată 
extrema în care devine absurdă, ci este 
dusă până la punctul în care încă rămâne 
oripilantă. 

La prima întâlnire cu Joe, care are loc în 
rulota familiei, Chris nu reuşeşte să ajungă 
la timp, singura care e acasă fiind Dottie. 
Între cei doi se observă o atracţie instantă 
- ea este fascinată de străinul înalt şi chipeş 
care ucide oameni fără să clipească, el este 
dezarmat de inocenţa şi de directeţea ei 
copilăroasă, aproape infantilă şi în acelaşi 
timp e atras de sexualitatea ei copleşitoare. 
Iar când ucigaşul află că angajatorii săi nu 
au bani să-i plătească avansul, soluţia este 
de a i-o lăsa pe Dottie drept garanţie, lucru 
care pare să-l deranjeze doar pe Chris care 
are atitudini conflictuale faţă de surioara sa, 
văzând-o atât ca pe un standard al purităţii, 
cât şi ca pe un obiect dezirabil sexual. 
Ca şi „Bug”, filmul este adaptat după o 
piesă de teatru de Tracy Letts, scriitor în 
care Friedkin a găsit un egal în gândire. O 
paralelă între cele două filme nu poate fi 
ignorată, mai ales în relaţia Dottie-Joe care 
are ecouri din relaţia celor doi protagonişti 
din „Bug”. În ambele cazuri se naşte o 
atracţie între doi oameni aflaţi în afara 
normelor societăţii, care nu par a avea 
multe în comun, dar care găsesc în celălalt 
complementaritatea de care au nevoie. Doar 
că acolo unde schizofrenia paranoidă a lui 
Michael Shannon este un abis care înghite 
şi sufocă personajul lui Ashley Judd, aici 
Dottie nu se lasă coruptă de Joe din punct 
de vedere al personalităţii, chiar dacă i se 
supune sexual.
În viziunea regizorului, cei doi reprezintă 
extremele unui spectru moral pe care se 
regăsesc şi celelalte personaje. Ansel, tatăl, 
se află pe la mijloc, el fiind naiv şi lăsându-
se condus cu uşurinţă în oricare dintre cele 
două direcţii. Soţia sa manipulatoare şi 
adulteră se apropie de Joe, iar Chris, deşi a 
pornit totul, se dovedeşte a avea fibră morală 
când este pregătit să-şi sacrifice viaţa pentru 
a o ţine pe sora sa departe de Joe, doar că o 
face din motive egoiste. Şi la fel ca în Biblie, 
unde îngerii care nu au participat la războiul 
dintre Iad şi Rai au fost pedepsiţi, aceste trei 
personaje primesc pedepsele ce li se cuvin. 
Filmul se termină ambiguu când Dottie, 
sătulă de distrugerea din jurul ei, cade şi ea 
pradă violenţei şi începe să tragă în celelalte 
personaje, ultima secvenţă înfăţişând-o cu 
degetul pe trăgaciul unui pistol îndreptat 
spre Joe, care tocmai a aflat că va fi tată.

de Mihai kolcsár

SUA 2011
regie: William Friedkin

scenariu: tracy Letts

imagine: caleb Deschanel

montaj: Darrin navarro

distribuţie: Matthew Mcconaughey, 

Emile Hirsch, Juno temple, Gina Gershon
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Premiat cu „Leul de Aur” în 2012 la 
Festivalul de Film de la Veneţia, „Pieta”, 
cel mai recent film al lui Kim Ki-duk, este 
construit ca o pildă despre răzbunare, 
devotament, sacrificiu, înstrăinare şi 
nu în ultimul rând, despre puterea de 
corupţie a banilor. Povestea are în centru 
transformarea unui recuperator, Kang-
do (numele protagonistului înseamnă 
în coreeană „hoţ”), în momentul în 
care acesta îşi regăseşte mama care l-a 
abandonat la naştere. Spre finalul filmului, 
premisa poveştii aşa cum am prezentat-o 
mai sus se schimbă complet şi în lumina 
acestei întorsături neaşteptate de situaţie 
toate secvenţele care până în acel punct 
păreau lipsite de sens sau exagerate fără 
rost se aşază acum într-o structură logică 
care le justifică perfect. Dintr-un anumit 
punct de vedere, lucrurile se leagă prea 
bine la final, parcă niciun detaliu nu 
este lăsat la întâmplare, iar asta poate 
da senzaţia spectatorului că se află în 
faţa unei demonstraţii matematice: spre 
exemplu, primul cadru din film (un bărbat 
într-un scaun cu rotile care îşi ia viaţa, 
spânzurându-se) va căpăta cu adevărat 
importanţă pentru spectator abia spre 
sfârşit, când vom afla mai multe despre 
identitatea personajului în cauză.  
Dincolo de trimiterea din titlu către scena 
biblică ilustrată de Michelangelo, care 
pentru regizor simbolizează o „îmbrăţişare 
a durerii şi suferinţei inerentă în 
întreaga rasă umană, reprezentând astfel 

înţelegerea şi împărtăşirea acelei dureri”, 
filmul lui Kim Ki-duk funcţionează, aşa 
cum am menţionat şi mai sus, ca o pildă 
atât prin prisma mesajului etic transmis, 
cât şi prin prisma structurii. În primul 
rând, ca în orice pildă, situaţia iniţială 
pare greu de crezut, atât pentru spectator, 
cât şi pentru protagonist: o femeie venită 
de nicăieri pretinde, după aproape 30 de 
ani de absenţă, că este mama personajului 
principal. În al doilea rând, răsturnarea de 
situaţie nu vine să complice firul narativ, ci 
să-l explice până în cele mai mici detalii, atât 
pentru spectator, cât şi pentru protagonist. 
Spre exemplu, pe tot parcursul filmului o 
vedem pe mama lui Kang-do croşetând un 
pulover pe care suntem tentaţi să credem 
că urmează să-l ofere cadou fiului de ziua 
lui. Când, în sfârşit, soseşte aniversarea 
protagonistului, puloverul dispare din 
diegeză, făcând spectatorul să creadă că se 
află în faţa unei scăpări scenaristice. Abia 
la final vedem că destinatarul puloverului 
era altul şi ne putem explica de ce în 
foarte multe secvenţe mama este înfăţişată 
croşetând. În al treilea rând, finalul este 
sinonim cu înţelegerea, şi întregul conţinut 
moral al lecţiei predate de mamă fiului 
ei este asumat de cel din urmă. Aşadar, 
în acest caz caracterul demonstrativ al 
filmului este o alegere estetică şi decurge 
din construirea poveştii pe o structură 
narativă care, prin propria-i natură, este 
destinată să ofere lecţii.  
Despre dorinţa lui de a dezbate teme cu 

conţinut moral puternic, Kim Ki-duk 
declara în timpul conferinţei de presă de 
la Veneţia că îşi are punctul de plecare în 
tinereţe, când şi-a dorit să devină preot, 
însă niciodată nu a terminat studiile care 
i-ar fi permis asta. Aşadar, s-a mutat cu 
toate obsesiile lui în film.  
Un alt punct important în filmografia lui 
Kim Ki-duk, iar „Pieta” nu face excepţie, 
ţine de atenţia pe care regizorul o acordă 
anumitor imagini. Dincolo de rigoarea 
cu care îşi construieşte scenariile, Kim 
Ki-duk se lasă „furat” de puterea de 
atracţie a unor situaţii vizuale pe care le 
exagerează în mod conştient şi cu riscul 
de a părea pretenţios, până dincolo de 
veridic. Ultima secvenţă este filmată de 
sus, într-o încadratură destul de largă şi 
înfăţişează dubiţa soţiei unei foste victime 
de-a lui Kang-do, rulând pe o şosea, liberă 
în lumina difuză încă a dimineţii. Urma de 
sânge neverosimil de mare pe care maşina 
o lasă în urmă ar putea ridica un semn de 
întrebare spectatorului, însă raportată 
la context imaginea e impresionantă şi 
rămâne un pilon în cadrul filmului.  
O altă imagine pilon este construită în jurul 
unui detaliu în aparenţă nesemnificativ, dar 
care are un impact afectiv puternic: într-o 
încadratură strânsă, Kim Ki-duk ne arată 
lanţul prins de tavan cu care personajul 
din secvenţa de început a filmului s-a 
spânzurat. Detaliul care scoate imaginea 
din banal este un fir de păr al tânărului 
sinucigaş rămas prins în ochiurile lanţului. 
Puterea de sugestie a imaginilor din filmele 
cineastului coreean vine din modul în care 
înţelege ilustrarea violenţei sau a scenelor 
dure: „Consider că a arăta explicit violenţa 
este un fel de filtrare a ei. Vreau să mă 
focusez pe implicaţiile acesteia şi îmi dau 
seama că spectatorii, prin imaginaţia lor, 
pot simţi mai mult.”

Pieta

de Andrei Luca

Coreea de Sud 2012
regie și scenariu: Kim Ki-duk

imagine: Jo Young-Jik
montaj: Kim Ki-duk

distribuţie: Jo Min-soo, Kang Eunjin, 
Kim Jae-rok
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În 1966 personajul Django apărea pentru prima oară pe ecrane 
sub forma unui hoinar zvelt cu aer de încrezut ce păşeşte 
agale prin noroi îmbrăcat în uniformă de yancheu şi trăgând 
după el un sicriu. Ajunsă emblematică pentru genul spaghetti-
western, pelicula se intitulează chiar „Django”, este regizată de 
Sergio Corbucci, iar eroul în cauză este adus la viaţă de Franco 
Nero. Introducerea lui Django în film este făcută pe o melodie 
interpretată de legenda coloanelor sonore italiene, Luis Bacalov, 
ale cărui versuri preamăresc dragostea şi deplâng nefericirile 
îndurate de personaj. „Dragostea va dăinui, viaţa trebuie să 
meargă mai departe”, zice piesa, ce serveşte ca fundal sonor de 
intrare în scenă şi pentru personajul Django din cel mai recent 
film al lui Quentin Tarantino, „Django Unchained”.  
De data aceasta, cu doi ani înainte de Războiul Civil din SUA, 
sub aspectul unui afro-american cu spatele încrustat de cicatrici 

de bici, Django, în interpretarea lui Jamie Foxx, priveşte în faţă 
cu o expresie extenuată şi gravă, în timp ce păşeşte agale în şirul 
indian de sclavi legaţi cu lanţuri ce sunt duşi spre o nouă plantaţie. 
Pe drum îşi face apariţia un anume Dr. Schultz (Christoph Waltz), 
un fost dentist de origine germană, actual vânător de recompense, 
care îl eliberează pe Django pentru că are nevoie de ajutorul lui în 
a identifica nişte răufăcători de pe plantaţia unde fusese ţinut. De 
la identificat, Django ajunge repede la împuşcat albi şi descoperă 
că meseria de vânător de recompense îl unge pe suflet. Ce poate 
fi mai plăcut pentru un afro-american tocmai eliberat din sclavie 
decât să omoare ticăloşi albi şi să ia bani pentru asta? Ce e şi 
mai minunat este că meseria lui pică foarte bine şi spectatorilor, 
Tarantino reuşind să stabilească din nou o complicitate etico-
morală de proporţii magistrale cu publicul. După ce în 2009, 
cu „Inglourious Basterds” („Ticăloşii fără glorie”) a dat istoria 
peste cap pentru a îndrepta greşelile nazismului, Quentin 
Tarantino şi-a ales o nouă categorie de răzbunat: afro-americanii 
persecutaţi de sistemul sclavagist al americanilor. Prin fiecare alb 
ucis de duoul Django-Schultz, Tarantino ne infuzează parcă un 
înălţător sentiment de dreptate înfăptuită. 
Ţesut sub forma unei călătorii iniţiatice presărată, aşa cum ne-a 
obişnuit Tarantino, cu numeroase dialoguri şi galoane de sânge 
ţâşnind, „Django Unchained” reprezintă o celebrare a genului 
spaghetti-western şi a filmelor din categoria blaxploitation. Filmul 
musteşte de referinţe compoziţionale din arsenalul celor două 
genuri cinematografice. De la compunerea cadrelor ( jocuri de 
zoom-uri şi cadre dramatice de acţiune redate cu încetinitorul), 
la tematică (răzbunarea şi dobândirea onoarei de către afro-
americani, tema de bază a filmelor blaxploitation), de la personaje 

de Răzvan Dutchevici

Django dezlănțuit

Django Unchained
Statele Unite ale Americii 2012

regie și scenariu: Quentin tarantino

imagine: Robert Richardson

montaj: Fred Raskin

costume: Sharen Davis

distribuţie: Jamie Foxx, Leonardo Dicaprio, 

christoph Waltz, Samuel L. Jackson
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specifice (oamenii pentru care afacerile şi banii sunt mai presus 
de vieţile oamenilor,  un punct comun pentru ambele genuri), 
la scene cheie (defilarea unui afro-american călare pe strada 
principală a oraşului, în timp ce localnicii îl urmăresc perplecşi, 
un motiv cu tradiţie pentru westernurile de tip blaxploatation; 
răfuielile armate soldate cu imense carnagii, comune ambelor 
genuri) ş.a.m.d. Rafinarea acestor elemente şi mixarea lor cu 
alte genuri cinematografice, cum ar fi comediile – calul care 
face o plecăciune de câte ori stăpânul îl prezintă, scena în care 
personajul interpretat de Tarantino este ras de pe faţa pământului 
de explozia unui mănunchi de dinamită sunt construcţii care ne 
duc cu gândul la comediile lui Mel Brooks - , precum şi inserarea 
unor referinţe din cultura europeană – mitul lui Siegfied, „Cei 
trei Muschetari”-, la care se adaugă o coloană sonoră ce trece de 
la RZA la Ennio Morricone – conferă un festin postmodernist de 
excepţie. 
Precum în obişnuitele westernuri tip blaxploitation (vezi „The 
Legend of Nigger Charley”, 1972, regie Martin Goldman), odată 
eliberat din lanţuri Django se dovedeşte a fi un bun mânuitor 
de pistoale, având nevoie de foarte puţin antrenament pentru 
a ajunge un pistolar de temut pentru albi. De asemenea, se 
obişnuieşte imediat cu statutul de om liber şi profită pe cât se 
poate de asta. Sunt savuros de urmărit rabufnirile ţinute în ei de 
albi atunci când, din motive care ţin de curtoazie, sunt nevoiţi 
să accepte fără drept de contracarare obrăzniciile usturătoare 
ale unui afro-american. Pe parcursul 
întregului film pluteşte în aer 
tensiunea pricinuită de indignarea 
oamenilor care intră în contact cu 
prestanţa fâşneaţă afişată de Django. 
Cel mai greu le este de multe ori 
servitorilor de culoare să priceapă că 
trebuie să se poarte cu un confrate ca 
şi cu un alb, stăpânii lor fiind nevoiţi de 
multe ori să se răstească la ei pentru a-i 
face să se supună bizarei conjuncturi. 
Discriminările pe care afro-americanii 
ajung să le facă între ei lasă poate una 
dintre cele mai tulburătoare senzaţii 
transmise de film. Ele sunt rezultatul 
unui sistem atât de oprimant, încât 
victimele au ajuns să se dezmintă de 
propria conştiinţă a apartenenţei. 
Cel mai teribil exemplu îl reprezintă bucuria cu care guralivul 
Stephen (Samuel L. Jackson) abuzează de puterea statutului său 
ridicat în casa lui Candie (Leonardo Di Caprio) pentru a pedepsi 
abaterile celorlalţi servitori. Cărunt, gârbovit şi cu mersul 
şchiopătat, Jackson face un spectacol de zile mari, situându-se 
aproape mereu în spatele lui Candie pentru a-şi muta întruna 
mutra încruntată de ranchiună de pe un umăr al stăpânului său 
pe celălalt, în încercarea de a dibui şi dejuca planurile lui Django 
şi Schultz. 
Sursa principală de bună dispoziţie emanată de film o aduc, însă, 
Christoph Waltz şi al său personaj Dr. Schultz. Acesta reprezintă 
vocea civilizaţiei pe un tărâm al barbariei şi al abominaţiei. 
Un adevărat maestru al retoricii în mai multe limbi, doct şi 
extrem de tacticos, Dr. Schultz ni se prezintă ca o reinterpretare 
diametral opusă din punct de vedere moral a Colonelului Landa, 
crudul vânător de semiţi din „Inglourious Basterds”, interpretat 

tot de Waltz. Bravadele sale verbale, întrerupte de largi şi forţate 
zâmbete inserate cu precizie chirurgicală pentru a înmuia 
atitudinile oponente, constituie o imensă parte din farmecul 
filmului. 
Deşi presărat cu o mulţime de ingrediente savuroase, filmul 
eşuează în a se ridica la măreţia mai vechilor opere ale lui 
Tarantino. Din dorinţa de răzbunare a istoriei, filmul se duce pe o 
pantă puternic afectivă, ce nu face decât să dăuneze efervescenţei 
poveştii. Ataşându-se prea mult de cauza sa, Tarantino se ataşează 
şi de destinul personajului său principal, Django. În „Kill Bill, vol. 
1&2” (2003, 2004), Mireasa, chiar dacă suferise mult în trecut, e 
supusă la nenumărate chinuri până ajunge să-şi ducă la bun sfârşit 
misiunea, ceea ce conferă un ritm dinamic acţiunii. Django, în 
schimb, în cursa sa pentru recuperarea nevestei, profită de un 
traseu lin, ale cărui obstacole sunt cu uşurinţă îndepărtate. Ţinut 
mult pe loc de scenele redundante în care Schultz se chinuie să 
convingă lumea să-l accepte pe tovarăşul său afro-american ca 
pe un om liber şi de cele în care tot el explică diverşilor indivizi 
indignaţi de crimele sale că e împuternicit de lege să-i omoare pe 
răufăcători, filmul are multe momente de monotonie. 
Pe de altă parte, în spaghetti-westernuri protagoniştii aveau o 
personalitate ambiguă din punct de vedere moral. În „A Fistfull 
of Dollars” („Pentru un pumn de dolari”, 1964, regie Sergio 
Leone), atunci când întreaga familie a şerifului ajunge să fie 
măcelărită din cauza unei încurcături pricinuite de personajul 

principal – vestitul bărbat fără nume 
interpretat de Clint Eastwood –, 
spectatorul nu mai poate susţine cu 
convingere moralitatea acţiunilor sale. 
Django din filmul lui Corbucci înşală 
şi împuşcă pe cine apucă pentru a 
pune mâna pe un sac de aur. Şi chiar 
dacă victimele sunt nişte bandiţi fără 
scrupule, faptul că acţiunile sale au ca 
unic scop îmbogăţirea, proiectează o 
aură de îndoială în privinţa integrităţii 
sale morale. Se reliefează, astfel, o 
viziune ambiguă asupra moralităţii 
oamenilor, care nu sunt nici buni, nici 
răi, ci nişte creaturi care se zbat să-şi 
croiască drum în viaţă, cu conştiinţa 
prinsă mereu între tentaţie, frică 
şi diverse viziuni subiective asupra 

nobleţei. În „Django Unchained”, din respect pentru cauza lor, 
personajele principale au un rol onorabil de la cap la coadă. Ei 
vânează oameni urmăriţi de lege şi chiar dacă faptele lor sunt 
uneori şocante – cum ar fi omorârea unui tată împreună cu fiul 
său –, ele reprezintă ceva ce ar face şi un poliţist onorabil, dacă 
ar fi nevoit. Rolul moralizator al eroilor este fix ce încercau 
spaghetti-westernurile să evite. 
Ducând referenţialitatea până în punctul în care îşi pastişează 
propriile filme, Tarantino a oferit prin „Django Unchained” un 
spectacol care parcă ajunge să fie tras în jos de ceea ce-l face 
fermecător. Intenţia de răzbunare a istoriei, referinţele de gen, 
dialogurile lungi şi personajele carismatice sunt nişte elemente 
pline de forţă, dar care folosite în mod similar de mai multe ori 
şi fără a fi plasate într-o poveste care să le potenţeze într-un mod 
vioi, pot ajunge să dea impresia unei vlăguiri creative care a ajuns 
la o suprasaturare a propriului stil. 
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Într-o lume super-hiper-mega, viaţa a devenit anostă. 
Tinerii upper-middle-class, biete victime ale zeitgeist-
ului consumerist, au devenit incapabili să distingă 
între produse şi oameni. O relaţie de iubire a devenit 
un bun de schimb care se uzează în timp. Deviaţia de 
la normă este unitatea de măsură a normalităţii, iar 
sufletele aleargă după ştechere cu trei pini, deşi au 
prize cu două găuri în casă. 
Lungmetrajul de debut al lui Paul Negoescu, „O lună 
în Thailanda” se învârte în jurul câtorva constatări; 
constatări de natură psiho-socială: existenţa 
tinerilor de douăzeci şi ceva de ani se desfăşoară 
în cluburi. Loviţi în cap de individualismul 
societăţii de consum, tinerii noştri se întreabă, 
caută, se răzgândesc, probează, verifică şi astfel, 
odată cu acest ciclu interminabil de ezitări, trece şi 
viaţa. Constatări de natură stilistică: filmul realist 
observaţional înseamnă urmărirea unui personaj 
care trece printr-un moment important din viaţă, 
în timp cinematografic real, înseamnă cadre fixe, 
planuri medii când stăm jos şi vorbim, filmare hand-
held când ne plimbăm, o secvenţă în care câteva 

personaje vorbesc în afara cadrului, înseamnă 
lumină urâtă, griuri etc. Constatări de natură 
estetică: noua cinematografie românească nu poate 
exista decât între normele stricte ale filmului realist. 
Este lăudabil faptul că Paul Negoescu, împreună 
cu co-scenaristul Vlad Trandafir, şi-au îndreptat 
atenţia către generaţia din care fac parte şi către 
dilemele ei. Incapacitatea unor tineri de a lega relaţii 
satisfăcătoare şi trainice este o temă complexă, încă 
neexploatată la noi. Cei doi autori par a-şi fi găsit deja 
vinovatul în persoana spiritului consumerist care îl 
face pe personajul principal (interpretat de Andrei 
Mateiu) să confunde alegerea unei persoane cu care 
să-şi petreacă timpul, cu alegerea între două branduri 
de after-shave. Această incapacitate a personajului 
principal de a distinge între oameni şi obiecte este 
clară de la început şi nu se schimbă până la final. 
Fiecare nouă secvenţă nu este decât o confirmare a 
acestei constatări iniţiale, nu este decât un nou cadru 
în care Andrei Mateiu îşi va da ochii peste cap, se va 
bosumfla, îşi va verifica telefonul şi va fi mistuit de 
inabilitatea sa de a înţelege ce vrea de la o femeie. 

Astfel, filmul nu este un studiu de comportament în 
tradiţia filmului realist, nu este nici măcar o căutare 
sociologică; nu este decât reafirmarea unui postulat. 
Postulat, în sine, fals: protagonistul nu este un 
reprezentant al generaţiei sale. E upper-middle-class-
ul, e Bucureştiul, sunt corporatiştii scăpaţi din chingi 
de sărbători, e luna în Thailanda – utopică pentru 
70% din tinerime. Însă problema este alta. Filmul 
vorbeşte despre relaţii, dar nu despre sentimente. 
Protagonistul caută un parteneriat încadrat în nişte 
norme. Dragostea, însă, punctul natural de pornire 
al relaţiilor, este scoasă din discuţie. În aceste condiţii 
sterile, e de aşteptat ca protagonistul să se raporteze 
la relaţii ca la bunuri de consum. 
Apoi, în ciuda naturii voit observaţionale a filmului, 
autorii îl dirijează din punct de vedere narativ şi 
stilistic prin indicii; de exemplu, cele două femei între 
care e prins protagonistul sunt egal de insensibile. 
De ce? Una fuge când vede o epileptică, alta preferă 
să ocupe un taxi decât să intervină când un bărbat 
îşi bate prietena. Mostrele de comportament ale 
ambelor fete, folosite oricum ca obiecte în film, 
sunt aşezate în naraţiune pentru a demonstra că 
protagonistul preferă o singură tipologie feminină. 
Camerei îi este prescris ce să observe, ca şi în 
momentul în care spectatorul trebuie să înţeleagă 
că protagonistul şi-a întâlnit iubirea vieţii. Cum? 
Camera „observă” două pahare care saltă la unison 
pe tejgheaua unui bar în ritmul muzicii. Ca să nu 
mai punem la socoteală glumele interne ca – Tudor 
Giurgiu şi Ada Solomon cântând „Banii vorbesc” la 
karaoke, într-un restaurant. Acest singur cadru, care 
a rupt diegeza, a fost de ajuns pentru a reaminti unor 
spectatori că urmăresc o construcţie.
Stilistic, filmul e sec: câteva cadre fixe, vorbitorii 
încadraţi corect în planul doi în timp ce zeci de 
picioare se plimbă în planul întâi; o discuţie destul 
de amuzantă în afara cadrului, în timp ce camera 
se încăpăţănează să îl fixeze pe protagonistul care 
suspină pe scaunul din dreapta al unui taxi; o discuţie 
pe holul unui club întreruptă de un necunoscut ce se 
interesează de o altă persoană, iar camera nu e deloc 
curioasă să tragă măcar cu ochiul la necunoscutul 
care se îndepărtează. Intenţionat sau nu, vizionarea 
te lasă cu aceeaşi senzaţie de gol prin care înoată 
protagonistul pe tot parcursul filmului, lucru care 
te face să te întrebi dacă asta este noua generaţie, 
o armată de umanoizi robotizaţi permanent 
nemulţumiţi. 
În final, problema este alta. De ce un film realist 
observaţional? De ce nu o comedie romantică clasică 
sau o melodramă, direcţii către care filmul câteodată 
înclină? Sau, de ce nu, un film hiper-realist? 

O lună în Thailanda

de Raluca Durbacă

România 2012
regie: Paul negoescu

scenariu: Paul negoescu, Vlad trandafir
imagine: andrei Butică

montaj: alexandru Radu
sunet: Filip Mureșan

distribuție: andrei Mateiu, Victoria Răileanu, Sînziana nicola
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Cel mai recent film al lui Ang Lee pare un fel 
de poveste în ramă scoasă din tolba bunicii, o 
parabolă despre sens, speranţă şi credinţă. În 
rolul nepotului este un scriitor fără inspiraţie 
(sau, melodramatic-religios spus, în căutarea 
lui Dumnezeu), iar în rolul bunicii înţelepte 
şi păţite este chiar Pi – personajul principal al 
filmului. 
Piscine Pi Patel este un indian numit după 
o piscină franceză, al cărui destin îl aduce 
în Canada. Pi matur începe să povestească 
scriitorului viaţa sa: una plină de aventuri, 
un destin deloc uşor. Tatăl său hotărăşte 
să emigreze cu familia şi cu animalele din 
grădina lor zoologică cu tot, însă vaporul 
cu care aceştia călătoresc se scufundă – 
singurele fiinţe care supravieţuiesc fiind Pi 
şi câteva animale, respectiv un cimpanzeu, 
o zebră, o hienă şi un tigru bengalez numit 
Richard Parker. Această premisă dezlănţuie 
partea de aventuri a filmului: Pi reuşeşte să 
supravieţuiască împreună cu tigrul 227 zile 
în mijlocul Oceanului. Din punct de vedere 
narativ, este pasajul cel mai interesant al 
filmului (ecranizarea cărţii omonime a lui Yann 
Martel) - până să ajungă să se folosească de o 
insulă carnivoră şi nemaiîntâlnită de nimeni 
(şi exploatată, din punct de vedere vizual, până 
la limita realismului magic). Scenaristic, e un 
context stors la maximum, e un loc în care 
se nasc situaţiile ce dau personajului voie să 
treacă prin nenumărate stări. Băiatul ajunge să 
nu mai aibă nimic de pierdut şi nu e puţin sau 

neinteresant pentru spectator să urmărească 
viaţa lui din singurătate şi maniera în care îl 
transformă (a se citi îl ajută să nu înnebunească) 
relaţia cu o singură fiinţă, tigrul Richard Parker 
(trece de la frică la curaj nebun, ajungând la o 
împăcare cu sine, cu situaţia sa şi cu tigrul). De 
menţionat însă că nu e prima oară când o astfel 
de relaţie apare într-o poveste (de la papagalul 
lui Robinson Crusoe până la mingiuţa lui Tom 
Hanks din „Cast Away” / „Naufragiatul”, 2000, 
regie Robert Zemeckis). Din păcate însă, filmul 
ţinteşte mai mult decât un statut de film de 
aventuri, iar tot acest fragment al supravieţuirii 
lui Pi şi al luptei sale în mijlocul Oceanului 
este doar un instrument folosit pentru a crea 
învelişul tezist, filosofico-mistico-religios, un 
instrument folosit pentru a face mai mult o 
demonstraţie voit emoţionantă că Dumnezeu 
(a se citi sensul, speranţa, miracolul vieţii etc.) 
există cu desăvârşire. Filmul nu lasă loc de alte 
căi, alte atitudini, confuzii, nuanţe. Poate o 
fărâmă de alternativă ar putea fi reprezentată 
de tatăl lui Pi, atunci când este la masă şi îi 
spune că înainte să adopte oricare religie (căci 
Pi copilul trece în mod naiv de la o religie 
la alta) trebuie să înţeleagă şi să-şi asume 
cotloanele raţiunii. Dar este mult prea puţin.  
Ang Lee e ştiut a fi un regizor versatil datorită 
subiectelor diverse pe care filmele sale le-au 
avut de-a lungul timpului. E un meşteşugar 
care ţine bine în mână toate mijloacele de 
realizare a filmelor sale, aşa cum se întâmplă 
şi cu „Viaţa lui Pi”. Numai că el nu reinventează 

în niciun fel roata, nu propune o altă atitudine, 
nu propune lumi nemaivăzute, nu propune 
abordări proaspete asupra unor probleme 
(chiar dacă în „Brokeback Mountain” subiectul 
ar putea fi considerat o problemă spinoasă 
pentru public, cea a iubirii gay, abordarea sa 
este una cuminte, clasică, în sensul în care 
omenirea înţelege relaţiile de iubire „interzise”, 
fie că sunt gay sau straight). La fel este şi cu 
„Viaţa lui Pi”.
Tehnicile 3D folosite sunt spectaculoase şi 
fac din film o explozie vizuală şi o experienţă 
captivantă pentru spectator (aşa cum şi 
„Avatar”-ul lui James Cameron o face – însă 
aceste tehnici nu sunt folosite într-o poveste 
care altfel n-ar putea exista, ci sunt folosite 
pentru a o face cât mai bombastică şi mai 
impresionantă din punct de vedere vizual). Ang 
Lee se joacă cu unghiurile de filmare: camera 
sa zboară din toate părţile, vine de sus, vine de 
jos, cu o viteză pe care ochiul uman n-o va avea 
niciodată. Stările delirante prin care trece Pi în 
mijlocul apelor sunt pretexte de care regizorul 
profită pentru a mai îmbogăţi vizual filmul 
cu grafica şi cromatica aduse parcă din stările 
de reverie din „Taking Woodstock” („Bine-aţi 
venit la Woodstock”, 2009, regie Ang Lee).
„Viaţa lui Pi” este un film foarte dinamic, cu 
o cromatică vie, un film care poate menţine 
lejer atenţia privitorului. E un spectacol de 
aventuri în 3D. Însă toată aura filosofică în 
care e îmbrăcat, menită să îl plaseze drept 
un film care are capacitatea de a transforma 
spectatorul (aşa cum îl transformă pe scriitorul 
vrăjit de povestea lui Pi), e una venită dintr-o 
reţetă prea evidentă şi destul de uzată. 
 O reţetă a unei emoţii universale tipică 
mainstream-ului, plină de un misticism 
clişeistic.

Viața lui Pi

de Iulia Voicu

Life of Pi
SUA – China – taiwan 2012

regie: ang Lee

scenariu: David Magee

imagine: claudio Miranda

montaj: tim Squyres

muzică: Mychael Danna

distribuţie: Suraj Sharma, Irrfan Khan, 

ayush tandon
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Argo

Cum a reuşit Ben Affleck să facă un film despre un 
agent secret care salvează şase americani de sub nasul 
miliţiilor iraniene, în care să pună suficient suspans 
încât să te ţină două ore şi să nu transforme totul 
într-o odă dedicată CIA-ului sau altor entităţi cu nume 
abreviate, e un miracol cel puţin la fel de mare ca cel 
despre care se vorbeşte în film. 
Acţiunea din „Argo” porneşte de la şocul pe care 
America l-a simţit la sfârşitul anilor ’70, când ambasada 
din Teheran a fost cucerită de islamiştii Ayatolahului 
Khomeini. În schimbul celor 52 de americani pe care 
îi luaseră ostatici, ei cereau repatrierea fostului şef al 
statului, Şahul Mohamad Reza Pahlavi (instalat de 
americani), pentru a răspunde de crimele comandate 
în timpul dictaturii lui. Ceea ce nu ştiau încă islamiştii 
era că în timpul atacului şase americani reuşiseră să 
scape şi se ascunseseră în vila ambasadorului Canadei. 
Problema Washington-ului era cum să-i scoată din 
ţară pe cei şase, înainte ca iranienii să afle de fuga lor 
şi să-i execute în plină stradă, şi fără să pună în pericol 

viaţa ambasadorului canadian sau pe cea a ostaticilor. 
Rezolvarea o aduce un agent CIA, Tony Mendez (Ben 
Affleck) care gândeşte un plan îndeajuns de fantezist 
încât islamiştii să nu bănuiască nimic. Propune să fie 
trimis în Iran ca producător ce caută locaţii pentru o 
producţie de tip „Star Wars” şi să-i scoată pe refugiaţi 
din ţară ca parte a echipei de filmare canadiene. 
Pentru că, până la urmă, ce alţi oameni ar fi atât de 
nebuni încât să intre în viesparul iranian, în afara celor 
din cinematografie? 
În curând o să-i cunoaştem pe doi dintre ei - specialistul 
în machiaje John Chambers (John Candy) şi star-ul 
scos din circuit, Lester Siegel (Alan Arkin). Amândoi 
cinici şi hârşâiţi în mecanismele industriei, în doi 
timpi şi trei mişcări pun pe roate un film de care şi 
Ed Wood s-ar feri. Dar nimic nu contează, atât timp 
cât povestea a ajuns în presă! Cât timp agentul se 
chinuie în Orientul mijlociu, „producătorii” păzesc 
singurul obiect important din tot biroul de producţie 
– telefonul - şi au timp să facă tot felul de remarci 
haioase la adresa vieţii de la Hollywood. Dar nimic nu 
se compară cu Argo fuck yourself, micul lor inside joke 
de un umor nebun şi aproape neverosimil, plecat de 
la un titlu pe care nimeni nu-l înţelege şi nici nu vrea 
să-l explice. 
Film-în-film, film de aventuri, film de spionaj, satiră, 
„Argo” nu are nimic de a face cu argonauţii şi e mai 
pulp decât ne lasă să ghicim subiectul lui. A treia oară 
regizor, Ben Affleck e mai cursiv decât în „The Town” 
(„Oraşul”, 2010), înţelege mecanismul suspansului, 
controlează cu mult nerv secvenţe complicate, dar 
în acelaşi timp ştie să compenseze mereu părţile 
serioase cu umor şi auto-ironie. 
După ce anunţă ritmul filmului printr-una dintre cele 

mai dramatice secvenţe de început din filmele lansate 
în 2012: asediul ambasadei din Teheran şi capturarea 
ei de mulţimea dirijată de brigăzile Ayatolahului, Ben 
Affleck şi scenaristul Chris Terrio închid foarte isteţ 
acţiunea într-un timp-limită original, înspăimântător 
şi foarte eficient. Personalul ambasadei reuşise în 
ultima clipă să distrugă documentele oficiale, printre 
ele şi lista cu numele angajaţilor, singura care i-ar putea 
deconspira pe cei şase fugari. Dar iranienii găsesc o 
soluţie. Într-un salon ticsit cu fâşii de hârtie, sute de 
copii sunt aduşi să joace un joc ciudat. Recompun 
bucată cu bucată documentele secrete ale ambasadei 
americane trecute prin tocător. Momentul în care 
lipsa celor şase va fi descoperită depinde doar de cât 
de repede vor pune cap la cap copiii puzzle-ul din fâşii 
de hartie. 
„Argo” nu e un film curajos. E povestea unui gest de 
eroism discret, în care un om a făcut mai mult decât 
ar fi putut instituţia din care făcea parte, şi care până 
la urmă nu ne spune clar dacă industria filmului sau 
serviciile secrete sunt ceva mai mult decât un circ 
bine orchestrat. Dar primim destule indicii ca să le 
bănuim pe amândouă!
În timp ce Tony Mendez continuă cu planul lui, 
zboară spre Iran, trece de controlul minuţios de 
la vamă şi ajunge la vila ambasadorului canadian, 
conducerea CIA-ului ajunge la concluzia că de fapt un 
atac în forţă ar fi mai bun. E o salvare spectaculoasă a 
tuturor ostaticilor, numai bună de reclamă electorală 
pentru preşedintele Jimmy Carter. Până la sfârşit, 
Tony Mendez nu face vreo demonstraţie de forţă. 
Nu conduce ca un pilot de curse, nu e trăgător de elită 
şi nici nu bate cu mâinile goale armate de islamişti. 
Eroismul lui vine din decizia pe care o ia în momentul 
de criză: cea de a-i salva pe refugiaţi, indiferent de 
consecinţe şi chiar dacă nimeni nu o să afle vreodată 
ce a făcut. E un mesaj îndeajuns de sănătos încât să 
facă suportabilă până şi secvenţa de final, cu agentul 
îmbrăţişându-şi soţia, pe fundalul steagului american. 
Fără să vorbească deschis despre ce s-a întâmplat 
cu ceilalţi 52 de ostatici, filmul îţi lasă senzaţia unui 
amatorism criminal care abia stă să se întâmple. 
Nimic mai adevărat, mai ales că operaţiunea Eagle 
Claw, acţiunea în forţă pe care se baza CIA-ul şi una 
dintre primele misiuni ale brigăzii anti-tero Delta 
Force, s-a încheiat dezastruos câteva luni mai târziu. 
Pe semne, Chuck Norris & Lee Marvin nu fuseseră 
încă inventaţi. 
După succesul de la Globurile de Aur rămâne de văzut 
dacă „Argo” are vreo şansă la Oscar în faţa „Lincoln”-
ului lui Steven Spielberg. Altfel spus, dacă povestea 
unui erou discret poate fi mai puternică decât mitul 
eroului fondator. Înclin să cred că nu!

de Andrei Dobrescu

Statele Unite ale Americii 2012
regie: Ben affleck

scenariu: chris terrio

imagine: Rodrigo Prieto

montaj: William Goldenberg

muzică: alexandre Desplat

distribuţie: Ben affleck, alan arkin, 

John Goodman
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Ne-am întâlnit cu Corneliu Porumboiu într-o perioadă destul de agitată pentru acesta, în care lucra la finalizarea celui de-al 
treilea lungmetraj al său - titlu provizoriu: „Metabolism sau Când se lasă seara peste Bucureşti”. Am ales să nu aşteptăm momentul 
lansării filmului pentru a realiza interviul, deoarece ne-am dorit să experimentăm un altfel de tip de întâlnire cu un cineast, în 
cadrul căreia cel din urmă să se afle mai degrabă într-o stare de fervoare creativă, decât într-una de repaus. Credem că nu a fost 
uşor pentru realizatorul lui „A fost sau n-a fost?” (2006) şi „Poliţist, adjectiv” (2009) să se concentreze să vorbească despre filme 
pe care le-a realizat în urmă cu mai mulţi ani, într-un moment în care poate cel mai bine şi uşor pentru el ar fi fost să îşi canalizeze 
energia exclusiv asupra noului său proiect. Am vizionat două variante de montaj ale lungmetrajului încă nelansat, având astfel 
acces la procesul de devenire al acestuia. Şi, în urma unor discuţii dense în idei şi în informaţii, am ajuns la rezultatul de mai jos, 
care reuşeşte să fie doar parţial fidel modului dezlânat în care am condus interviul, dar considerăm că este destul de relevant 
pentru căutările cinematografice ale interlocutorului nostru.

Înaintea furtunii

film Menu: Scurtmetrajele pe care le-ai realizat în timpul 
facultăţii (dintre care „Pe aripile vinului”, 2002, şi „Călătorie la 
oraş”, 2003, sunt cele mai cunoscute) sunt mult mai viscerale 
decât lungmetrajele care le-au urmat. Pari interesat în ele să 
construieşti o lume proprie mai degrabă într-un mod intuitiv, 
decât intelectualizat, cum se va întâmpla din ce în ce mai pregnant 
mai târziu. Am vrea să aflăm mai multe detalii despre perioada 
dinainte de apariţia lui „A fost sau n-a fost?”, în 2006. 
Corneliu Porumboiu: Până la 18 ani am locuit în Vaslui. Am 
dat după aceea la ASE în Bucureşti, unde am şi intrat. Pe atunci 
eram un consumator oarecare de cinema – vedeam multe filme 
pe casete video, din zona Bruce Lee, filme de acţiune, etc. În 
liceu citeam literatură clasică (Cehov, Dostoievski), dar nu scriam 
beletristică, nu eram implicat în nimic creativ. Nu mă gândeam că 
o să ajung să fac cinema. În perioada petrecută în Vaslui aveam 
acces exclusiv la cinema popular. Aveam un aparat video şi mai 

veneau prietenii cu filme pe la mine. Apoi, mai ţin minte că toate 
chefurile din liceu începeau doar după ce se termina episodul din 
„Twin Peaks”, serial difuzat o dată pe săptămână, în weekenduri. 
Eu nu eram fan, dar ceilalţi insistau să ne uităm la serial şi abia 
apoi să petrecem. Cam astea sunt în mare amintirile mele legate 
de cinema.
În liceu eram la o clasă de matematică-fizică, dar mergeam şi la 
antrenamente de fotbal. Liceul meu era o zonă închisă, cei care 
urmau cursuri acolo se specializau (aveam în clasă doi olimpici 
la matematică şi fizică), era un liceu serios. Dar eu făceam şi 
fotbal, şi acolo am cunoscut foarte multe „personaje”, care apoi 
m-au inspirat. Spre exemplu, preotul implicat în evenimentele de 
la Tanacu de acum câţiva ani mi-a fost coleg de echipă. Ştiam 
foarte bine lumea aia. Aveam un program foarte plin. Terminam 
liceul la ora 2, mă duceam la fotbal, la trei şi jumătate începeam 
antrenamentul, la 5 şi jumătate mă întorceam acasă şi trebuia 
să îmi fac temele. Dar colegii mei de echipă aveau alt program, 
pentru că erau la un liceu sportiv şi aveau timp să se odihnească 
între cursuri şi antrenamente. Am început cu antrenamentele 

căutăRile lui 
coRneliu 

PoRumboiu 

de Andrei Rus și Gabriela Filippi
fotografii de Bianca Cenușe
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de mic copil, am renunţat la un moment dat, apoi după clasa 
a noua m-au dus ai mei din nou. Prin clasele a şaptea şi a opta 
îmi plăcea foarte mult geometria şi lucram de plăcere. Eram în 
stare să stau ore întregi să lucrez, îmi plăcea enorm. Şi cred că 
ai mei s-au gândit (nu i-am întrebat niciodată) că dacă reîncep 
fotbalul, pot socializa mai bine. Aşa că din clasa a noua am reluat 
antrenamentele, iar prin clasa a douăsprezecea am renunţat 
definitiv. Nu am luat însă niciodată în serios gândul că aş putea 
deveni fotbalist profesionist. Nu eram prea ambiţios - dacă 
dădeam o pasă bună într-un meci, era de ajuns pentru mine. 
Vasluiul e un oraş mic: are 50 de mii de locuitori şi o stradă 
principală. Ce m-a fascinat întotdeauna la oamenii de acolo este 
că poate fi uşor percepută o inadecvare a lor la viaţa de oraş, 
majoritatea provenind de la ţară. Eram fascinat de felul în care 
oamenii improvizau pe structurile comuniste de blocuri: de la 
cum îşi lucrau grădina, la animalele pe care le ţineau în casă 
(de exemplu, aduceau găini de la ţară şi le mai ţineau câteva 
săptămâni în apartament ca să se mai îngraşe înainte să le taie). 
Era un soi de inadecvare, de neadaptare la cerinţele oraşului. Ei 
găseau tot timpul ceva şi improvizau. În plus, strada principală 
era un echivalent al uliţei principale a satului, vecinii care se uitau 
tot timpul în curtea blocului şi bârfeau erau un corespondent 
al bătrânelor de la ţară care privesc peste gard să vadă ce mai 
face cutare sau cutare. Nu pot să spun că e la fel, dar sunt lucruri 
care se intersectează cu viaţa de la ţară. Îmi aduc aminte că în 
perioada de dinainte de „Visul lui Liviu” (n.r.: 2004), stăteam pe 
o terasă din Vaslui cu un prieten, şi el mi-a zis la un moment dat: 
„Uite, mă, cum se mişcă ăştia, ce adormiţi sunt, de parcă după 

blocurile alea ar fi marea.” Şi cumva de la imaginea asta am plecat 
în construirea filmului respectiv.
Aveam un verişor în Bucureşti, care urma să plece chiar atunci 
în Canada, şi cu el mai petreceam câtva timp prin capitală. El 
m-a dus la un moment dat pentru prima oară la Cinematecă şi 
am văzut „La dolce vita” (n.r.: 1960), al lui Fellini. Nu îmi plăcea 
ASE-ul, era prin 1994-95, aşa că am ajuns să mă duc regulat la 
Cinematecă (o dată sau de două ori pe zi). La început nu am 
structurat nicicum ce vedeam, nu îmi făcusem un plan în legătură 
cu asta, dar îmi plăcea să văd filme, îmi plăcea ca experienţă în 
sine. Mai luam colegi de clasă cu mine şi mai discutam cu ei, 
după care, când am început să lucrez şi să mă gândesc serios la 
asta, am reluat legătura cu doi prieteni (Alecu Condurache – un 
tip din Iaşi care a absolvit în Bucureşti Facultatea de Regie - şi 
Viorel Timaru) şi cu ei am început să lucrez scenarii, ca exerciţii, 
înainte de admiterea la facultate. Eu le scriam şi ei îmi dădeau o 
opinie despre ele. Ne şi vedeam din când în când, mai discutam şi 
despre filme. Era, altfel, o perioadă în care nu prea aveam acces la 
filmele momentului şi singurul spaţiu cinefil era Cinemateca. În 
cinematografe veneau aproape numai filme americane, nu erau 
festivaluri aproape deloc, nu exista internetul. Nu am intrat la 
ATF (n.r.: astăzi se numeşte UNATC) de la prima, ci de la a doua 
încercare. Am vrut în anul de pauză dintre terminarea ASE-ului şi 
intrarea la Film să mă angajez la Media Pro, dar nu a mers; aşa că 
am stat şi am mai scris scenarii, am văzut filme. Eu mai filmasem 
nişte prostioare, dar nu montam. Mai fusesem şi la Iaşi, la Alecu, 
la nişte filmări şi mi-am dat seama că nu ştiam ce e aia montaj, 
simţeam că aveam nevoie de o perioadă de învăţare. În facultate 
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am făcut foarte multe scurtmetraje, lucram şi în afara temelor. 
Din anul întâi am început să lucrez – făceam exerciţii de imagine 
peste exerciţii de imagine. M-am calificat la locul de muncă, am 
lucrat mult şi asta a fost cel mai important, fiindcă în zona de 
regie se lucra mai puţin la cursuri şi mai mult se insista la nivel 
de scenarii. 

a fost sau n-a fost? (2006)

f.M.: Scurtmetrajele pe care le-ai realizat în timpul anilor de 
facultate nu par să ţină de un curent stilistic, sau de o tendinţă 
preponderentă din cinematograful românesc al vremii respective 
(începutul anilor 2000). Par mai degrabă emanaţii ale unui 
univers interior nedirecţionat de ceva exterior.
C.P.: Da, în filmele respective era o concentrare în poveste, iar 
personajele aveau motivaţii mai grosiere, mai univoce. Le vedeam 
ca pe nişte exerciţii de compoziţie şi îmi propuneam să fac ceva 
în tuşe groase, iar conflictul să reiasă din întâlnirea dintre două 
personaje foarte diferite. 
În „A fost sau n-a fost?”, pe de altă parte, personajele şi construcţia 
erau gândite foarte diferit de scurtmetraje. Prima parte a filmului 
era gândită iniţial ca o reconstituire a operatorului care filmează 
emisiunea. Planul din final în care se schimbă culoarea cadrului 
brusc, în timp ce acesta vorbeşte din afara câmpului vizual cu 
felinarul, deschidea un soi de arc spre prima parte a filmului. 
Schimbarea impunea că prima parte a zilei – în care îi vedem 
pe protagonişti separat, în mediul lor cotidian - era de fapt o 
reconstituire a operatorului. Prin poziţionarea camerei – uşor 
exagerată - am încercat cumva să am o poziţie teatrală, personajele 
fiind cam tot timpul filmate cu obiective grandangulare; de multe 
ori, camera e perpendiculară pe planul doi şi mă interesa să 
captez un soi de răceală a naratorului în raport cu personajele. 

Toate aceste elemente ar fi trebuit, la modul ideal, să dea senzaţia 
că operatorul recompune ziua aceea din viaţa personajelor. Ar fi 
trebuit să se asemene, practic, cu ceea ce am simţit eu când am 
văzut emisiunea care stă la baza poveştii din „A fost sau n-a fost?”. 
Văzusem acea emisiune în 1999 la un post local de televiziune, şi 
la început chiar speram că urmărind-o voi afla adevărul despre 
revoluţia din Vaslui. Dar pe măsura derulării ei am realizat că nu 
se va întâmpla asta. Erau tot trei persoane implicate în discuţia 
respectivă, care se învârtea în jurul aceleiaşi ore din filmul 
meu (12:08 – ora fugii lui Nicolae Ceauşescu cu elicopterul de 
pe clădirea Comitetului Central). Ca în „A fost sau n-a fost?”, 
protagoniştii emisiunii se contraziceau, existau şi telefoanele pe 
care le-am reconstituit în film (lipseau doar telefonul securistului 
şi al doamnei care vorbeşte în final despre fiul ei mort la Revoluţie 
şi le spune celor din studio că ninge afară). Intenţionam ca 
poziţionarea mea vizavi de personaje să nu fie foarte realistă, 
vroiam să dau senzaţia de amintire a cuiva. Vroiam să fie îngroşat 
acest aspect, dar nu aveam un reper exact în minte, şi cred că am 
eşuat parţial.
Am încercat iniţial să filmez pe VHS partea din film care surprinde 
emisiunea la care participă cei trei protagonişti, şi nu numai 
din dorinţa de a fi fidel modului în care se captau emisiunile 
în realitate într-un astfel de studio de televiziune. În pasajul 
respectiv trebuia să se simtă din start că nu există nicio şansă să 
aflăm adevărul în urma dezbaterii la care vom asista. Oamenii 
când discută nu spun adevăruri; totul e contextual, şi mai ales 
când sunt într-o emisiune tv totul e condiţionat de camera din 
faţa lor. Tipul de roşu pe care mi l-ar fi oferit imaginea VHS putea 
să îngroaşe zona aceea de joc, de burlesc, să impună un soi de 
distanţă faţă de spectatori, asemănătoare modului în care cred 
că se întâmplă de fapt lucrurile - la o emisiune TV îţi vei potenţa 
natura ta, adevărul tău, care chiar dacă nu este exact formulat, 
creează un „personaj”; iar „personajul” trebuie să meargă până la 
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capăt cu o idee. Fiecare îşi apără exagerat condiţia, iar adevărul 
nici nu contează de fapt, totul e un show. Emisiunea aia TV e şi 
un proces, de fapt – i se face un proces profesorului, lui Mănescu, 
procesul fiind, de altfel, mitul fondator al României moderne. 
În spatele camerei de filmat există şi istoria operatorului care 
încearcă să afle adevărul, se duce în prim-planuri ale personajelor 
în prima parte a emisiunii (încearcă să afle ce se ascunde în 
spatele afirmaţiilor celor trei), după care renunţă şi lasă câteva 
încadraturi neglijente, pentru a reveni înspre final la un soi de 
implicare ceva mai mare în desfăşurarea evenimentelor din 
studio.
Cred că VHS–ul mi-ar fi oferit ceea ce căutam: să evidenţiez 
relaţia dintre ce se află în spatele imaginii, evenimentul istoric şi 
discuţia din faţa camerei şi să pun implicit în discuţie modul în 
care ai acces la toate aceste elemente. Am discutat, însă, ideea cu 
Marius (n.r.: Panduru, directorul de imagine al filmului), care m-a 
asigurat că riscam să ajungem la un tip de imagine care efectiv 
nu putea fi înţeleasă, ieşind prea granulată la transpunerea pe 
peliculă. Şi mai întâmpinam o problemă din pricina formatului: 
dacă aveam o distanţă de 1 la 1:85 pe prima parte a filmului, era 
foarte complicat să o cuplăm cu formatul full frame (corespunzător 
imaginii TV standard), impus de folosirea VHS-ului, în a doua 
parte a lui. Dar până la urmă mi-a convenit distanţa la care 
am rămas, pentru că imprimă imaginii în plus şi o alură mai 
cinematică. Până la urmă, am dat din etalonare o dominantă de 
roşu imaginii din episodul cu emisiunea, diferită de cea din prima 
parte a filmului, care are o dominantă albăstruie. Nici măcar 
nu am încercat să tragem câteva probe pe VHS, dintr-un motiv 
pragmatic, care ţinea de costuri – „A fost sau n-a fost?” l-am făcut 
din banii mei, iar probele ar fi implicat un cost suplimentar, pe 
care nu mi-l permiteam.
La momentul realizării lui „A fost sau n-a fost?” aveam pregătit 
un alt scenariu, cu care câştigasem de altfel finanţare de la CNC, 
şi pe care mă pregăteam să-l realizez. Lucram la el de doi ani, dar 
ajunsesem într-un punct în care nu mă mai satisfăcea. Personajele 
erau şi acolo modelate după o poveste reală, a unui om din Vaslui 
care îşi făcuse singur un deltaplan şi zbura din când în când cu el. 
Scenariul la „A fost sau n-a fost?” l-am scris în câteva săptămâni, 
în cadrul unei rezidenţe de şase luni câştigate la Cannes, în 
timpul căreia ar fi trebuit, de fapt, să finalizez celălalt scenariu 
– ceea ce am şi făcut, doar că în luna şi jumătate de stat la Paris 
care îmi mai rămăsese după încheierea scenariului filmului iniţial 
am scris „A fost sau n-a fost?” ca un fel de joacă, încercând să ies 
din celălalt, pentru că nu îl mai simţeam. După ce am hotărât 
că acesta va fi primul meu lungmetraj, iar nu scenariul la care 
lucrasem în ultimii ani, am căutat emisiunea care stă la baza lui, 
dar patronul televiziunii nu a mai găsit-o în arhivă; mi-a spus că 
o ştersese între timp. Aşa că a trebuit să îmi bazez scenariul pe 
amintirea vizionării emisiunii.
f.M.: Lungmetrajele tale rămân într-o cheie deschisă de 
scurtmetraje, dar sunt şi ancorate în realismul cinematografic. 
Lumile tale sunt vădit diferite de imediat, nu se apropie de cinéma 
vérité, nu îţi propui să fii fidel până la capat percepţiei comune 
asupra imediatului. În cadrul unei lumi reconstruite plasezi 
numeroase elemente care aparţin imediatului. 
C.P.: E un soi de paradox după care funcţionez: deşi mă interesează 
imediatul şi am un soi de dorinţă (de factură fotografică aproape) 
de a capta clipa, în acelaşi timp îmi dau seama că lucrez cu un 
anumit instrument şi simt nevoia să mă distanţez de subiectul 

meu. Toate filmele mele provin cumva din contradicţia asta. Cred 
că fiecare dintre noi are o grilă de lectură: numai poziţia în care 
eşti vizavi de evenimentul respectiv, plus tipul tău de lectură, te 
determină să-l percepi automat distorsionat. Nu cred în existenţa 
obiectivităţii absolute. Şi cred că în filme îmi asum această poziţie 
a mea. Apoi, lucrând cu materialul, filmând ceva, bineînţeles că 
un film se recompune. Orice film e o construcţie. Când scriu 
scenariile, mă concentrez foarte mult pe actul 1, pentru că ştiu 
că dacă îmi definitivez acolo personajele, mă conduc ele în restul 
acţiunii. Nu pot să lucrez pe treatment, sau cu altcineva (am 
încercat, de altfel). Tot timpul revin la actul 1. 
De exemplu, la „A fost sau n-a fost?” am o imagine în spatele 
filmului. Mi-am zis că vreau să fac un film despre trei tipi şi 
să las senzaţia că ei s-ar afla într-o gară părăsită, imediat după 
plecarea trenului. Imaginea sau tipul acela de stare se regăseşte 
cumva în film, deşi nu apare niciodată explicit. Eu nu stau în 
scenariu. Mă interesează mai mult un soi de căutare, şi din ce în 
ce mai mult filmele mele se duc în zona procesului de realizare 
a unui film. Schimb foarte mult la filmare, niciun film nu l-am 
filmat mot-à-mot în raport cu scenariul. Tot timpul am început 
filmarea scenariilor atunci când am simţit că a venit momentul, 
chiar dacă mai aveam mult de lucru la ele. Era necesar doar ca 
acestea să conţină un soi de lucru pe care simţeam nevoia să îl 
spun neapărat la acel moment. Eu asociez cinemaul mai mult 
cu muzica. Lucrând propriu-zis la realizarea unui proiect, mă 
las condus de el - îmi propun un anumit tip de discurs, care se 
construieşte apoi pe un anumit tip de ritm. Mă interesează, spre 
exemplu, din ce în ce mai mult zona de nevorbit în film, de body 
language, de tensiune, de schimb de energie între personaje, de 
mişcare într-un cadru. Poţi să ai o realitate care la un moment 
dat să aibă în spate o formulă sau o formă geometrică care o 
sintetizează. 
f.M.: Întotdeauna te documentezi în vederea construirii 
personajelor din filmele tale?
C.P.: În cazul lui „A fost sau n-a fost?”, eu îl ştiam din vedere 
pe profesorul care fusese în emisiunea reală (modelul pentru 
Mănescu). Cel pe care nu îl stăpâneam era bătrânul senil (Pişcoci). 
Din câte îmi aduc aminte, se ajunsese şi în cadrul emisiunii care stă 
la baza scenariului la un moment personal şi oarecum insignifiant 
în raport cu gravitatea subiectului discutat acolo: bătrânul descria 
ce făcuse imediat după ce se trezise în acea dimineaţă, cum s-a 
bărbierit, cum şi-a făcut un ceai, etc. Începutul monologului lui 
din finalul filmului e foarte aproape de ceea ce îmi aminteam că a 
povestit în realitate persoana respectivă. Însă partea din discurs 
în care se referă la soţia lui decedată e închipuită de mine şi 
avea rolul de a transforma personajul lui Pişcoci într-unul mai 
„adevărat”, faţă de ceilalţi doi protagonişti, care rămân cumva 
mai impersonali în discurs. Fiecare din personajele astea are ceva 
şi din mine, şi din oamenii care stau la baza construcţiei lor: de la 
pretenţia moderatorului de a afla adevărul, la pseudo-filosofia lui, 
etc. – în toate aceste detalii mă regăsesc puţin. Poate, într-un fel, 
de aceea mi-au şi rămas oamenii din emisiunea respectivă atât de 
bine întipăriţi în minte. 
f.M.: Este întâmplător sau voit faptul că personajul profesorului, 
interpretat de Ion Sapdaru, este cel mai complex al filmului, fiind 
oglindit în mai multe alte personaje şi situaţii decât celelalte două 
personaje principale ale filmului?
C.P.: Cred că acest lucru provenea din scriitură - era chiar 
mai pregnantă diferenţierea acolo, Mănescu era oglindit în şi 
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mai multe personaje. Am mai diluat importanţa lui în timpul 
repetiţiilor, când mi-am dat seama ce discrepanţă mare există 
între protagonişti la acest nivel, şi am mai redus cumva rolul. 
Personajul ăsta era cumva şi cel de care mă ataşasem cel mai tare, 
pentru că el chiar spune adevărul (dacă mă întrebaţi pe mine), şi 
fiind învăluit de ceilalţi, ajunge să nu mai creadă nici el în ceea 
ce afirmă şi se resemnează. Nu am luat legătura cu omul care stă 
la baza personajului, pentru că aş fi avut probabil parte de un 
discurs exterior, care nu mi-ar fi servit la nimic.
Bătrânul Pişcoci e construit, de exemplu, în uşor altă convenţie 
faţă de restul personajelor. Îmi trebuia tipul acesta de personaj, 
care ia convenţia de la început, după care uită de ea. Nu sunt, 
însă, poziţionate suficient de bine personajele unele faţă de 
altele, poate şi pentru că am fost tot timpul mai concentrat 
pe moderator şi pe profesor.  Sunt două, trei chestii mici care 
consider că mi-au reuşit în privinţa acestui personaj, care altfel 
cred că a ieşit prea îngroşat în raport cu dorinţa mea iniţială. 
Simţeam nevoia de a sparge puţin convenţia la televiziune, unde 
fiecare se protejează cumva, e conştient de camerele din faţa lui, 
iar limitele de normalitate sau de conştienţă ale celorlalţi trebuiau 
să fie sparte de comportamentul acestui personaj. Era personajul 
cel mai puţin acoperit de mine, în scriitură era doar un personaj 
de trecere cumva, dar actorul (n.r.: Mircea Andreescu) mi-a dat 
foarte mult. Ştiam cam ce vroiam cu el, dar în linii mari, nu atât 
în situaţii concrete. 
f.M.: Ai un cadru lung, la jumătatea lui „A fost sau n-a fost?”, care 
separă practic cele două părţi ale filmului, cu maşina celor trei 
urmărită pe străzile oraşului. Cu ce scop(uri) ai păstrat cadrul 
respectiv la acea lungime?
C.P.: Fiind un film în două acte, aveam nevoie de un interludiu 
care să le separe. Apoi, totul fiind fix în rest, aveam nevoie şi de 
un tip de mişcare între cele două părţi şi mi s-a părut că asta era 
rezolvarea cea mai potrivită. Puteam arăta acolo şi puţin din oraş, 

în mişcarea maşinii. Să intri direct în studio nu mi se părea OK, 
imediat după prezentarea cotidianului celor trei. Cadrul era mai 
lung, ne-am jucat cu el la masa de montaj. Nu intenţionam nici să 
insist foarte mult asupra lui, era doar o trecere la urma urmelor; 
mă interesa ce vedeai împreună cu personajele, urmărindu-le. 
Funcţionează, pe de altă parte, şi din punct de vedere ritmic. 
f.M.: Muzica are funcţii diferite în filmele tale – în „A fost sau 
n-a fost?”, de exemplu, trupa care e filmată înainte de începerea 
emisiunii cu cei trei aduce o culoare în plus mediului respectiv. 
Dar în celelalte filme are de fiecare dată alte conotaţii.
C.P.: Unul din marile mele regrete e că nu am avut ocazia să 
studiez mai multă muzică la viaţa mea, pentru că mă interesează 
gradul de abstract implicit al acesteia. Uneori pornesc, într-
adevăr, de la starea pe care mi-o dă o melodie, mă inspiră într-un 
fel în crearea unui moment. Secvenţa amintită din „A fost sau 
n-a fost?” nu apărea în scenariu. La un moment dat, când eram 
în căutare de locaţii la Vaslui, avea loc un concurs de muzică 
pentru copii. Erau copii de până în zece ani care cântau cu vocea 
în faţa unui juriu. În aceeaşi zi, dar ceva mai târziu, mai avea 
loc un concert pentru pensionari într-un alt spaţiu (concursul 
avea loc la Casa de Cultură, iar concertul la Casa Armatei). În 
ambele locuri cânta formaţia din film, pe care o ştiam deja prin 
intermediul mamei mele, care e profesoară în şcoala pe care o 
urmau băieţii din trupă. Era ceva foarte ciudat la concursul 
respectiv: copiii erau îmbrăcaţi toţi bizar, cântau muzică uşoară, 
fetele erau fardate, era ceva ciudat ca spirit, foarte americănesc 
cumva. Toată atmosfera aia avea ceva dintr-o lume care nu îşi 
asuma valorile. E şi o observaţie de-a soţiei mele (care nu este 
româncă). Mi-a spus la un moment dat: „Voi aveţi ceva mult mai 
puţin european, decât american. Pentru voi, clar, visul american 
există în tot ce faceţi, sau mult mai pregnant decât în alte părţi.” 
Iar ăsta mi s-a părut un soi de paradox, de aceea am şi inclus în 
film momentul în care moderatorul urlă la membrii formaţiei să 
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cânte o melodie românească, nu una latino. Apariţia trupei îmi 
dădea şi o informaţie despre ce tip de emisiuni erau realizate la 
acel post de televiziune. Melodia latino pe care o cântă iniţial face 
parte şi dintr-un soi de revelare a preocupărilor prezentului în 
acel mediu. 
f.M.: De ce ai păstrat pe genericul de final al filmului o bucată din 
repetiţiile în vederea turnării secvenţei cu formaţia respectivă?
C.P.: Cred că e legat tot de dorinţa de reconstruire a ceva, idee 
care doream să fie pregnantă în film. Şi probabil că se lega de 
tipul de discurs al operatorului. Când se schimbă cromatica brusc 
în cadrul cu felinarul, ar fi trebuit să simţi făcătura, să înţelegi 
că totul a fost compus şi că acela, de fapt, e finalul filmului lui 
despre personajele respective. 
„A fost sau n-a fost?” trebuia să se încheie altfel, cu secvenţe 
în care îi urmăream pe fiecare dintre cei trei protagonişti cum 
se întoarce la el acasă seara. Iar coperta din final cu felinarele 
venea abia ulterior. Aveam filmate şi secvenţele respective şi a 
fost o decizie de montaj să sar direct în finalul cu felinarele. Pe 
tot parcursul realizării filmului, m-am întrebat în permanenţă 
unde sunt eu în povestea asta, cât e reconstrucţie, cât nu. Prima 
parte aş filma-o altfel acum, pentru că nu mi se mai pare coerent 
ca viziune. Ştiu că în ce-am revăzut acum o vreme întâmplător 
la televizor nu mi-au mai plăcut deloc primele cadre (mai ales 
distanţele în spaţiu date de obiectiv în interioare). Acum nu aş 
mai încadra în tablou personajele, nu aş mai fi atât de clinic în 
raport cu ele. Dar, din câte-mi aduc aminte, mizam pe asta la acea 
vreme.

Poliţist, adjeCtiv (2009)

f.M.: În „Poliţist, adjectiv” adopţi, de asemenea, o poziţie clinică 
faţă de personaje. De unde a pornit dorinţa de a face un film în 
mediul respectiv, pe o temă precum aceasta, şi într-un stil care 
presupune o distanţare majoră faţă de filmele realizate de tine 
anterior?
C.P.: Un prieten de-al meu poliţist mi-a mărturisit că a avut o 
astfel de problemă de conştiinţă la un moment dat. Şi mai ştiam 
o poveste despre un băiat care şi-a trădat fratele într-o situaţie 
asemănătoare celei din film. Era ceva ce nu vedeai în filme, o 
chestiune minoră şi importantă în acelaşi timp, consumată în 
orice film în cinci minute. M-a atras mărturisirea prietenului, 
împreună cu toată explicaţia adiacentă, că el crede că o să se 
schimbe legile. De aici, am intrat într-o zonă documentaristă, 
m-am interesat de toate etapele anchetei şi asta m-a dus apoi 
într-o zonă mai tehnică.  
f.M.: În „Poliţist, adjectiv”, ca şi în „Metabolism (când se lasă 
seara peste Bucureşti”), filmul la finalizarea căruia lucrezi în chiar 
aceste zile, e din ce în ce mai aparent un obicei al personajelor 
de a pune în discuţie elemente mărunte ale cotidianului, metodă 
prin care nu au cum ajunge în final la o concluzie, nefiind 
reprezentative pentru o problemă generală. 
C.P.: În cazul lui „Poliţist, adjectiv” cred că ţine de poziţionarea 
mea vizavi de naraţiune. Acolo, protagonistul e un tip care 
încearcă să dea un sens lucrurilor (şi, în felul lui, reuşeşte până la 
urmă); urmăreşti la un moment dat toată povestea asta, dar dintr-
un unghi foarte coerent, al meu. În „Metabolism” m-am apropiat 
poate şi mai mult de lucruri: e ca şi când ai avea o secvenţă şi te 
apropii atât de mult de ea, încât parcă îşi pierde orice sens univoc 

(nu mai ai legăturile, trecerile). Iniţial, poate provine dintr-un 
soi de insatisfacţie, sau dintr-o imposibilitate a comunicării. La 
„Poliţist, adjectiv” era oricum destul de evidentă această temă a 
imposibilităţii comunicării. În „Metabolism” devine şi mai grea, 
şi mai puţin posibilă comunicarea. 
În cazul lui „Poliţist, adjectiv”, ideile mi-au venit în urma 
documentării, văzând rapoartele poliţiştilor, înţelegând la 
ce şi de ce e atent un poliţist în cadrul filajelor – sunt lucruri 
care te fac să te întrebi dacă nu eşti şi tu formatat de anumite 
scheme atunci când priveşti lucrurile. De aici, şi dorinţa de a 
filma rapoartele, care a venit în timpul repetiţiilor. Tot din etapa 
documentării au decurs şi schema desenată de personajul lui 
Dragoş Bucur în final, şi cele două scrisori care leagă structura 
filmului. Am intrat în tipul de coduri ale unui poliţist, care vede 
într-un anumit fel lucrurile: regulile de filaj foarte precise sunt 
conţinute în imaginile din „Poliţist, adjectiv” (niciodată să nu fii 
direct în spatele urmăritului, trebuie să existe un intermediar, sau 
să stai pe partea cealaltă a drumului; trebuie să calci tot timpul cu 
talpa mai întâi, ca să nu se audă - poliţiştii au până şi adidaşi de o 
anumită factură; niciodată să nu te opreşti în faţa uşii, pentru că 
cel din interior poate privi întâmplător în afară şi să îşi dea seama 
că e urmărit; tot timpul trebuie să mai faci un drum ocolitor, 
şi după aceea să te întorci în locul care te interesează de fapt, 
etc.). Mica mea licenţă a fost că am conceput la persoana întâi 
rapoartele protagonistului, ele fiind scrise de obicei la persoana 
a treia. Vroiam să arăt astfel că acel caz pe care încearcă să îl 
soluţioneze în film are mai multă importanţă pentru el, faţă de 
unele similare. Am început să mă gândesc implicit şi la mine în 
perioada documentării, la cât de pură poate fi privirea ta când te 
raportezi la lucruri. Intrând în toate detaliile astea, îţi dai seama 
că există o anumită matrice prin care fiecare poate risca să ajungă 
la un anumit tip clişeistic de a vedea lumea. 
f.M.: Te-a atras povestea asta şi pentru că se potrivea căutărilor 
tale din cinema de atunci? 
C.P.: Probabil că da, pentru că eu am întotdeauna mai multe 
subiecte. Şi se întâmplă să scriu şi şaizeci-şaptezeci de pagini la 
un scenariu la care pe urmă renunţ. Am crize în care şterg de 
pe laptop toate proiectele neterminate. Şi renunţ la ele tocmai 
pentru că simt că povestea nu se intersectează cu o zonă de 
cinema care mă interesează, am senzaţia că textul poate rămâne 
o poveste în sine. Pentru că încerc să vizualizez poveştile, am 
ajuns în ultima perioadă să lucrez, precum spuneam, foarte mult 
pe primul act. Când simt că am primul act şi văd cum ar arăta ca 
propunere de cinema, atunci decid şi sunt mai lejer în scriitură; 
nu mai ţin atât de mult de text şi mă joc cu el, nemaiavând o 
presiune de a ilustra.
f.M.: „Poliţist, adjectiv” pare să constituie un fel de paranteză 
în filmografia ta din punct de vedere al tonului. Şi acolo există 
umor, dar este filmul tău cel mai serios. Filmele de dinainte, cât şi 
„Metabolism”, cel mai recent, sunt mai jucăuşe. Poate în „Visul lui 
Liviu” mai eşti atât de serios ca în „Poliţist, adjectiv”.
C.P.: Şi în „Visul lui Liviu” există umor, dar este mai facil, e un 
umor de limbaj şi de situaţii – în momentele de flashback, în 
amintirile din tinereţea părinţilor lui Liviu. Sunt lucruri care se 
rafinează în timp. Pentru interviul ăsta am încercat să mă uit la 
„Pe aripile vinului” şi la „Călătorie la oraş”. Aveam acolo momente 
în care, în mod clar, făceam cu ochiul spectatorului. Nu cred că o 
făceam în mod conştient. Şi personajele erau mai „groase”. Stilul 
îl formezi treptat sau te îndrepţi către o altă zonă de interes cu 
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timpul. „Călătorie la oraş” e coerent într-un anumit tip de demers, 
în arătarea unei lumi, în felul în care priveam personajele. Când 
am realizat scurtmetrajul acesta eram interesat de un anumit tip 
de structură care să se poată expanda pe un  lungmetraj. Aveam 
şi căutări formale. Vroiam şi ca personajele să fie mai simpliste, 
dar nu erau de fapt. 
În cazul lui „Poliţist, adjectiv”, pe de altă parte, lungimile conferă 
un alt tip de umor. Ştiam că o să fie o viziune absurdă despre 
sistem. Filmul e foarte serios la un prim nivel, dar, pe de altă 
parte, cam toate filmele mele funcţionează în zona de farsă. Mi-o 
spun şi alţii, o observ şi eu: dacă plec într-o chestie serioasă, 
deviază la un moment dat în derizoriu. În „Poliţist, adjectiv”, în 
duratele expandate există deja, cred, un anumit tip de absurd. Şi 
asta mi-o doream de la început. Pe de altă parte, exista o dorinţă 
documentară, de a restitui un anumit tip de timp şi de personaj 
care încearcă să nu se facă remarcat, un poliţist care la filaj se 
îmbracă în acest sens. Mi se părea o răsturnare a tipului de erou 
pe care poţi să-l ai într-un film. Dar metoda mi-am schimbat-o 
cam la fiecare film. La „A fost sau n-a fost?” am avut televiziunea 
– bucata aia era bine scrisă, cu nişte teme care reveneau şi pe 
care le-am reglat din scriitură în repetiţii. În schimb, la „Poliţist, 
adjectiv” nimeni nu înţelegea scenariul pentru că toate duratele 
din film erau cuprinse într-o frază: „Merge pe-o stradă. Merge 
pe încă o stradă”. Eu ştiam ritmul, oraşul (n.r.: Vaslui). Cei care 
citeau ziceau că-i prea puţin. Dialogurile, însă, erau toate scrise. 
Ce-am adăugat în timpul documentării au fost rapoartele scrise 
şi schema de la final. În rest, ştiam foarte multe încă dinainte 
de etapa filmării. În „Metabolism” m-am aruncat să-l regizez cu 
doar cinci, şase secvenţe bine puse la punct. Mă interesează şi 
metoda de lucru şi nu-mi place să stau într-o chestie fixa – etapa 
unu, etapa doi, etc. M-ar interesa să fiu de acum mai liber cu 
personajele, să nu mai stau atât de mult în text, textele să nu le 
mai bibilesc atât de mult.   

f.M.: Prezentând „Poliţist, adjectiv” la TIFF, în 2009, l-ai pomenit 
pe Robert Bresson.
C.P.: Bresson e unul dintre cineaştii mei favoriţi. Comparaţia pe 
care o făceam, care nu poate fi dusă până la capăt, corespundea 
unui anumit tip de interiorizare şi de joc mai rece. Îmi e greu 
să recompun după o vreme procesul de lucru de la filmele din 
urmă. Ştiu că am folosit în prima parte a lui „Poliţist, adjectiv” un 
tip de tăietură ca a lui Bresson. Am lărgit puţin intrările, nu am 
tăiat pe mişcare şi asta dă un soi de derută, nu-ţi dă o senzaţie de 
continuu, de închis. M-a influenţat astfel Bresson. Mi-ar lua un 
timp să-mi fac temele şi să mă gândesc la toate  raţionamentele 
de atunci.
f.M.: Bresson lucra cu neprofesionişti. Foarte mulţi regizori de 
azi lucrează cu neprofesionişti. Tu de ce ai ales mereu să filmezi 
cu actori de profesie?
C.P.: Pentru că la mine există foarte mult text. Nu cred că poţi să 
faci un text atât de consistent fără un actor. Iau neprofesionişti 
doar pentru personajele secundare, ca pete de culoare. 
Mizanscena asta complicată, cu intrări, reveniri, pauze, o poţi 
lucra foarte greu cu un neprofesionist.  
f.M.: Există şi dezavantaje ale lucrului cu actori profesionişti în 
tipul tău de demers cinematografic?
C.P.: Mie mi se pare că la noi actorii se rezumă de multe ori la text 
şi există un decalaj între text şi body language. De obicei, actorii pot 
să joace un rol dacă se aseamănă întrucâtva personajului sau dacă 
tu, ca regizor, găseşti ceva în ei care să-i apropie, după modelul 
Stanislavski, dar sunt foarte puţini actori la noi care pot compune 
un personaj. Bucur, de exemplu, îmi place foarte mult pentru că 
lucrează pe pauze, îşi stăpâneşte corpul şi e foarte disciplinat. 
Cu prietenul meu care mi-a inspirat povestea din „Poliţist, 
adjectiv” am repetat filaje şi am văzut cum merge. Şi i-am spus 
la un moment dat lui Bucur: „Trebuie să-ţi schimbi centrul de 
greutate” şi chiar m-am dus la el şi i-am împins abdomenul în 
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spate.” O filmare presupune şi foarte multă metodă şi tehnică. Tot 
timpul le spun actorilor mai puţin experimentaţi că toată energia 
trebuie păstrată pentru momentul când dau acţiune. Meseria asta 
are foarte mult de-a face cu corpul, până la urmă. Gheorghe Visu, 
dintre cei cu care am lucrat, stăpânea perfect tehnica şi ştia unde 
e aparatul. Există, însă, un risc şi în asta: să joci numai pentru el. 
Este o etapă şi la actori: să treci peste tehnică, să o asimilezi şi 
să devii tu, să conştientizezi cine eşti şi cum eşti în faţa camerei, 
astfel încât camera să nu mai fie o oglindă şi să treci peste ea. Asta 
presupune mult timp.
f.M.: Pentru „Poliţist, adjectiv”, care se petrece în Moldova, nu 
pare că ai făcut eforturi să uniformizezi felul în care vorbesc 
actorii, încât să pară că sunt toţi de acolo. Dragoş Bucur şi soţia 
lui din film vorbesc ca cei din sudul ţării, din Muntenia, pe când 
alte personaje, unii poliţişti din secţie sau vânzătoarea de la butic, 
vorbesc cu accent moldovenesc. 
C.P.: Nu m-a interesat să fac un soi de restituire de acest tip. Mai 
degrabă, m-a preocupat aspectul ăsta în „A fost sau n-a fost?”, 
dar am eşuat. Actorii erau toţi moldoveni, mai puţin Luminiţa 
Gheorghiu. Am făcut special castingul cu ei. Filmul însă e undeva 
la mijloc, nu e unde trebuie ca melodie. Erau câţiva actori din 
Botoşani, ori ei vorbesc puţin altfel decât cei din Vaslui. Nu 
e un demers pe care trebuia să-l caut. Am avut probleme şi 
cu actorii profesionişti de teatru. Ei trebuie să-şi recompună 
limba respectivă, pentru că la teatru joacă literar, după o limbă 
corectă şi dacă le ceri să vorbească cu accent, au dificultăţi şi se 
concentrează numai pe text. De aceea, de la „Poliţist, adjectiv” 
încolo nici nu m-a mai interesat aspectul ăsta. În povestea din 
„Poliţist, adjectiv” nici nu plasam clar oraşul în care se petrece – 

ar fi putut să fie în orice oraş de provincie. 
f.M.: Penultima secvenţă din „Poliţist, adjectiv”, cea cu meciul de 
tenis de picior, ar putea fi interpretată în mare parte în raport cu 
modelul de film hollywoodian, în care fiecare element semnifică 
ceva precis, ca un semn al faptului că personajul se eliberează de 
responsabilitatea pe care o simţea faţă de copilul acuzat şi că îşi 
reia viaţa împăcat cu sine. De ce ai inclus-o acolo, între scena din 
biroul personajului lui Ivanov şi secvenţa cu schema desenată pe 
tablă de protagonist?
C.P.: Scena aia a venit şi din secvenţa de tenis din „Blow-Up” (n.r.: 
1966, regie Michelangelo Antonioni), dar şi pentru că am vrut o 
scenă în care să arăt fizicalitate. Dincolo de scriitură, şi acolo m-a 
interesat body language-ul. În „Poliţist, adjectiv” protagonistul e 
un corp care se mişcă în spaţiu, are plăcerea urmăririi şi prin 
felul în care culege de pe jos joint-urile, prin tot felul lui de a 
fi, e un animal de pradă. E ceva în el, e născut aşa. Iar secvenţa 
de tenis îmi dădea un soi de confruntare. M-au interesat foarte 
tare lucrurile astea nespuse şi chiar mă gândeam, imediat după 
„Poliţist, adjectiv”, că m-ar interesa să fac un film pe tema asta. 
Dar am plasat secvenţa în acel loc pentru că am considerat că 
lucrurile s-au consumat deja la masă, în discuţia cu şeful lui, în 
tipul acela de discurs care conţine ceva din felul de raportare al 
unei autorităţi din România. Uneori mă uit la televizor şi observ 
felul în care vorbeşte vreun ministru la persoana întâi: „Eu am 
făcut aia, eu am dat aia”. Din punctul ăsta de vedere, noi suntem 
în Evul Mediu. Şi nu am vrut ca după scena respectivă să duc 
personajul lui Bucur într-o zonă în care e singur şi se gândeşte. 
Nu era vorba de gândit aici. Aici conta ce este el de fapt şi cum 
reacţionează. Iar el e vânător. 
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PreaMbul la „MetabolisM sau Când se 
lasă seara Peste buCureŞti” (2013)

f.M.: Care au fost zonele plastice la care te-ai gândit pentru 
„Poliţist, adjectiv” şi pentru „Metabolism sau Când se lasă seara 
peste Bucureşti”?
C.P.: La „Poliţist, adjectiv” am mers într-o zonă destul de realistă, 
pentru că acolo aveam foarte multe filmări în exterioare. Am 
ales zonele alea de cenuşiu şi am schimbat prin apartamentul 
personajului – ne-am gândit că soţia personajului ar fi aranjat 
casa şi fiind profesoară de română, locul arată mai modern şi mai 
aerat. Şi ca locaţii – mie nu prea-mi place vegetaţia – am vrut să 
am un decor mai structurat pe prima parte, blocuri, fără vegetaţie 
care să spargă, pentru că ştiam că în casă va fi o improvizaţie de 
vechi şi nou. Am filmat chiar în cartierul în care am crescut şi 
tot acolo sunt filmate şi „Visul lui Liviu” şi „A fost sau n-a fost?”. 
La „Metabolism”, în schimb, decorul e mult mai compus. Dacă la 
celelalte filme mă mulam mai mult pe decorul real, aici am căutat 
un apartament mai mare, am insistat să fie pereţii albi, clinici. 
Am avut ca model apartamentul din „Le Mépris” (n.r.: „Dispreţul”, 
1963, regie Jean-Luc Godard) şi apartamentul pe care îl reface 
personajul din „Les nuits de la pleine lune” (n.r.: „Nopţile cu lună 
plină”, 1984, regie Eric Rohmer), un film al lui Rohmer care îmi 
place foarte mult. Mi s-a părut foarte important să stilizez cât mai 
mult planul doi în „Metabolism”. Şi apartamentul ăsta aproape 
gol, în care totul e aranjat şi controlat, făcea parte din rigoarea 
personajului, cu care contrasta spaţiul din hotelul „Ambasador”, 
cu oglinzile de la recepţie şi lumina rece din bar. 
f.M.: Când scrii scenariile cauţi să respecţi structura de trei acte? 
C.P.: Mă feresc de asta, dar tot ajung la forma de trei acte. Oricât 
îmi doresc să scap de ele, ajung să am un middle point, un plot point 
etc. În „Poliţist, adjectiv”, la jumătatea filmului are loc discuţia 
cu soţia, iar ca prim plot e discuţia cu procurorul. Cumva se aşază 
evenimentele pe structura asta. În schimb, mi-a plăcut să lucrez 
doar în două acte la „A fost sau n-a fost?”, care să fie contrastante 
stilistic. Refuz într-un fel să lucrez pe trei acte. De-asta şi spuneam 
că lucrez foarte mult pe primul act. Am un prim plot point, care 
e conţinut în propunere şi lucrez foarte mult la el. După aceea, 
încerc să nu-mi mai fixez şi un al doilea plot point. De-asta nici nu 
lucrez pe treatment, pentru că ajunge foarte schematic scenariul. 
f.M.: Îţi iei de obicei drept repere alte filme sau alţi autori atunci 
când îţi concepi filmele?
C.P.: Mă gândesc la nişte filme atunci când scriu. De exemplu, 
în lucrul la „Metabolism” m-am gândit la „Ed Wood” (n.r. 1994, 
regie Tim Burton) şi la filmele lui Hong Sang-soo. Sau sunt 
lucruri din alte filme care îmi vin pe moment, dar nu pornesc 
cu ele. „Ed Wood”, ca poveste despre un autor de cinema, este 
cea mai relevantă pentru mine şi îmi place foarte mult. De multe 
ori, însă, nu conştientizez foarte bine. Fiecare scenariu al meu are 
în spate alte încercări într-o zonă, trag foarte mult de ele şi abia 
la un moment dat se concretizează. Nu sunt genul de autor care 
zice: „OK, fac acum genul ăsta” şi porneşte să-l facă începând cu 
treatment -ul. Uneori chiar plec pe lucruri care nu ştiu dacă se vor 
termina vreodată. 
La Hong Sang-soo mă atrage autoironia. Îmi place să găsesc în 
filme etapele astea intermediare, intervalurile în care sunt plasate 
toate personajele lui. Nu mă interesează dramele mari. La el, tot 
timpul personajele sunt plasate într-un interval. La fel, nici mie 

nu-mi place să închid. Din ce în ce mai mult mă gândesc la film nu 
ca la ceva închis, ca la un tablou, sau un obiect. Asta mă şi atrage 
la digital, că rupe impresia de finit, de bloc. Speculez posibilităţile 
astea – nu am lucrat niciodată în digital. Iar la „Ed Wood” mă 
gândesc în relaţie cu ce spunea Borges, că şi cel mai prost poet 
are un vers genial. Într-un fel, eu când văd filme, asta caut. E o 
întrebare pe care poţi să o ai ca autor de orice: construieşti o operă 
şi poate eşti total pe lângă – ca Ed Wood. În filmul lui Tim Burton 
există cadrul acela frumos în care personajul regizorului prinde 
absolut întâmplător momentul adevărat cu cel care era tot numai 
heroină şi miroase o floare. Îmi place la filmul ăsta felul cald în 
care e făcut. În cultura noastră se discută şi există în continuu 
presiunea capodoperelor, sau rahaturi din astea. „Ed Wood” mi -a 
rămas într-un fel în minte şi mă gândesc acum la film şi mi se pare 
că travestiul de acolo se regăseşte în oglindă în „Metabolism”. 
L-am văzut de vreo două-trei ori de-a lungul timpului, nu am vrut 
să-l revăd când lucram la proiect. Dar asta m-a interesat: condiţia 
creatorului şi căldura cu care e făcut filmul. 
f.M.: Cauţi, în general, să te raportezi cu căldură la personajele 
tale?
C.P.: Nu e un lucru pe care îl caut în mod conştient. Tonul 
filmului vine foarte târziu. Şi la casting, raportul faţă de text se 
schimbă foarte mult pentru că acolo chiar interacţionezi cu ce se 
întâmplă. Dacă nu te înţelegi bine cu un actor, asta se va simţi în 
film. La „Metabolism” am şi schimbat metoda de lucru. Am făcut 
castingul, apoi, chiar în timpul repetiţiilor, am rescris secvenţe 
mari din film. Am mers după ce îmi ofereau cele două personaje 
principale. Or, tonul îl găseşti mult mai târziu. Eu, unul, îl găsesc 
la repetiţii.    
f.M.: Ceea ce observai despre autoritatea în România este relevant 
şi în faptul că regizorul din  „Metabolism sau Când se lasă seara 
peste Bucureşti” vrea să facă un film politic? 
C.P.: Probabil că este. Şi probabil că este relevant şi pentru ruptura 
între corp şi  spirit, care e mai pregnantă în „Metabolism”, faţă de 
„Poliţist, adjectiv”, unde cele două se îmbinau cumva. Personajul 
de aici e mai schizoid. Cu Bogdan Dumitrache (n.r.: interpretul 
rolului principal din „Metabolism”) am tot discutat despre corp, 
despre tipul de energie al personajului şi despre cum ar trebui 
să fie şi am reuşit în anumite părţi să-l facem decalibrat. Pe 
când personajul feminin este întocmai cu ceea ce zice, parcă are 
rădăcini în pământ.  
f.M.: „Metabolism sau Când se lasă seara peste Bucureşti” este 
primul tău film în care planul social e mascat.
C.P.: Socialul se regăseşte, dar reflectat. Intenţia mea era să 
arăt un ciudat într-o lume. Dar nu vreau să intru mai adânc cu 
interpretarea pentru că observ că foarte mulţi dintre spectatori 
iau şi judecă filmul după o cheie. Nu e ca în clişeele alea pe care 
le înveţi la şcoală, cu „poziţionarea artistului în societate”. Dar 
există o preocupare a mea faţă de lumea în care trăiesc şi am tot 
timpul senzaţia că suntem într-o tranziţie care nu se mai termină, 
care se prelungeşte la nesfârşit. Cred că preocuparea mea vine şi 
din filmele cu care am crescut – Wajda şi zona poloneză şi filmele 
făcute în anii ’70, pe care le-am văzut la Cinematecă. Probabil 
că vine şi ca o reacţie la tipul de cinema făcut la noi înainte de 
’89, la cinemaul propagandistic, dar şi la cel super-metaforic. De 
aceea mi-a şi plăcut atât de mult „Marfa şi banii” (n.r.: 2001, regie 
Cristi Puiu) atunci când l-am văzut pentru prima dată, fiindcă se 
situa în zona cinemaului direct. Nouă la şcoală ni se spunea: „Voi 
trebuie să faceţi filme cu personaje excepţionale, aflate în situaţii 
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excepţionale”. Iar eu am refuzat asta la un moment dat. Mi-am zis 
că nu aşa mă văd eu pe mine sau pe alţii, că eu nu am acces la viaţă 
în situaţii din astea şi că nici nu cred că situaţiile de acest fel sunt 
relevante pentru ce vreau eu să povestesc. Preocuparea pentru 
planul social vine, prin urmare, dintr-o dorinţă de a demitiza, 
dintr-un demers care se apropie de cel fotografic, de a păstra o 
clipă, de a capta în filmele mele – prin intermediul personajelor 
- prieteni apropiaţi într-un anumit moment. Am vrut să mă 
desprind de o sumă de clişee în care am crescut, de pattern-ul 
comentariului simbolic cu care am crescut în şcoală. 
f.M.: Şi filmele tale s-au complicat cu trecerea timpului. 
Scurtmetrajele erau mai convenţionale stilistic, apoi „Poliţist, 
adjectiv” a fost mai dificil pentru un public mediu faţă de „A fost 
sau n-a fost?”.
C.P.: Evident. Mă interesează să parcurg drumul ăsta şi vreau să 
fac mai bine în filmele următoare lucruri care nu m-au mulţumit 
într-un film pe care l-am încheiat. Parcă fiecare film lasă loc de 
ceva mai bun. Mai este şi interesul meu - care a tot crescut - 
pentru mişcarea corporală şi scepticismul pe care îl am faţă de 
limbaj în sine, care se adaugă nevoii mele de a comunica prin 
cinema. Lucrurile astea se adună de la film la film şi până la urmă 
cred că, inconştient, aşa îmi aleg următoarele proiecte. Peste ceva 
timp, uitându-mă înapoi, cu siguranţă voi fi nemulţumit de ce 
am făcut acum. Şi atunci când văd filme făcute de studenţi, mai 
tare mă deranjează cele foarte pretenţioase, în care nu simt nimic 
personal, decât cele care sunt nişte căutări, conţin poate şi nişte 
momente bune şi au ceva din autorul lor acolo. Mi se întâmplă la 
festivaluri să văd filme care mi se par prea reci. E o devenire, până 
la urmă, şi fiecare proiect poate consumă ceva şi deschide altceva. 

f.M.: Te-ai temut că spectatori cărora le-a plăcut „A fost sau n-a 
fost?” şi au acceptat convenţia aceea de burlesc, vor respinge 
„Poliţist, adjectiv” şi „Metabolism sau Când se lasă seara peste 
Bucureşti”, în care elementele de comedie sunt mai puţine? 
C.P.: Sincer, nu mă interesează aspectul acesta. Nici când am făcut 
„A fost sau n-a fost?” nu am flirtat cu publicul. Era o preocupare 
de-a mea, o poveste care venea din mine şi pe care o ştiam din ’99, 
când am văzut emisiunea respectivă, şi care a lucrat în capul meu. 
Chiar când am făcut filmul, mulţi actori m-au întrebat: „Cum poţi 
să vorbeşti aşa despre Revoluţie?!”. În anii ăia nu prea se mai 
vorbea de subiectul ăsta, iar Revoluţia rămăsese ceva sacru. Am 
auzit reproşul ăsta şi de la unii spectatori cu care am discutat, 
mai ales de la cei mai în vârstă care îşi motivau existenţa în jurul 
acelui eveniment istoric. Niciodată nu am avut în vedere reacţia 
publicului când am lucrat la filmul acela, cum nu m-a interesat 
nici la „Poliţist, adjectiv” şi nici la „Metabolism”. E un tip de 
demers pentru care ai un public, mai mare sau mai mic. Unora 
nu le-a plăcut „A fost sau n-a fost?” şi poate le-a plăcut „Poliţist, 
adjectiv”. Nu-mi pun problema în termenii ăştia. Dacă o să-mi pun 
problema vreodată aşa, o să fac un film de gen, cu termeni precişi, 
respectând regulile, în care totul e distanţat. Eu mă gândesc la un 
spectator al filmelor mele care îmi e asemănător, filmul meu e ca 
o discuţie, sau intermediază un anumit tip de comunicare. Asta 
înseamnă că eu îmi respect spectatorul şi consider că poate să 
vadă fără probleme un cadru cu durata de zece minute. Şi oricum 
nu înţeleg ce înseamnă cinema de public în România, unde totul 
e derizoriu la acest nivel. Dacă vreau să fac asta, mă duc în Statele 
Unite ale Americii sau în Franţa, şi joc după regulile dictate de 
industriile respective. 
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„Cu toţii repetăm partituri de existenţa cărora încă nu suntem conştienţi 
(sunt rolurile noastre). Intrăm în pielea unor personaje pe care nu le 
controlăm (atitudinile şi postúrile noastre). Servim unei conspiraţii de 
care uităm complet (măştile noastre). Aceasta e viziunea lui Rivette 
despre lume şi îi aparţine numai şi numai lui.”1 

(Gilles Deleuze)

de Andrei Rus

Pornind de la citatul de mai sus, evoluăm în mod firesc spre 
observaţiile lui Peter Harcourt din eseul „On Jacques Rivette 
(The Early Films)”, care percepe existenţa a două motive 
principale în opera cinematografică a lui Rivette: al quest-urilor, 
respectiv al existenţei unei forţe superioare care controlează 
personajele. Dacă ar fi să enumerăm integral plot-urile tuturor 
filmelor realizatorului francez (sunt prea numeroase, însă, 
şi va trebui să le analizăm selectiv), am observa că absolut 
fiecare dintre ele conţine aceste caracteristici. Indiferent de 
apartenenţa lor parţială la un gen cinematografic anume (de la 
thriller politic în „Paris nous appartient” / „Parisul ne aparţine”, 
1961; la musical în „Haut bas fragile” / „Sus, jos, fragil”, 1995; la 
dramă istorică, în „La Religieuse” / „Călugăriţa”, 1966, în „Jeanne 
la Pucelle” / „Fecioara Ioana: Bătăliile şi Încarcerarea”, 1994, sau 
în „Ne touchez pas la hache” / „Nu atinge tăişul”, 2007; ca să nu 
mai vorbim despre restul celor aproximativ 20 de lungmetraje 
pe care ne-ar fi practic imposibil să le încadrăm într-un gen 
canonic sau în altul), toate aceste filme au la bază o provocare 
(un quest) pe care şi-o impun protagoniştii – în mod conştient, 
sau din contră, aflându-se sub impulsul unei/unor forţe la care 
nu au acces şi pe care, de cele mai multe ori, nici măcar nu o/
le reperează. 
Cele mai celebre lungmetraje ale lui Rivette („Céline et Julie 
vont en bateau” / „Céline şi Julie se dau în bărci”, 1974, şi 

„La belle noiseuse”, 1991) reprezintă exemple concludente 
în privinţa celor două tipuri de procese pe care le aminteam 
anterior. Dacă în primul caz cele două protagoniste (Céline şi 
Julie) aleg să pătrundă în labirintul unei lumi ce pare paralelă cu 
cea a cotidianului în care îşi trăiesc existenţa, în cel de-al doilea 
vorbim deja despre un tip de fascinaţie de necontrolat, care îi 
determină pe protagonişti (pictorul Frenhofer şi Marianne, 
care va deveni model al capodoperei artistului) să se apropie pe 
perioada realizării tabloului, pentru a se respinge ulterior şi a 
reveni, probabil uşor schimbaţi în urma experienţei, la măştile 
dinaintea întâlnirii lor miraculoase. În niciunul dintre aceste 
filme lumile nu sunt construite mecanic, în sensul creării unui 
paralelism perfect, ci sunt mai degrabă juxtapuse, ceea ce are 
ca efect o relativizare a concreteţei universului pe care am fi 
fost tentaţi iniţial să îl confundăm cu cel al realităţii imediate, 
şi invers. 
Spre exemplu, „Céline et Julie vont en bateau” începe cu o 
secvenţă plasată într-un parc, unde pe o bancă Julie citeşte 
dintr-o carte de magie. Prin faţa ei trece Céline şi îşi scapă pe 
jos un obiect vestimentar, pe care Julie va face ulterior efortul 
de a încerca să i-l restituie. Practic, datorită faptului că universul 
din debutul filmului conţine un tip de atmosferă şi de naturaleţe 
a reprezentării, oamenii şi locul mimând o apartenenţă la un 
concept pe care îl asociem concreteţei planului realului, suntem 
tentaţi să creăm o opoziţie drastică între acesta şi cel care va fi 
devoalat ceva mai târziu în economia dezvoltării naraţiunii. Ne 
referim la planul imaginar în care pătrund cele două protagoniste 
prin intermediul unor bomboane halucinogene, unde 
personajele se comportă după o conduită non-naturalistă, cu 
mişcări şi gesturi lipsite de spontaneitatea specifică imediatului, 
aparţinând astfel unei lumi ce conţine toate datele pentru a ne 
părea artificială şi cât se poate de îndepărtată de cea populată 
de Céline şi Julie. Rivette are grijă, însă, să destabilizeze diegeza 
primei lumi, prin includerea unor elemente miraculoase în 
chiar miezul existenţei acesteia: apropierea emoţională dintre 
cele două fete este insuficient pregătită, dacă o raportăm la 
normele bunului-simţ psihologic, schimbul de identităţi pe care 
ajung să îl practice se află, de asemenea, la limita plauzibilităţii, 
dacă îl comparăm cu aceleaşi norme invocate anterior, ca să 
nu mai amintim elementele explicite care ţin de noţiunea 
de „miraculos” inserate în cadrul ei (de la faptul că Julie e 
preocupată de magie – citeşte o carte dedicată acestei practici, 
apoi îşi dă în cărţi de Tarot la bibliotecă -, la folosirea unor 
simboluri încărcate conotativ în acest sens – pisica neagră ce 
trece chiar printr-unul din primele cadre, însoţindu-le ulterior 
pe protagoniste în drumul lor spre casa cea misterioasă de pe 
Rue Nadir aux Pommes, în care se petrec evenimentele celei 
de-a doua lumi, pentru a fi apoi subiectul ultimului cadru - gros-
plan chiar - al filmului). Tocmai deoarece confruntă două lumi 
în aparenţă diferite, în esenţă însă la fel de lipsite de elemente 
care să le apropie de ceea ce în mod uzual suntem obişnuiţi să 
numim „realitate”, „Céline et Julie vont en bateau” explicitează 
mai didactic decât oricare alt film interesul cineastului francez 
pentru recrearea - pornind de la elemente recognoscibile ale 
cotidianului - unei lumi care bulversează, în fapt, reflexele de 
percepţie ale privitorului. 
Câteva dintre crezurile lui Rivette legate de observaţiile noastre 
de mai sus transpar din anumite afirmaţii ale sale. Deja din 1968, 
în cadrul unui interviu publicat în „Cahiers du cinéma”, susţinea 
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următoarele: „Cred din ce în ce mai tare că rolul cinematografului 
este să distrugă mituri, să demobilizeze, să imprime o stare de 
pesimism spectatorilor; rolul său este să îi scoată pe oameni din 
cocoane şi să îi împingă înspre un teritoriu al groazei.”2 De cele 
mai multe ori, raportul acestuia la natura cinematografului (aşa 
cum reiese din interviuri) implică un soi de misticism – o posibilă 
explicaţie a impresiei de îndepărtare de concreteţea imediatului 
a filmelor realizate de el: „Cel mai important este punctul în care 
filmul ajunge să nu mai prezinte un autor, în care nu mai are nici 
actori, nici o poveste, nici măcar un subiect, un punct în care tot 
ceea ce rămâne este filmul în sine, vorbind despre ceva care nu 
poate fi tradus: punctul în care filmul devine discursul altcuiva, 
sau al unei alte entităţi în orice caz, care nu pot fi explicate 
tocmai pentru că sunt situate dincolo de expresie.”3 
Aceste idei servesc cel mai fericit încercării de explicare a unei 
lumi precum cea recreată de Rivette în „La belle noiseuse”, 
unde planurile care se intersectează nu sunt la fel de îngroşate 
într-o direcţie sau în alta (a naturaleţii, respectiv a artificialului) 
precum în „Céline et Julie vont en bateau”. De această dată, datele 
lumii din afara atelierului pictorului şi cele din interior conţin 
la fel de multe elemente care pot fi asimilate unei percepţii 
colective asupra cotidianului. Nu la nivelul reprezentării 
imediatului e operată aici schisma dintre cele două planuri, ci 
la unul ceva mai dificil de reperat, deoarece are de-a face cu un 
ceva inefabil şi foarte dificil de sintetizat. În primul rând, modul 
de a se raporta al personajelor la atelierul lui Frenhofer dictează 
privitorului distanţa de la care trebuie să se poziţioneze afectiv 

faţă de acel spaţiu şi de evenimentele care se petrec în el. Faptul 
că atât soţia pictorului, cât şi iubitul modelului, se apropie de 
locul respectiv cât se poate de pios (şi vorbesc despre opera 
şi munca artistului în felul în care un credincios iluminat s-ar 
referi la Dumnezeu) imprimă un soi de expectativă care ţine de 
miraculos asupra procesului de creaţie ce urmează a fi revelat 
celor aleşi (privitorilor şi lui Marianne, modelul pictorului preţ 
de o capodoperă). Partea consistentă a filmului în care ne aflăm 
în proximitatea „misterului creaţiei” este astfel pregătită de acel 
deficit de exprimare al tuturor personajelor care, la un moment 
dat sau altul, se referă la el. Aceasta este principala explicaţie 
a stării de continuă expectativă a privitorului în timpul celor 
aproape două ore în care tot ce îi este revelat poate fi sintetizat 
în câteva vorbe: un pictor trasează din nou şi din nou schiţe 
ale aceluiaşi nud feminin şi îşi poziţionează modelul în diverse 
postúri. Niciun gest al lui Frenhofer nu implică aprioric elemente 
care ţin de miraculos, acesta fiind arătat exclusiv în procesul lui 
de muncă, iar nu de Creaţie (am folosit intenţionat majuscula), 
rutina lui neavând nimic esenţial diferit faţă de aceea pe care 
ne-o putem imagina în privinţa oricărei alte meserii de pe lume. 
În aceste condiţii, ceea ce ne întreţine senzaţia de fabulos, la 
al cărui proces de realizare asistăm în timp aproape real, este 
tot reacţia personajelor care gravitează în jurul pictorului 
(Marianne, soţia lui Frenhofer şi iubitul ei), toţi cuprinşi de un 
soi de evlavie şi de nelinişte existenţială inexplicabilă în raport 
cu implicaţiile conotative inexistente ale acţiunilor din atelier, 
la care altfel asistăm netulburaţi. Cineastul reuşeşte să imprime 
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din nimic o aură misterioasă cotidianului – nu doar nefolosindu-
se, dar îndepărtându-se de toate clişeele de natură mistică 
vehiculate de milenii pe seama actului creator. Decizia de a 
nu permite accesul privitorilor la rezultatul colaborării dintre 
pictor şi modelul său (doar câtorva dintre personaje le este 
revelat tabloul autentic, celorlalţi le e prezentată o copie), nu are 
numai rolul de a spori senzaţia de mister care planează asupra 
procesului – altfel, banal – la care am asistat, ci are o puternică 
legătură cu principiile quest-ului, atât de important în economia 
filmelor realizatorului francez, conform cărora experienţa 
căutării este mai importantă decât finalitatea demersului.
Aceste quest-uri nu constituie, însă, exclusiv piloni narativi, ci se 
află într-o strânsă relaţie cu preocuparea constantă a lui Rivette 
de a revela splitarea naturii umane. Din momentul în care 
personajele îşi impun sau intră împinse de resorturi necunoscute 
lor (şi nouă) într-un quest (eveniment plasat întotdeauna în 
debutul filmelor), spectatorul nu mai descoperă elemente noi 
prin care să le poată plasa în categorii sau să le definească într-
un fel, acestea fiind absorbite total de regulile impuse de „jocul” 
respectiv. Protagonista din „Paris nous appartient” nu îşi explică 
– şi nici nu caută să îşi explice – de ce este atât de interesată 
de soarta regizorului de teatru Gerard, a cărui viaţă e în pericol 
în urma conspiraţiei puse la cale de un număr de persoane din 
proximitatea tinerei, cele două femei din „Le Pont du Nord” 
(„Podul Nordului”, 1981) nu dau semne că s-ar chestiona în 
privinţa motivului apropierii lor – pattern-ul repetându-se film 
după film, quest după quest -, accesul spectatorului la profunzimile 

personajelor fiind limitat la evenimentele din prezentul redat pe 
ecran, sinonim cu perioada în care acestea sunt prinse în mrejele 
quest-ului. Regulile jocului la care iau parte personajele lui 
Rivette implică automat folosirea măştilor invocate de Deleuze 
şi o permanentă dedublare a acestora, dar, în acelaşi timp, 
provoacă şi apariţia inerentă a unor grupuri de oameni care se 
conduc în raport cu norme diferite de ale celorlalţi, punând la 
cale aşa-numitele conspirații. Peter Harcourt găseşte o paralelă 
cu imediatul în practica lui Rivette de a potenţa caracterul în 
acelaşi timp ludic şi schizoid al personajelor sale: „Lucrurile 
pur şi simplu nu au sens. Nu se leagă. Nu ne simţim cu adevărat 
în control asupra propriilor vieţi. E ca şi când ar exista o forţă 
exterioară ce acţionează asupra noastră, ca şi când ar exista un soi 
de conspiraţie. Cu toate astea, filmele lui Rivette nu sunt lipsite 
de coerenţă, la fel cum putem găsi explicaţii pentru direcţia în 
care a luat-o viaţa fiecăruia dintre noi.”4 Într-adevăr, indiferent 
de tonul la care apelează cineastul pentru a aborda o poveste sau 
alta (uneori grav, ca în „L’amour fou” / „Iubire nebună”, 1969, 
„Ne touchez pas la hache”, sau în „Histoire de Marie et Julien” 
/ „Povestea lui Marie şi Julien”, 2003, de cele mai multe ori mai 
curând jucăuş), permanenta utilizare a quest-ului (aşadar, a unui 
eveniment cu implicaţii ludice) ca motor declanşator al acţiunilor 
personajelor nu face decât să minimizeze caracterul fatalist al 
evenimentelor prezentate. John Hughes conchidea foarte just, 
considerând că „filmele lui Rivette ne ajută să învăţăm calea de 
a evada, prin înţelegerea faptului că fiecare dintre noi este mai 
mulţi oameni în acelaşi timp. În noi, zeii şi zeiţele lui Fritz Lang 
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coexistă cu sporovăiala protagoniştilor lui James Joyce.”5

Dacă o bună parte a filmelor lui Rivette lasă senzaţia de 
spontaneitate, este o falsă idee aceea că ele s-ar baza în mare 
măsură pe improvizaţie. Cu excepţia lui „Out 1” (1971), lung de 
aproape 13 ore, în care actorii par să-şi construiască personajele 
în chiar timpul captării cadrelor, constituind, din acest punct 
de vedere, cel mai puţin şlefuit stilistic demers al cineastului, 
toate celelalte filme realizate de Rivette sunt atent calibrate la 
nivel formal. Este uşor reperabilă în cariera acestuia o perioadă 
de eliberare din chingile auto-impuse în primele două proiecte 
(„Paris nous appartient” şi „La Religieuse” – cu structuri mai 
clasice, cel de-al doilea având chiar o tentă moralizatoare), 
marcată de experimente pe mai multe planuri – de la punerea 
în oglindă a teatrului şi a vieţii din afara scenei în „L’amour fou”, 
la surprinderea aceloraşi evenimente din mai multe unghiuri şi 
pe mai multe tipuri de peliculă (cadrele echipei de televiziune 
care realizează o emisiune despre trupa de teatru din „L’amour 
fou” sunt captate pe 16 mm, în timp ce acelea ale echipei 
filmului propriu-zis pe 35 mm), la completa laxitate a structurii 
dramaturgice din „Out 1”, culminând cu experimentele formale 
din „Duelle” (1976) şi „Noroît” (1976), în care întreg demersul 
dramaturgic pare mulat pe mizanscenă, iar nu invers. Însă, 
fără excepţie, este eronată impresia pe care mulţi spectatori 
o au despre filmele lui Rivette, considerându-le emanaţii ale 
unei intuiţii extraordinare, mai degrabă decât ale unui proces 
de meşteşugire bine pus la punct. Este suficient în acest sens să 
observăm importanţa pe care cineastul o alocă secvenţelor (şi 
cadrelor) din debutul şi din finalul filmelor sale, prin intermediul 
cărora deschide, şi apoi închide lumi complet construite. Deja 
am vorbit parţial despre atenţia cu care sunt inserate elemente 
ale fabulosului în incipitul lui „Céline et Julie vont en bateau” 
(parcul, cartea de magie, quest-ul reprezentat de urmărirea lui 
Céline de către Julie, pisica neagră), dar am omis să menţionăm 
faptul că în ultima secvenţă rolurile sunt inversate, Julie fiind 
cea care provoacă quest-ul, printr-o acţiune similară cu cea 
a lui Céline din debut – îşi scapă un obiect pe jos, sugerând 
astfel o continuitate infinită a poveştii care părea că ajunsese 
la o concluzie. Apoi, în „L’amour par terre” („Iubirea pe jos”, 
1984), în prima secvenţă este creată tot o blurare a concreteţei 
cotidianului, odată cu relativizarea noţiunilor care aparţin 
imediatului şi a celor specifice iluzionismului artei – o scenă 
care pare că aparţine imediatului se dovedeşte a fi, de fapt, o 
parte a unei piese de teatru jucată într-un spaţiu nonconformist 
(un apartament). Am putea lua rând pe rând părţile din debutul 
şi din finalul filmelor lui Rivette şi vom observa o constantă 
– încercarea de relativizare a naturii lumilor reconstituite 
în cadrul diegezelor. Iar, în acest context de ambiguitate, 
elaborarea mizanscenei, în care aparatul de filmat închipuie 
adevărate coregrafii în raport cu actorii şi cu spaţiul populat de 
ei, nu face decât să potenţeze o lume închisă la nivel formal, dar 
cu puternice legături la ceva de dincolo de planul perceptibil. 
Atinse de misticism sunt şi afirmaţiile realizatorului în privinţa 
etapei montajului filmelor sale, căreia îi conferă o importanţă 
enormă: „Montajul este sinonim cu o căutare a afinităţilor care 
ajung să existe între acele momente variate dintr-un film, care 
funcţionează pe cont propriu. (...) Montajul constă în a şti nu 
ceea ce ai vrea să spui prin alăturarea respectivă de cadre, ci 
ceea ce filmul însuşi pare să vrea să afirme – şi s-ar putea să nu 
existe nicio legătură între cele două intenţii.”6

Ne aflăm în punctul în care trebuie să particularizăm acest plan 
magic pe care l-am invocat pe tot parcursul eseului, deoarece 
este foarte important să remarcăm faptul că Rivette nu apelează 
la o iconografie sau o simbolistică de natură creştină în trasarea 
caracteristicilor lumilor transcendente cotidianului. Atunci când 
se foloseşte de elemente explicite în conturarea acestora vorbim 
despre pisici negre, cărţi de magie, Tarot, bomboane cu efecte 
halucinogene (în „Céline et Julie vont en bateau”), despre simple 
gesturi cu mâinile prin care un personaj dispare sau reapare în 
planul imediatului („în Histoire de Marie et Julien”), sau prin 
care îşi doboară inamicii şi îşi apără propria viaţă (în „Duelle”). 
Vorbim despre vrăjitorie (în „Céline et Julie vont en bateau” 
şi „Duelle”) şi despre necromanţie (în „Histoire de Marie et 
Julien”), deci despre practici şi mijloace păgâne. În filmele 
care nu devoalează natura şi specificul forţelor care conduc 
acţiunile personajelor, nu se subînţelege nicăieri că acestea s-ar 
afla sub influenţa lui Dumnezeu, ci mai curând al unor erinii 
neidentificabile. Gilles Deleuze remarca dualitatea (şi la acest 
nivel a) personajelor lui Rivette, care „nu a filmat nicicând 
altceva decât lumina şi transformările sale lunare şi solare (...) 
Iar această dualitate nu poate fi divizată în raport cu conceptele 
de bine şi rău.”7

Senzaţia de tulburare plăcută pe care o lasă vizionarea filmelor 
lui Rivette, prin revelarea ludică a unor diverse tipuri de epifanii 
ce inundă cotidianul personajelor sale, are şi o componentă 
angoasantă, aflată în strânsă relaţie cu problemele epocii post-
moderne în care trăim. Acelaşi Peter Harcourt observă cu justeţe 
că cineastul francez surprinde „(...) inadecvarea răspunsurilor 
pe care le putem da astăzi propriilor noastre întrebări, ceea ce 
ne conduce înspre recunoaşterea – uneori conştientă, alteori 
abia resimţită – faptului că formele culturale pe care le-am 
moştenit, formele limbajului, ale artei, ale relaţiilor sociale 
sunt inadecvate în raport cu aspiraţia noastră de a deveni 
genul de oameni care am vrea să fim.”8 Preferinţa lui Rivette 
pentru „adevărul improbabil” (Thomas Elsaesser) are în spate o 
înţelegere profundă a condiţiei omului contemporan, prins între 
aparenţa unei infinităţi de posibilităţi de realizare a propriilor 
idealuri şi natura sa limitată de date biologice. 
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de Diana Mereoiu

Orice formă de constanţă devine redundantă şi plictiseşte după 
ce îşi atinge termenul de expirare. Ceea ce începuse prin a fi o 
gândire radical inovatoare ajunge să fie, în mod invariabil, formula 
stabilită, poate chiar instituţională, învechită şi rigidă. Tendinţa de 
înnoire, pentru a fi cu adevarat inovatoare, trebuie să fie primită 
cu o reacţie puternică de respingere din partea majorităţii, cei 
care reprezintă „vechea metodă”, din cauza pericolului pe care 
îl reprezintă pentru reţeta actuală. De obicei, noile moduri 
de gândire sunt negări radicale ale „discursului” de dinainte. 
Inovaţiile cer de multe ori pagini noi, goale, înlăturarea vechiului 
pentru a face loc noului.  
Franţa anilor 1960, şi în particular cinematografia naţională, a 
trecut printr-o asemenea mişcare de „remobilizare” intelectuală. 
Grupul de tineri „Nouvelle Vague” critică  tradiţia filmelor din 
deceniul trecut, având o atitudine polemică faţă de ceea ce se 
făcuse anterior. Această atitudine se concretizează prin adoptarea 
unui stil regizoral diametral opus, încercând să se distanţeze pe 
cât de mult posibil faţă de ceea ce ei înţelegeau prin teatralitate, 
ca sinonim cu noţiunea de artificialitate. Însă în grupul acestor 
tineri furioşi, Jacques Rivette alege o strategie diferită a inovaţiei. 
În locul reflexului de desfiinţare completă a tehnicilor trecute, el 
alege un model al nuanţării. Adoptă în discursul său stilistic tocmai 
ceea ce alţii contestau, dar o face într-un mod conştient. În loc 
de a fi efect, în viziunea lui Rivette ea devine procedeu. La nivel 
teoretic, caracteristici exclusiv teatrale nici nu există, ci derivă din 
interpretare, fiind un mod de percepţie1. Efectul său devine unul 
de a demasca „irealitatea”2 vieţii, prin metafora scenei de teatru ca 
o imagine a lumii. Actorul şi lumea întreagă se „reorganizează în 
funcţie de legile spaţiului teatral, pătrunderea în acest spaţiu face 
ca lucrurile să devină reprezentări ale acestora.”3

Pentru Rivette, întreaga lume este o scenă, teatralitatea din filmele 

sale fiind ecoul teatralităţii din expresia şi emoţia umană. Prin 
prezentarea iluziei teatrale, regizorul ne aduce aminte de iluzia 
cinematografică la care noi asistăm în timpul în care privim filmul. 
Într-un interviu din 1996 cu Aliette Armel, „Autour du cinéma”, 
Rivette reflecta asupra legăturii profunde dintre teatru şi cinema: 
„În primul rând, teatrul stă la baza cinemaului. Pentru mine, 
spaţiul teatral este scena primară, inconştientul cinemaului. Chiar 
dacă teatrul nu este vizibil într-un mod evident, acesta apare într-
un mod aproape involuntar.”
Artele spectacolului sunt importante pentru Rivette deoarece 
„sunt despre adevăr şi fals, ca şi în cinema. Filmele sunt o căutare a 
adevărului prin mijloace care sunt neapărat false – subiectul unui 
spectacol. Abordarea în mod direct a acestui element ca subiect al 
unui film înseamnă sinceritate, aşa că trebuie s-o faci.”
Intenţia artistică de nuanţare a tehnicilor blamate de colectivul 
„Nouvelle Vague” nu a fost receptat ca atare de către criticii vremii. 
Filmul de debut, „Parisul ne aparţine” („Paris nous appartient”, 
1961) a fost sancţionat de mulţi pentru ceea ce ei vedeau ca fiind 
artificialitate. De exemplu, James Monaco în „Noul Val” spune: 
„<Paris nous appartient> pare să fie exact genul de film care te-
ai aştepta să fie făcut de un critic, plin de ceea ce pare mister 
intelectualizat, fals şi forţat: subţire, monoton, fără rezonanţă.” 
Sau Roy Annes: „tonul nu variază niciodată, dialogul este prost 
scris, iar imaginea, deşi filmată într-un mod competent, niciodată 
nu uimeşte. Defectul major al filmului este incapacitatea de a crea 
orice fel de tensiune dramatică.”
În înţelegerea filmelor lui Rivette se trece adesea cu vederea 
măsura în care stilul este unul conştient. Distanţarea dintre 
spectator şi camera de filmat criticată de unii este de fapt un mijloc 
al de-dramatizarii care, împreună cu folosirea cadrului secvenţă, 
permite regizorului francez să prezinte o imagine de ansamblu 
a situaţiei, în loc să o descompună prin montaj şi să mizeze mai 
mult pe psihologia personajelor. Abordarea lui Rivette aminteşte 
de Kenji Mizoguchi, o influenţă asupra regizorului confirmată de 
acesta într-un interviu cu Jonathan Rosenbaum: „Călugăriţa” („La 
Religieuse”, 1966) ar putea părea că este un film necaracteristic 
mie, dar eu nu îl văd astfel. A fost ideea mea de a face un film în 
spiritul lui Mizoguchi. Dar nu e Mizoguchi. A fost o încercare de a 
face un film cu secvenţe mai lungi sau chiar şi cadre-secvenţă, cu o 
cameră mobilă şi joc actoricesc stilizat. Aşa că, pentru mine, a fost 
un film teatral în mod deliberat.”
Iwamoto Kenji este de părere că preferinţele lui Rivette pentru 
distanţă faţă de apropiere, gol în loc de spaţiu plin, întregul şi nu 
ceea ce este fragmentat, a sustrage vederii şi nu a expune sunt 
inspirate de tradiţia japoneză. Amprenta lui Mizoguchi asupra 
felului în care regizorul francez îşi gândeşte filmele înseamnă 
în mod indirect şi o amprentă lăsată de teatrul japonez. „La 
Religieuse” este un exemplu al adaptării jocului actoricesc al 
teatrului izare, prin personajul colectiv al măicuţelor, felul lor de 
a se mişca şi atitudinea ceremonioasă. Ele ajung să fie umbre ale 
protagonistei, asemeni unui cor devenit vocea care propovăduieşte 
mesajul oficial al Bisericii. Paul Claudel descrie contradicţiile 
jocului actoricesc în teatrul Nô în următorii termeni: „Printr-un 
paradox uluitor, sentimentul nu este în interiorul actorului, ci 
actorul în interiorul sentimentului. El îşi joacă propriile gânduri 
şi devine în acelaşi timp martor al expresiei sinelui.” Stilul 
kabuki atrage atenţia asupra momentelor de imobilitate a ţinutei 
corpului actorului. Impresia generală lăsată este de o succesiune 
de momente de emoţie fără legătură între ele. Ecoul spectacolului 
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de dans de tip kabuki se regăseşte în succesiunea tablourilor care 
structurează filmul „La Religieuse”, momentele semnificative 
având o natură statică.  
Un alt punct comun cu Mizoguchi este atenţia acordată figurii 
feminine, gesturilor sale şi mişcărilor. Fascinaţia pentru 
protagonistele şi actriţele sale reiese şi dintr-o declaraţie a lui 
Rivette despre lucrul cu Anna Karina pentru „La Religieuse”: „Ce 
îmi place în mod deosebit la ele [Anna, ca şi Juliet (Berto) sau Bulle 
(Ogier)], ca să numesc doar trei actriţe [...] este globalitatea lor, felul 
în care corpurile lor se mişcă în ansamblu şi cum reacţionează din 
creştet şi până în vârful degetelor. Exact asta e ceea ce încerc să 
surprind în film.”. Într-un alt interviu, de astă dată cu David Steritt 
pentru „Christian Science Monitor” declară: „Îmi păsa mai mult de 
graţia gesturilor actorilor şi de calităţile vocilor lor decât de ceea 
ce fac sau ceea ce spun.”. Personajul Suzannei (protagonista din 
„La Religieuse”) se aseamănă în mod deosebit cu modelul eroinei 
din filmele lui Mizoguchi, personalitatea ei fiind definită mai ales 
prin gestica, mimica şi postura corpului. Amândoi regizorii 
pun accent pe expresivitatea corpului în spaţiu, în 
cinematograful lui Rivette atitudinea spiritului 
transferându-se atitudinii corpului. 
Aceste influenţe sunt incorporate în 
preferinţele regizorale ale lui Rivette, 
alături de multe alte teorii vest-
europene despre teatru pe care acesta 
le înglobează în opera sa. Preia de la 
Jean-Paul Sartre ideea distanţării 
dintre spectator şi spectacol prin 
intermediul ritualului4 în „Paris 
nous appartient”. Rivette foloseşte 
„faptul divers” pentru încărcătura 
sa socială şi politică, în acelaşi fel 
în care Sartre foloseşte „situaţia”5. 
Spectatorul trece printr-un proces 
de dedublare, devenind în acelaşi timp 
şi martor şi participant al unui ritual 
conspiraţionist, care urmează complotul din 
„Pericle” al lui William Shakespeare, încadrat în 
contextul internaţional al Războiului Rece. 
Teatrul de situaţie al lui Sartre falsifică mituri moderne pentru 
a reînnoi teatrul francez în timpul Ocupaţiei. El susţine că 
„importanţa sa vine din funcţiile sale sociale şi, într-un anumit 
sens, religioase: trebuie să rămână un ritual.” În centrul teatrului 
lui Sartre se află mitul modern, după cum spune în „Interviu 
cu Kenneth Tynan”: „Întotdeauna caut mituri; cu alte cuvinte, 
subiecte atât de folosite încât oricine le poate recunoaşte, fără a 
folosi detalii psihologice.” În viziunea lui Sartre, teatrul trebuie 
să transforme evenimentele sociale şi politice actuale într-o 
formă mitică, punct de vedere care se regăseşte şi în „Paris nous 
appartient”. 
Rivette imaginează cinemaul în acelaşi mod în care Sartre vede 
teatrul, adică precum un ritual antic. Amândoi oferă o contra-
mistificare, un ritual formulat ca răspuns unei lumi absorbite 
de rituri. Filmul său încearcă să redefinească modernismul ca o 
continuare a anticului. Rivette explică: „Ceea ce este interesant 
la film este confruntarea sa continuă cu o lume a ritualului, ca în 
teatru, şi a potenţialului său, exploatat prin opunerea la aceste 
rituri, o forţă care se diferenţiază şi care totuşi rămâne ancorată 
în tragedie şi moarte.” 

Tratatul teoretic despre jocul actoricesc scris de către Denis 
Diderot, „Paradox despre actor”, a fost probabil o sursă de 
inspiraţie la fel de importantă pentru Rivette, pe cât a fost şi 
romanul pe care şi-a  bazat filmul „La Religieuse”. În textul său, 
Diderot identifică paradoxul fundamental al teatrului: ceea ce 
pare a fi natural pe scenă este de fapt cea mai înaltă formă de 
artificiu. El apreciază actorii „cu sânge rece”, care se pot controla 
în asemenea măsură încât pot reproduce întâmplări care, în 
natură, sunt trăite spontan. El îi preferă actorilor care reproduc 
realitatea brută, afişând sensibilitate. În mod asemănător, Rivette 
preferă ca jocul actorilor să se bazeze pe o înţelegere raţională a 
textului şi nu doar pe instinct sau emoţie. Anna Karina povesteşte 
cum îi era cerut ca în timpul repetiţiilor să repete cuvânt-cu-
cuvânt replicile, până când textul căpăta viaţă proprie: „Textul 
era atât de magnific, îl cunoşteam atât de bine, încât funcţiona 
pe cont propriu: textul îmi aparţinea.”. Stephane Lojkine explică 
fenomenul descris de Karina, interpretat din perspectiva teoriilor 

lui Diderot: atunci când persona actorului se împarte în 
două, doar o jumătate, jumătatea care rămâne 

în afara reprezentării, rămâne  raţională6; 
cealaltă jumătate, adică personajul, devine 

agitat, într-o fervoare delirantă numită 
identificare.

Concepţia lui Rivette asupra jocului 
actoricesc se datorează în bună 
parte şi experienţei de la Studio des 
Champs Elysées care îi schimbă 
modul de a înţelege teatrul în 
relaţia sa cu cinematograful: 
„Lucrul pentru <La Religieuse> 
de la Studio des Champs-Elysées 

m-a făcut să văd teatrul ca pe ceva 
diferit, un spaţiu mai misterios, mai 

secret care creează o legătură mai 
adâncă între oamenii absorbiţi de munca 

lor - o complicitate.”). Dacă în „Paris 
nous appartient” teatrul era afişat în faţa 

spectatorului, în „La Religieuse” codul teatrului 
este încriptat în context. 

Schimbul dintre teatru şi cinema este concretizat în secvenţa din 
„Paris nous appartient” în care Anne repetă pentru rolul ei din 
„Pericle”. Odată cu începerea piesei, fata renunţă la rolul său de 
simplu martor, devenind actor în piesă, în rolul Marinei, personaj 
prins într-o conspiraţie criminală. Piesa de teatru se întrepătrunde 
cu scenariul propriu-zis al filmului, unitate susţinută şi la nivel 
formal. De exemplu, potrivirea dintre scenariu şi piesa de teatru 
este susţinută şi de elementele formale ale filmului. Pentru a 
simula o adiere de vânt într-unul dintre momentele în care Anne 
îşi spune replicile, unul dintre personaje apare cu un ventilator 
şi îl îndreaptă spre tânără. Scena auto-reflexivă subliniază nu 
doar artificiul teatrului, ci şi pe cel al filmului, într-o manieră 
ce sugerează influenţa brechtianismului. După aceast moment, 
spectatorul priveşte cu alţi ochi reprezentarea profilmică a unui 
construct artificial.  
Secvenţa este construită după principii ale dramaturgiei 
brechtiene, după cum descrie Roland Barthes într-un eseu din 
1956: „Ceea ce dramaturgia brechtiană presupune este că, cel 
puţin în zilele noastre, responsabilitatea artei stă mai puţin în a 
exprima realitatea, cât în a o reprezenta. Deci, trebuie să existe 

 dosar
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o anumită distanţă între ceea ce este semnificat şi semnificant: 
arta revoluţionară trebuie să accepte o anumită natură arbitrară 
a semnelor, să ia în considerare un anumit <formalism>, în 
sensul că trebuie să trateze forma după o metodă adecvată, adică 
cea semiologică. Formalismul lui Brecht este un protest radical 
împotriva confuziei burgheziei şi micii burghezii, a falsei Naturi: 
într-o societate în continuare alienată, arta trebuie să fie critică, 
trebuie să înlăture toate iluziile, chiar şi pe aceea a <Naturii>: 
semnificantul trebuie să fie într-o anumită măsură arbitrar, pentru 
a nu regresa către o artă a expresiei, o artă a iluziei esenţialiste.”. 
În loc de o decriptare semiotică a filmului „La Religieuse”, 
Fabienne-Sophie Chauderlot propune decodarea sa în termenii lui 
Gilles Deleuze7, adică tratându-l ca „scriitură”, camera fiind stilou8. 
În cazul ecranizării lui „La Religieuse”, originalitatea abordării lui 
Rivette stă în felul în care tratează textul cărţii ca un obiect vizual. 
Începerea filmului cu planuri detaliu arătând coperta cărţii lui 
Diderot, este un alt procedeu de distanţare folosit de regizor, ce 
ajută spectatorul să se detaşeze, pentru a reuşi să gândească în 
termeni vizuali textul. Se creează astfel o iluzie ontologică prin 
care se neagă existenţa privitorului. Filmul nu îşi propune să 
povestească întâmplările, ci să le regândească vizual. În tabloul din 
debut figurează desene ale mănăstirii Longchamp şi un portret al 
Louisei de Orléans, stabilind sursele istorice ale poveştii. Tabloul 
ceremoniei transferă ceea ce Jay Caplan denumeşte „structura 
dialogică a romanului”, în care cititorul se află atât în afara, cât 
şi înăuntrul reprezentării. Teatralitatea secvenţei de început face 
ca spectatorul să poată păstra o anumită distanţă faţă de personaj, 

văzându-l ca parte a compoziţiei tabloului sau să se implice în 
povestea Suzannei,  protagonista filmului. 
Subiectul dictează şi felul în care majoritatea cadrelor sunt 
compuse, pentru a fragmenta spaţiul în care protagonista este 
închisă. În consecinţă, camera rămâne de obicei fixă, face 
doar rare corecţii sau panoramări, scenele desfăşurându-se 
în majoritatea timpului înăuntru. Imaginile din secvenţele 
ceremoniei de început sunt dominate de prezenţa gratiilor. Pe 
lângă faptul că ascund parte din ceea ce se întâmplă în spatele lor, 
sugerează şi sentimentul predominant din film, acela de îngrădire. 
Pe lângă elemente de compoziţie a imaginii, folosite de obicei 
pentru a unifica structura unei poveşti, motivele recurente leagă 
sentimentul prizonieratului de simetria scenariului şi căpăta 
în consecinţă o dimensiune  omniprezentă. Acestei tehnici i se 
adaugă semnele premonitorii sau ale reminiscenţei, constantele 
formale, dar şi gesturile (deschiderea sau închiderea uşilor, 
protagonista îngenunchind sau stând cu faţa în jos, pe podea, 
etc.). Structura poveştii devine însăşi structura gratiilor după care 
personajul principal va fi închis.  
Câmpul vizual limitat al spectatorului induce dezorientare spaţială, 
împrejurările neputând fi percepute ca un întreg. Claustrofobia 
devine, astfel, sinonimă cu fragmentarea. Pentru a obţine acest 
efect, mănăstirile nu sunt prezentate niciodată prin cadre lungi, 
filmate în profunzime, ci doar ca frânturi de scări, încăperi, 
culoare. Există câteva excepţii doar: secvenţele din grădină, 
care sunt totuşi construite în jurul liniilor verticale, separatoare 
ale trunchiurilor de copac. Protagonista se află de obicei în 
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spaţii închise (spaţii limitate ca număr, suprafaţă şi posibilităţi 
cinematografice), în centrul imaginii, încadrată între linii care o 
separă şi mai tare de locul înconjurător: sfeşnice, crucifixe, ramele 
ferestrelor, tocurile uşilor etc. Acelaşi mecanism al fragmentării 
se aplică şi în modul de filmare al personajelor care sunt de obicei 
prezentate în planuri medii sau în prim-planuri depărtate. Foarte 
rar apare silueta lor întreagă în cadru. Această alegere stilistică 
impiedică spectatorul să aibă sentimentul integrităţii corporale 
a personajelor. 
Contrastul dintre impresia de static pe care o lasă mănăstirile 
şi agitaţia protagonistei, grăbindu-se dintr-un loc în altul, fără a 
ajunge de fapt nicăieri, paşii purtând-o invariabil către celula ei 
din mănăstire, funcţionează ca un indicator al alienării Suzannei. 
Mişcarea aici trebuie înţeleasă nu din punctul de vedere al 
spaţiului acoperit, ci ca interval dintre două poziţii, aşa cum spune 
Deleuze: „spaţiul parcurs este trecutul, mişcarea este prezentul, 
acţiunea de a parcurge.” 
Tot Deleuze este cel care foloseşte termenul de „imagine-afect”, 
ce doar prezintă emoţii care pentru el sunt impersonale şi 
rămân independente de condiţionarea spaţiului şi a timpului. În 
concepţia sa, forţa imaginilor-afect nu stă în cât de spectaculoase 
sunt, ci în intensitatea lor. Rivette îşi însuşeşte acest concept prin 
minimalismul scenografiei, dar şi al evenimentelor prezentate. 
De aceea, regizorul alege să omită acele scene din roman care 
ar putea fi interpretate ca pur spectacol sau ca mijloace de a 
empatiza cu protagonista, astfel distrăgând atenţia de la film în 
sine. Nu apar scenele explicite de tortură sau gesturi evident 

sexuale. Scenografia săracă scoate în evidenţă elementul uman. 
Tridimensionalitatea actorului este pusă în valoare prin plasarea 
sa în faţa unei suprafeţe plate. 
Minimalismul stilului se păstrează şi la nivel cromatic, imaginea 
fiind dominată de griul şters al pereţilor mănăstirii şi al straielor 
măicuţelor. Culorile ies mult mai firesc în evidenţă şi capătă, 
implicit, valoare simbolică. Claire Clouzot analizează alegerile 
cromatice într-un articol de-al său: „Rivette a ales o culoare 
specifică pentru fiecare dintre cercurile Infernului Suzannei: 
albastru pentru perioada sadică a primei mănăstiri, galben 
închis pentru dorinţa Madamei de Chelles şi a lui Dom Morel 
şi roz, cea mai obscenă dintre culori, pentru ultimul cerc, al lui 
<maison close> unde tensiunea dintre venalitatea prostituatelor 
şi puritatea Suzannei o împing spre moarte.” 
Deleuze nu se referă la adâncimea câmpului doar în termeni 
spaţiali, ci, pentru el, aceasta deschide o perioadă în timp, mai 
ales în trecut: „Profunzimea câmpului creează un tip direct de 
imagine-timp care poate fi definită de memorie, locuri virtuale ale 
trecutului, aspecte ale fiecăruia dintre aceste locuri. Este mai puţin 
o funcţie a realităţii pe cât este a reminiscenţei, a temporalizării: 
nu tocmai o aducere-aminte, ci o invitaţie la aducerea-aminte.” 
Conform acestei teorii, lipsa profunzimii spaţiului poate fi 
tradusă şi ca o lipsă a amintirilor, demonstrabilă în contextul 
filmului: Suzanne nu ştie nimic despre tatăl ei natural, blochează 
din memorie ceremonia jurămintelor, iar amintirile ei din lumea 
exterioară mănăstirilor trebuie să fie foarte puţine, din moment 
ce fusese trimisă de acasă de la şapte ani. 
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Dihotomiile pe care se bazează „La Religieuse” (înăuntru-afară, 
opresiune-libertate) se prăbuşesc una într-alta în ultima secvenţă 
a filmului. Eliberarea din constrângerile vieţii monahale nu 
înseamnă libertate pentru protagonistă, care se găseşte încă o 
dată constrânsă de normele grupului de femei uşoare din care 
face acum parte. 
Motivul dublului, fie el legat de personaj, de ciclicitatea 
întâmplărilor sau de construcţia dialogului, este un motiv 
recurent în filmografia lui Rivette. În „Paris nous appartient”, pe 
lângă identificarea din început a Annei cu vecina sa, dedublarea 
se aplică şi în cazul modelului finlandez, prietenă cu Philipe: 
identitatea ei este definită fragmentar prin fotografiile cu ea, 
lipite de pereţi, planuri detalii cu picioarele sale. Însuşi Gerard 
(personajul principal masculin) înglobează acest concept: se 
caracterizează pe sine ca fiind „o haină fără corp”, pradă unei 
crize de identitate. Neavând o reprezentare definită a propriei 
persoane, ajunge să îşi proiecteze eul în ceilalţi, încercând să 
recunoască ceva din sine însuşi în aceştia (sau în ceea ce el crede 
că ei sunt): „Mă agăţ de oamenii pe care îi cunosc, tu sau oricine. 
Mă uit la ei. Există.”.   
În „Noroît” (1976), muzica şi felul în care replicile sunt spuse, 
mişcările actorilor corelate cu cele ale camerei definesc un pattern 
al ritmului, cu un tempo mai încet sau mai rapid decât se găseşte 
de obicei în dramaturgia vest-europeană, astfel apropiind filmul 
mai degrabă de ritmurile japoneze. În acelaşi film, secvenţa piesei 
de teatru jucată de personaje poate fi interpretată ca o „repunere 
în scenă” a uciderii Reginei.
Dualitatea este cel mai bine reprezentată în filmul „Céline şi Julie 
se dau în bărci” („Céline et Julie vont en bateau” – 1974). Întreaga 
schemă a filmului se bazează pe o serie de opoziţii: realitate/
ficţiune, spontaneitate/planificare, libertate/constrângere, 
comunicare telepatică/suspiciune. Principiul este translatat şi în 
modul de compoziţie a secvenţei din librărie. Printr-o corecţie 
uşoară spre dreapta, motivată de mişcarea lui Julie să ia ceva 
din sertarul biroului, spaţiul devine împărţit în două: în planul 
apropiat Julie la birou, iar în cel depărtat Céline în sala de lectură. 
Acţiunile uneia dintre fete vor fi apoi reluate de către cealaltă: Julie 
se întoarce de la casă cu taxiul, apoi Céline asemenea (încadrate 
amândouă în prim-plan), Angele-Julie curăţă rana lui Camille, 
Angele-Céline la fel. Bomboana este un mecanism narativ care 
permite trecerea între două lumi ficţionale, la fel cum este folosit 
şi Balzac în „Spectre”. Dar, spre deosebire de acest film, unde cele 
două lumi se anulează una pe cealaltă prin contradicţiile lor, cele 
două lumi din „Céline et Julie vont en bateau” sunt interconectate, 
cele două fete generând povestea din casă. 
Începutul filmului creează o atmosferă de expectativă şi 
posibilitate magică, spectatorul aşteptându-se ca ceva neprevăzut 
să se întâmple din moment în moment. Secvenţele din planul 
ficţiunii au o structură formală distinctivă: camera este imobilă, cu 
lentile cu focală lungă. Personajele au o ţinută rigidă. Repetarea 
aceloraşi scene, filmate din aceleaşi unghiuri, în procesul 
de asamblare a puzzle-ului naraţiunii, accentuează decorul 
claustrant şi fixitatea formei. Protagonistele sunt îmbrăcate în 
haine elegante, roşu şi albastru, contrastând cu îmbrăcămintea 
lejeră a lui Céline şi Julie. 
O pereche de opoziţii interesant de luat în discuţie este aceea 
de matriarhat/ patriarhat, sau mai bine zis univers centrat pe 
figuri feminine versus cel centrat pe figuri masculine. Întregul 
film ar putea fi interpretat în cheie feministă.  Planul realităţii 

se concentrează în jurul prieteniei dintre cele două fete, figurile 
masculine lipsind sau fiind ridiculizate, ca de exemplu în secvenţa 
din parc. Céline se preface a fi Julie şi se întâlneşte cu Guilou, 
un iubit din copilărie. Rupe legătura cu acesta, care o ţinea pe 
tânără în loc, şi îi permite prietenei sale să se elibereze de trecut. 
Momentul în care Julie află de despărţire nu este subliniat prin 
patetism. Ea rupe cu naturaleţe fotografia fostului, agasată 
când o bucată i se lipeşte de picior, de parcă nu i-ar da pace. În 
planul ficţiunii, deşi Olivier păstrează la nivel formal statutul de 
reprezentant al familiei, principiul activ din casă sunt cele două 
femei, Camille şi Sophie. 
Totuşi, scopul ultim al celor două este de a-l atrage pe Olivier. Vor 
fi ridiculizate atât pentru această dorinţă a lor, pentru felul în care 
ele gravitează în jurul bărbatului, cât şi pentru artificialitatea şi 
patetismul lor exagerat. În contrast cu ele, frumuseţea naturală a 
lui Céline şi Julie este cu atât mai revigorantă, mai ales că aceasta 
vine din energia lor nereprimată, femeile fiind femei pentru ele 
însele, nu pentru altcineva. 
Această linie de interpretare feministă este susţinută mai 
ales de scena din clubul de noapte, inspirată din „Dance, Girl, 
Dance” [1940] de Dorothy Arzner. În acea secvenţă, Julie 
denunţă voyeurismul pervers al spectatorilor care văd femeile 
ca simple obiecte pentru plăcerea lor sexuală. Aplicând ideile 
Laurei Mulvey9, femeile (pasive) sunt supuse privirii curioase şi 
controlatoare a bărbatului (activ), imaginea lor fiind modelată de 
către societatea patriarhală pentru a întrupa dorinţele lui.
La fel cum personajele din „Céline et Julie vont en bateau” trec 
peste statutul lor de observatori la cel de participanţi activi, tot 
aşa îşi doreşte Rivette ca spectatorul să poată trece peste tehnică 
şi naraţiune, peste a fi plictisit de ceea ce îi pot părea ca fiind 
„filme aşa cum s-au mai facut” şi să aibă răbdarea de a căuta 
nuanţele şi reiterarea „formulei”. În loc de a nega şi a desfiinţa 
filmele predecesorilor, Rivette găseşte o altă modalitate de a 
deturna convenţiile, nu una literală (negându-le), ci folosindu-
se de ele şi schimbând modul în care sunt receptate. Atât timp 
cât scopul principal este căutarea noului şi înţelegerea sa ca ceva 
ce abordează o atitudine polemică faţă de lucrări anterioare, 
trecerea nu poate fi făcută. 

1. Elizabeth Burns, “Theatricality: A Study of Convention in the 
Theatre and in Social Life”;
2. Idem.;
3. Jurii M. Lotman, „Theater and Theatricality in the Order of 
Early Nineteen Century Culture”;
4. Viziunea lui Sartre este diferită de cea a lui Bertolt Brecht, 
căruia îi impută folosirea teatrului epic în sens pedagogic, 
pentru a prezenta societatea ca un obiect în faţa spectatorilor;
5. Pentru Sartre, libertatea capătă înţeles doar atunci când 
personajele sunt puse într-o „situaţie” care îi împinge la acţiune 
şi la alegeri. Acest mijloc teatral este folosit ca o precauţie 
împotriva teatrului realist, psihologic;
6. În textul original, “composed”;
7. În cele doua volume ale sale, Deleuze oscilează între 
conceptele lui Henry Bergson (memorie, materie şi conştiinţă) şi 
cele ale lui C.S. Pierce („taxonomy of signs”);
8. Fabienne-Sophie Chauderlot, „Becoming Image: Deleuzian 
Echoes in Jacques Rivette’s <La Religieuse>”; 
9. Laura Mulvey, „Visual Pleasure and Narrative Cinema”.
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Una dintre principalele caracteristici ale modernismului cinematografic este 
opoziţia faţă de normele filmului clasic hollywoodian/ tradiţional1, respectiv 
propunerea unei alte variante de a face film (la nivelul formei, structurii, 
conţinutului etc.). Iar felul în care se spune (sau nu) o poveste într-un film 
a fost subiectul unora dintre cele mai radicale reconsiderări. Totuşi, atunci 
când vorbim despre poveste într-un film modernist trebuie să ţinem cont că 
nu este vorba neapărat despre un refuz al naraţiunii, ci despre o reabordare 
a sa. „Dacă arunci naraţiunea pe uşă afară”, spune Rivette, „vine înapoi pe 
geam.”2 Ceea ce îl interesează pe regizorul de film modernist şi, în particular, 
pe Rivette, e mai curând ca naraţiunea, plot-ul să nu ocupe locul cel mai 
important, ci ca „principalele priorităţi de pe ecran să fie pur spectaculare, în 
sensul strict al cuvântului”3. 
În lista sa de caracteristici ale filmelor non-tradiţionale, Bordwell include 
întârzierea expoziţiunilor4. Introducerile nu mai presupun livrarea 
informaţiilor încă din primele 10-15 minute ale filmului (ca într-o schemă 
tradiţională), ci acumularea lor în timp (în „Out 1”, 1971, aşa-zisa introducere 
ţine aproximativ 2-3 ore), de la sine, nu prin intermediul explicaţiilor. Mai 
mult decât atât, faptul că informaţiile încep să se acumuleze nu echivalează 
nici pe departe cu o clarificare a situaţiilor sau a intenţiilor, a motivaţiilor sau 
background-ului personajelor (cu alte cuvinte, nu înseamnă pur şi simplu că 
informaţiile care într-un film tradiţional sunt deconspirate în primele 10-15 
minute ar fi totuşi aflate, doar că mai lent, mai dozat, ci că mare parte dintre 
ele chiar rămân obscure). Ambiguitatea e sporită de faptul că, din momentul 
în care informaţiile încep să apară, spectatorul (şi, după caz, personajul) e pus 
în faţa unor posibilităţi de interpretare, dar asta fără ca „indiciile” (fragmentele 
de informaţie) să permită certitudinea vreuneia dintre variante. Rivette e unul 
dintre regizorii care refuză, de asemenea, să dea explicaţii cu privire la felul 
în care se rezolvă (sau, mai curând, în care nu se rezolvă) evenimentele, lucru 
valabil mai ales pentru filmele sale care se învârt în jurul ideii de conspiraţie. 
András Bálint Kovács face distincţia în cazul filmelor moderniste între 
scheme narative liniare, circulare sau în spirală. „Naraţiunea clasică ajunge 

în general la o înţelegere a poveştii în care toate informaţiile importante au 
fost revelate. Există însă poveşti în care - chiar dacă ştim mai multe la sfârşit 
decât la început, nu aflăm niciodată cum ar fi putut fi rezolvată problema 
principală, pentru că povestea revine la punctul său de plecare fără o soluţie 
şi se termină în acel punct. (…) Înţelegem datele fundamentale ale problemei 
principale, dar nu şi cum ar putea fi rezolvate conflictele generate de această 
situaţie.”5 Aceasta este ceea ce Kovács denumeşte poveste sau traiectorie 
circulară şi, dintre filmele lui Rivette, ea este ilustrată de pildă de „Out 1”: aici 
căutările şi investigaţiile lui Colin şi ale lui Frederique ne ajută să explorăm 
situaţia celor două grupuri de actori şi să ne punem întrebări cu privire 
la eventualele motivaţii ale personajelor, respectiv cu privire la posibila 
conspiraţie existentă. Dar de-a lungul filmului există indicii de ambele părţi, 
suficiente cât să ne dea de bănuit, insuficiente pentru a fi concludente, iar 
relaţiile dintre personaje sunt suficient de ambigue încât să păstreze această 
ambivalenţă. În final nimic nu e rezolvat, în sensul în care nu avem nicio 
certitudine cu privire la existenţa sau la non-existenţa conspiraţiei (o situaţie 
similară întâlnim şi în „Paris nous appartient” – „Parisul ne aparţine”, 1961) 
iar situaţia arată, în mare, aproape la fel ca la început, cercul se închide (una 
dintre ultimele secvenţe arătându-l pe Colin revenit la activitatea sa iniţială în 
postura de fals surdo-mut). 
În „Céline et Julie vont en bateau” („Céline şi Julie se dau în bărci”, 1974) finalul 
e tot unul circular: cea urmărită în primele scene e acum cea care urmăreşte 
şi viceversa. Se sugerează aici existenţa unui ciclu al întâmplărilor, al vieţii („o 
afirmare a unei structuri cosmice mai mari, circulare”6) şi, în acelaşi timp, al 
lipsei unei soluţii, a unei ieşiri: fetiţa din poveste e salvată şi adusă în realitate 
de către Céline şi Julie, dar în una dintre ultimele scene, în timpul plimbării 
cu barca, protagonistele întâlnesc pe lac o altă barcă în care se află personajele 
din poveste (aici imobile, înlemnite în diverse posturi şi cu o culoare a pielii 
nenaturală, albicioasă; respectiva tentă albicioasă a pielii apăruse încă din 
scenele în care personajele se aflau în poveste, iar participarea lui Céline şi a 
lui Julie în aceasta devenea din ce în ce mai activă). 
În alte cazuri „problema iniţială, deşi parţial rezolvată, declanşează alt 
conflict, care reproduce problema iniţială într-o altă situaţie. Personajele trec 
printr-o serie de încercări de a rezolva problema, dar de fiecare dată ajung 
doar la o soluţie temporară. Ele repetă în mod constant situaţii în care aceeaşi 
problemă rămâne să fie rezolvată. Conflictul reapare iar şi iar. Soluţia în 
aceste poveşti este nu eliminarea conflictului, ci a personajelor care nu pot să 
rezolve conflictul. (...) Diferenţa între ele [dintre naraţiunea circulară şi cea în 
spirală, n.m.] este că, în timp ce în naraţiunile circulare personajele nu ajung 
niciodată la o soluţie, în naraţiunile în spirală nu există o soluţie a problemei.”7 
Dacă ne gândim la căutările şi la cercetările lui Frederique, precum şi la felul 
în care ea este eliminată din poveste, putem identifica în „Out 1” elemente ale 
aşa zisei naraţiuni în spirală.  
Un comentariu asupra structurii filmelor tradiţionale este oferit prin 
inserturile din „Noroît” (ele conţin numerotarea actelor, respectiv a scenelor 
pe care urmează să le vedem). Aşa cum remarcă David Phelps, „Rivette 
sporeşte ambiguitatea sugerând (…), prin felul în care structurează filmul, 
că de fapt chiar există un fir narativ coerent [mai curând spus, tradiţional, 
n.m.], măcar dacă noi ca spectatori l-am înţelege.”8 Dacă luăm în considerare 
interpretarea lui Phelps, unul dintre efectele inserturilor ar fi crearea unui 
soi de bănuială, de suspiciune asemănătoare cumva cu cea a personajelor 
din filmele lui Rivette care încearcă să afle dacă există sau nu o conspiraţie 
sau, în cazul de faţă, dacă există sau nu în spatele lui „Noroît” o structură 
(convenţională, în 5 acte) a filmului. 
O altă caracteristică a filmelor moderniste este îmbinarea şi manipularea 
planurilor temporale: în „Noroît” (1976) ea e sugerată de vestimentaţia 
personajelor, un amestec de haine de pirat de epocă şi de costume şaptezeciste 
(adică, pentru vremea la care a fost făcut filmul, actuale), aşa încât nu mai 
putem spune exact în ce perioadă istorică ne aflăm. 
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Una dintre convenţiile pe care le transgresează şi/sau contrazice filmul 
modernist este cea a genurilor cinematografice9. Cu toate acestea, există 
elemente specifice unora dintre genuri care apar şi reapar în filmele 
moderniste, dar ele sunt reabordate, recombinate prin prisma unei viziuni 
personale (care nu mai are cum să fie una inocentă), aşa încât filmul nu e 
limitat şi constrâns de convenţiile genului respectiv şi oferă un comentariu 
(critic) asupra acestuia. „Duelle” (1976) şi „Noroît”, de pildă, ar fi trebuit să 
facă parte dintr-o serie de patru filme numită „Scènes de la vie parallèle” sau 
„Les Filles du Feu”. Fiecare dintre aceste filme urma să reprezinte abordarea 
personală a unui gen de către Rivette. Astfel, „Noroît” conţine elemente 
ale filmului cu piraţi: motivul10 răzbunării, căutarea comorii, decorurile 
corespunzătoare etc., în timp ce în „Duelle” pot fi regăsite elemente de 
film noir şi de film poliţist: investigaţia, urmărirea/ căutarea, femeia fatală 
etc. Dintre acestea, motivele investigaţiei şi cel al căutării tind să reapară 
de-a lungul filmografiei lui Rivette („Céline et Julie…”, „Out 1”, „Paris nous 
appartient”, „Le Pont du Nord”, 1981;  la extrem, se poate spune că şi în cazul 
lui „36 vues du pic Saint-Loup” – „36 de vederi de pe vârful Saint-Loup”, 
2009 - avem de-a face cu un soi de investigaţie, în sensul în care Vittorio 
încearcă să afle lucruri din trecutul lui Kate). 
Ambiguitatea şi/sau relativa lipsă de cauzalitate dintr-un plot modernist, 
precum şi existenţa mai multor fire narative care se întretaie (cazul „Out 
1”, în acelaşi plan al realităţii, cazul „Céline et Julie…”, unde cele două fire 
narative principale aparţin unul realităţii (din film), altul ficţiunii) lasă 
loc unei multitudini de interpretări, semnificaţiile filmului nemaifiind 
la fel de limitate ca în cazul unei scheme tradiţionale. În plus, orice reguli 
sau coduri predeterminate „lasă mai puţin loc pentru invenţia artistică 
[poate că „inovaţie” ar fi fost un termen mai potrivit, n.m.].”11 În plus, filmul 

modernist se concentrează mai mult pe personaj decât pe plot, dar nu 
neapărat pe psihologia personajului, în orice caz nu aşa cum e ea înţeleasă 
în filmele clasice/tradiţionale: „În cinemaul modern concentrarea pe 
personaj nu presupune o caracterizare psihologică (…). Individul abstract, 
<<omul>> ale cărui impulsuri şi motivaţii interioare şi din trecut nu sunt 
factori determinanţi ai lucrurilor care i se întâmplă, e o invenţie modernistă 
(…). Şi tocmai prin acest caracter anistoric, antipsihologic al individului 
abstract, diferă cel mai mult naraţiunea modernistă de cea a unui film de 
artă clasic.”12 Ceea ce nu echivalează, pe de altă parte, cu o lipsă a psihologiei 
personajului: aceste filme „se bazează pe cauzalitatea psihologică la fel de 
mult ca o naraţiune clasică. Dar personajele prototip ale filmelor de artă [şi/ 
sau moderniste, n.m.] tind să se lipsească de trăsături, motivaţii şi scopuri 
clare, evidente.”13

Lipsa unor astfel de informaţii sau ambiguitatea lor dau senzaţia „unei lumi 
total închise (în sine)”14, asta strict în sensul în care nu le putem înţelege 
decât prin prisma unor legi ascunse care le aparţin; de aici, probabil şi 
aluziile şi elementele care ţin de o anume formă de magie sau de misticism 
(obiectele cu puteri supranaturale din „Céline et Julie...”, „Duelle” sau 
„Noroît”, incantaţiile din „Noroît” etc.). Jonathan Rosenbaum observa un 
paradox în legătură cu termenul de „închis în sine” şi cu „Noroît”, având 
în vedere, spune el, că în acest film există numeroase cadre ce înfăţişează 
panorame spectaculoase (în cazul exterioarelor) sau interioare foarte 
spaţioase.15 Din punct de vedere narativ-structural, însă, filmele lui Rivette 
se opun conceptului de „închis în sine” ce caracterizează filmul de schemă 
tradiţională. În cazul acesteia din urmă „finalul poveştii este punctul în 
care ordinea e restabilită în universul plot-ului. Poate fi o nouă ordine, dar 
cel mai adesea este vorba despre ordinea iniţială care a fost întreruptă de o 
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întâmplare ce a declanşat povestea, iar această ordine este restabilită.”16 (O 
deviere de la o astfel de reţetă e constituită de finalurile deschise.). Iar Rivette 
e interesat de suprinderea continuumului vieţii, imposibil de încastrat, de 
înghesuit, de stăpânit într-o schemă tradiţională: realitatea este ea însăşi 
un fel de conspiraţie, iar procesul artistic poate fi o cale de investigare, de 
încercare de explorare a regulilor sale ascunse. La fel cum personajele din 
„Out 1” încearcă să ajungă cumva la acea conspiraţie, să o descopere, aşa 
şi creatorul încearcă să ajungă la realul atât de dificil de prins, de atins, aşa 
cum remarcă Bérénice Reynaud în legătură cu „Out 1”, citând dintr-un film 
de Johan van der Keuken (de unde, spune Reynaud, şi o posibilă explicaţie 
a titlului alternativ al lui „Out 1”, „Noli me tangere” – „Nu mă atinge”)17. În 
viziunea lui Rivette realitatea e una stratificată la nesfârşit (vezi cadrul cu 
Bulle Ogier în „Out 1”, atunci când ea se priveşte în oglindă şi imaginea sa 
se reflectă la infinit), cu atât mai mult atunci când ea e filmată; de aici şi 
dificultatea ajungerii la ea. Astfel, arta şi realitatea, pe de o parte, şi ficţiunea 
şi realitatea pe de altă parte, se întretaie şi comunică în filmele lui Rivette.18 

Însă nu doar realitatea, ci şi teatrul este un fel de conspiraţie („un model 
în miniatură al unei noi forme de societate, capabilă să funcţioneze fără 
ierarhii rigide de control”19) şi cinemaul de asemenea („o echipă de filmare 
e o conspiraţie, complet închisă asupra sa şi nimeni nu a reuşit până acum 
să filmeze realitatea acestei conspiraţii.”20; o altă abordare a aceleiaşi idei: 
„Arta cinemaului însăşi trăieşte într-o relaţie directă cu un plot (complot), 
o conspiraţie internaţională care o condiţionează din interior, ca cel mai 
indispensabil inamic. Această conspiraţie e cea a banilor.”21).
Trei dintre trăsăturile fundamentale ale modernismului cinematografic 
despre care vorbeşte Kovács în cartea sa sunt abstractizarea, subiectivitatea 
şi (auto)reflexivitatea (formei)22. Unul dintre lucrurile pe care le realizează 

procedeele de (auto)reflexivitate are legătură cu relaţia dintre creator, operă 
de artă şi spectator, iar unul dintre efectele ce se doresc a fi obţinute astfel 
este angajarea, participarea activă a spectatorului în procesul de creaţie 
şi conştientizarea acestei participări ca atare. „În cazul lui Rivette”, spune 
James Crawford, într-un eseu, „există senzaţia nu doar a actului de a privi sau 
a duratei (...), ci a faptului de a participa activ într-un proces.”23 Acesta ar putea 
fi unul dintre motivele pentru care, în filmele sale cu şi despre spectacol/ 
artă (teatrul în „Paris nous appartient”, „L’amour fou”- „Iubire nebună”, 1969, 
şi „Out 1”, dar, sporadic, şi în „Noroit”, pictura în „La belle noiseuse”, 1991, 
circul în „36 vues du Pic Saint-Loup”), Rivette arată rareori produsul final al 
actului creator (atunci când produsul final există), fiind cu mult mai interesat 
de procesul în sine24, acordând timp desfăşurării acestuia (duratele lungi ale 
unora dintre filmele lui Rivette pot să fie cu siguranţă puse în legătură cu o 
astfel de viziune, însă ele nu se justifică doar prin asta: durata lui „Out 1” (12 
ore şi jumătate), de pildă, îşi poate găsi o motivaţie şi în faptul că filmul era 
plănuit să fie o miniserie tv) şi dând atenţie detaliilor vizuale şi sonore ale 
acestuia (în special în „La belle noiseuse”), lăsând să se vadă tot ce presupune 
acesta, toate agoniile şi extazele pe care le presupune. În „Céline et Julie...” 
vedem inclusiv ce se petrece în backstage (atunci când protagonistele, aflate 
în povestea din interiorul filmului, sunt îmbrăcate în asistente medicale 
şi se pregătesc să „intre în scenă”). Nu vedem reprezentaţiile propriu-zise 
ale pieselor pe care actorii le repetă în „Paris nous appartient” sau în „Out 
1”, iar în „La belle noiseuse” produsul final (tabloul) există, dar nu apucăm 
niciodată să îl vedem în întregime după ce el e terminat. 
În cazul lui „Out 1” atenţia acordată actului de creaţie înseamnă şi 
conştientizarea de către spectator a procesului de filmare, aşa încât putem 
vedea uneori umbre ale boom-urilor sau privirile trecătorilor care observă 
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camera de filmat (într-un film clasic/ tradiţional acestea ar fi considerate 
greşeli ce ar trebui eliminate sau corectate la montaj). 
O astfel de abordare a temei creaţiei are legătură şi cu ideile lui Rivette 
despre puterea şi menirea de a şoca a artei: „Un film trebuie să fie, dacă 
nu un calvar, măcar o experienţă, ceva care face ca filmul să transforme 
spectatorul, care a trecut prin ceva în timpul filmului, care nu mai e acelaşi 
om după vizionarea lui. În acelaşi fel în care oamenii care au făcut filmul 
au pus în lumină nişte lucruri personale supărătoare, aşa şi spectatorul 
trebuie să fie deranjat văzând filmul”25. Aşa cum remarcă Rosenbaum, 
„ideea că arta adevărată doare- şi nu doar pe creatorii ei, ci şi pe spectatori - 
e centrală pentru acest film [se referă la „La belle noiseuse”, dar afirmaţia e 
valabilă şi pentru alte filme ale lui Rivette, n.m.]”26. E de ajuns să ne gândim 
la reacţiile personajelor lui Birkin şi ale lui Beart la vederea tabloului 
pentru a-i da dreptate lui Rosenbaum. Arta devine un soi de terapie (în 
„La belle noiseuse”, în legătură cu care Tony McKibbin observa, apropo 
de ideea de terapie, că de mai multe ori pe parcursul filmului Marianne stă 
pe canapeaua din studio ca la o şedinţă de psihanaliză27; motivul artei ca 
terapie se regăseşte şi în „36 vues du Pic Saint Loup”: aici Kate se eliberează 
printr-un act de circ de povara trecutului). 
Spuneam mai sus că în viziunea lui Rivette arta trebuie să fie un soi de 
calvar pentru cel implicat în procesul de creaţie, dar şi pentru spectator. 
Probabil că acest lucru poate fi pus în legătură şi cu o anume agresivitate 
audiovizuală în cazul secvenţelor de improvizaţie ale trupei personajului 
jucat de Lonsdale în „Out 1”. În cazul celei mai lungi secvenţe de repetiţie-
improvizaţie (cea din primul episod) secvenţele din studio sunt întretăiate 
cu scene scurte în care Colin ştampilează o serie de foi. Prin contrast, 
aceste fragmente sunt mult mai liniştite la nivel sonor (liniştea e punctată 

de sunetul ştampilei), spaţiul este mult mai puţin aglomerat, iar cromatica 
se restrânge la alb, negru şi nuanţe închise de albastru. 
Fragmentarea şi discontinuitatea (mai ales la nivelul formei) sunt două 
dintre caracteristicile filmelor moderniste identificate de Kovács 28. În 
filmele lui Rivette ideea de fragmentare se regăseşte şi la nivelul imaginii şi 
sunetului. Întâlnim în „Duelle” şi în „Noroît”, la nivelul imaginii, alăturarea 
şi alternarea mai multor tipuri de texturi (în „Noroît” fragmentele în alb-
negru din ultima scenă au o textură granulată, iar „L‘amour fou” a fost 
filmat şi pe 35 şi pe 16mm) şi de filtre colorate (albastru şi roşu-portocaliu 
în „Duelle”, roşu-portocaliu în „Noroît”). Tot cu fragmentare la nivel vizual 
avem de-a face şi în „Out 1”: majoritatea episoadelor încep cu o serie de 
stop-cadre în alb-negru ce rezumă episodul anterior, serie urmată de un 
scurt fragment, tot în alb-negru, ce reia ultima parte a ultimei scene din 
episodul predecent; fragmentarea are aici dublă valoare: există o alăturare 
între color şi alb-negru, dar şi între imobilitate şi mişcare). Fragmentarea 
mai înseamnă în „Out 1” şi juxtapunerea unor secvenţe de fals reportaj 
cu secvenţe de ficţiune. Aşa cum afirmă însuşi Rivette, „Out 1” începe cu 
fragmentele filmate în stil de reportaj, în timp ce ficţiunea îşi face şi ea loc 
încet, încet iar apoi, treptat, părţile de ficţiune „încep să se înmulţească 
până când înghit totul şi, în final, se autodistrug.”29  

Ideea de fragmentare revine şi în „Céline et Julie...”: salvarea fetiţei de 
către protagoniste e posibilă de-abia după eforturile repetate ale acestora, 
după dăţi succesive în care ele încearcă să pună cap la cap bucăţile de 
poveste (un lucru ce poate fi pus în legătură şi cu o idee deja menţionată, 
cea a procesului de artă-calvar). Dacă „arma lui Godard este grenada, care 
face bucăţi mecanismul, lăsând în urmă doar fragmente carbonizate, 
de nerecunoscut şi care sunt incredibil de dificil de reasamblat (...)[,] 
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Rivette, pe de altă parte, lucrează cu atingerea delicată a unui ceasornicar, 
înlăturând zimţii şi resorturile mediului [cinematografic, n.m.] aşa încât 
mai târziu fragmentele să poată fi puse din nou împreună în configuraţii 
asimetrice (d.p.d.v al raportului cu configuraţiile tradiţionale).”, afirma 
James Crawford30. Felul în care Rivette alege să monteze filmele se învârte 
tot în jurul ideii de puzzle, de fragmentare a realităţii şi de reconstruire 
a unei alte realităţi prin reasamblarea inedită a fragmentelor. În unele 
secvenţe vedem inserate cadre scurte cu frunzele copacilor în adierea 
vântului, cu câte o pisică („Céline et Julie...”), cu luna pe cer („Duelle”, 
„Noroît”, „36 vues du Pic Saint Loup”), alteori au loc treceri bruşte de la 
interior spre exterior, urmate de revenirea la interior („Noroît”) şi în alte 
cazuri se realizează întretăieri ale unor scene mai lungi cu cadre scurte 
aparţinând altui fir narativ („Out 1”) : tututor acestor fragmente le poate 
fi găsită cu greu o justificare imediată; ele dau impresia, prin felul în 
care sunt surprinse şi montate, că fac parte din ceva mai larg, misterios, 
complex, nu tocmai comprehensibil, un ceva ale cărui legi sunt ascunse şi 
care, tocmai datorită acestor lucruri, nu poate fi sugerat şi surprins altfel 
decât fragmentar. 
Fragmentarea se regăseşte, după cum spuneam, şi la nivel sonor: scena 
finală din „Duelle”, cea a confruntării, este aproape mută până când 
personajul lui Juliet Berto dispare în urma „duelului”. Dacă până atunci tot 
ce auzim este sunetul înfundat al străzii, din acel moment coloana sonoră 
e inundată de zgomotele traficului. Întâlnim o alternare similară, între 
(cvasi)mut şi sonor şi în ultima secvenţă din „Noroît”.  Totodată, „Rivette 
creează un conflict în coloana sonoră între sunetul realist şi cel stilizat”31, 
acesta fiind cazul unor filme ca „Duelle” şi „Noroît”, în care muzica, 
aparent non-diegetică, se dovedeşte a proveni de la o sursă din mizanscenă 
(prin mişcări de cameră îi descoperim în cadru pe pianistul Jean Wiener în 
„Duelle”,  respectiv pe muzicienii ambulanţi în „Noroît”). 
Rosenbaum afirma în legătură cu „Out 1” că motivele pentru care cele 
două personaje marginale ar dori să afle mai multe despre posibila 
conspiraţie sunt  intelectuale în cazul lui Colin (sau poate că acesta vrea să 
se alăture grupului „13”), şi materiale/ mercenare în cazul lui Frederique32. 
S-ar putea specula, pe baza acestei interpretări, că motivaţiile personajelor 
au o legătură cauzală cu felul în care sfârşesc acestea? Puţin probabil. Mai 
curând, moartea lui Frederique ţine (şi) de rolul pe care îl are accidentul, 
contingentul în filmul modernist (şi alături de acestea, irelevanţa şi 
fracturarea legăturilor cauză-efect). „Într-o naraţiune clasică accidentele 
(…) confirmă legile cauzalităţii (…). În filmele moderne rolul accidentelor 
este nu de a confirma, ci de a pune sub semnul întrebării cauzalitatea şi de 
a demonstra fundamentala imprevizibilitate a felului în care se întâmplă 
lucrurile în lume (…) Ţelul naraţiunii clasice este ca la sfârşit spectatorul să 
uite de caracterul întâmplător al accidentelor, în timp ce scopul naraţiunii 
moderniste este să lase o impresie asupra spectatorului în legătură cu 
efectele dramatice ale accidentelor, motiv pentru care acestea au deseori 
loc la sfârşitul poveştii [aşa cum se întâmplă cu Frederique în „Out 1”, de 
exemplu, n.m.].”� 
Atenţia acordată ideii de şansă, de contingenţă are legătură şi cu procesul 
artistic în sine, aşa încât unele filme moderniste nu au la bază un scenariu 
prestabilit, detaliat, iar asta poate şi pentru a lăsa filmul să se dezvolte de 
la sine, conform unor reguli nevăzute, care depăşesc planurile şi intenţiile 
iniţiale ale creatorilor: „Ce e important e punctul din care filmul nu mai 
are un autor, actori, nici măcar poveste sau subiect, aşa încât nu rămâne 
nimic altceva decât filmul în sine vorbind despre ceva ce nu poate fi tradus: 
punctul în care el devine discursul altcuiva sau al unui altceva, care nu 
poate fi spus tocmai pentru că e dincolo de expresie.”33 

1. Pentru o clarificare a conceptului de modernism cinematografic vezi 
KOVáCS, András Bálint – “Screening Modernism: European Art Cinema, 

1950-1980”, University Of Chicago Press, 2008, în special cap. ”What is 
the modern?” iar pentru o expunere a principalelor caracteristici narative 
ale filmului clasic hollywoodian/ tradiţional vezi BORDWELL, David - 
“Narration in the Fiction Film”, University of Wisconsin Press, 1985, cap. 
”Classical Narration”;
2. ”Rivette: Texts and Interviews”,  editor- Jonathan Rosenbaum, British 
Film Institute, 1977, p. 49;
3. Ibid., p.49;
4. Vezi BORDWELL, David – op.cit., cap. “Art-Cinema Narration”;
5. KOVáCS, András Bálint – op.cit., p.79;
6. http://www.lolajournal.com/1/think.html;
7. KOVáCS, András Bálint- op.cit., p.80;
8. Ed Howard, aici: http://seul-le-cinema.blogspot.ro/2008/06/627-noro-
une-vengeance.html;
9. Vezi KOVáCS, András Bálint- op.cit., cap. ” Genre in modern cinema”;
10. În sensul de motiv narativ;
11. KOVáCS, András Bálint- op.cit., p.62;
12. Ibid., p.65;
13. BORDWELL, David- op.cit., p.207;
14. Sintagma este folosită de Rivette în cronica sa pentru ”Beyond a 
reasonable doubt” (regia Fritz Lang, 1956). Eseul poate fi citit în Cahiers 
du Cinema: The 1950s. Neorealism, Hollywood, New Wave” (editor: Jim 
Hillier), Harvard University Press, 1985, p.140. 
Jonathan Rosenbaum remarca faptul că o parte dintre semnele 
(viitoarelor) preocupări artistice ale lui Rivette pot fi identificate încă din 
cronica respectivă (afirmaţia lui Rosenbaum poate fi găsită aici: http://
www.jonathanrosenbaum.com/?p=16820);
15. http://www.jonathanrosenbaum.com/?p=16820;
16. KOVáCS, András Bálint- op.cit., p.77;
17. Eseul poate fi găsit aici: http://sensesofcinema.com/2007/festival-
reports/vancouver-iff-2006/
18. Repetiţiile teatrale reprezintă şi ele, la rândul lor, un fel de pas 
intermediar, la graniţa dintre cotidian şi spectaculos, dintre realitate şi 
ficţiune (A se vedea, în acest sens, DELEUZE, Gilles – ”Cinema 2: The time 
image”, Athlone Press, 2000, p. 194);
19. B. Kite, aici: http://www.dvdbeaver.com/rivette/ok/otherplace.html
20. Rivette în ”Rivette: Texts and Interviews”, p. 27;
21. DELEUZE, Gilles – ”Cinema 2: The time image”, Athlone Press, 2000, 
p.77;
22. Pentru o detaliere a acestor concepte vezi KOVáCS, András Bálint- 
op.cit., p. 204;
23. James Crawford, aici: http://www.reverseshot.com/article/celine_and_
julie_rivette;
24. Rivette spune la un moment dat: ”actul filmării e parte din filmul în sine. 
Ce mi-a plăcut cel mai mult la acest film a fost că m-am simțit bine în timp ce 
l-am făcut. Filmul în sine e doar un residuu, în care sper că rămâne ceva. Ce 
a fost minunat a fost crearea unei realități care începe să aibă o existență a sa, 
independent de faptul că era sau nu filmată [.]” (”Rivette: Texts and Interviews”, 
p.11);
25. Rivette în ”Rivette: Texts and Interviews”, p. 37;
26. http://www.jonathanrosenbaum.com/?p=7260
27. http://sensesofcinema.com/2007/42/belle-noiseuse/
28. Vezi KOVáCS, András Bálint- op.cit., cap. ”Patterns of Modern Forms”;
29. Rivette în ”Rivette: Texts and Interviews”, p. 45;
30. http://www.reverseshot.com/article/celine_and_julie_rivette
31. Ed Howard, aici: http://seul-le-cinema.blogspot.ro/2008/06/611-
duelle-une-quarantaine.html
32. http://www.jonathanrosenbaum.com/?p=27573
33. KOVáCS, András Bálint- op.cit., p.71-72.
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de Andra Petrescu 

„Out 1: Noli me tangere” („Out 1: nu mă atinge”, 1971, regie Jacques 
Rivette) şi „Tih Minh” (1918, regie Louis Feuillade), ambele filme 
mai lungi de trei-patru ore şi distribuite ca seriale, s-au intersectat 
în Top Ten-ul alcătuit de Jonathan Rosenbaum pentru Sight and 
Sound în 1992.1 Am căutat pe site-ul bfi.org, în topul 250 al criticilor 
din anul 2012 iar Jacques Rivette are două filme ce împart locul 127: 
„Céline et Julie vont en bateau” („Céline şi Julie se dau în bărci”, 
1974) şi „Out 1” (1990 – e trecut anul în care o copie restaurată a fost 
distribuită la Festivalul de la Berlin şi la cel de la Rotterdam2, şi nu 
anul de producţie al filmului, 1971). Criticul de film american spune 
că n-a făcut asocierea complet arbitrar, căci între cele două seriale 
se pot găsi ceva asemănări. Articolul în care vorbeşte despre asta 
e „On the Issue of Nonreception”3 – adică a problemei distribuţiei 
în SUA a unor filme non-americane, dar şi a dificultăţii presupuse 
de organizare a unor proiecţii mai îndelungate de câteva ore – „Tih 
Minh” are aproape şapte ore, iar „Out 1”, puţin peste douăsprezece 
ore şi jumătate. Jonathan Rosenbaum spune că nu mai există un 
mediu potrivit acestui tip de experienţe de vizionare, dar aş spune 
că acum a venit tocmai momentul în care tehnologia permite şi 
facilitează fix acest tip de vizionări – până la urmă, sistemele de 
home cinema, proiectoarele video şi televizoarele cu diagonală mare 
oferă, toate, o imagine suficient de generoasă pentru mizanscena în 
adâncime a lui Louis Feuillade şi pentru cea a lui Jacques Rivette, 
iar frumuseţea ei plastică (şi coregrafia în încadraturi largi) să poată 
fi apreciată corect. O problemă care mă îngrijorează e, mai degrabă, 
calitatea vizuală în care ajung filmele astea la noi. „Tih Minh”, explică 
Jonathan Rosenbaum, pare să fi supravieţuit în cópii fragmentate, la 
o calitate slabă a imaginii, cu scene lipsă în funcţie de copie, deci 
valoarea lui poate fi apreciată cu destul de mult efort din partea 
spectatorilor. Varianta pe care am văzut-o eu avea o calitate foarte 
proastă a imaginii. 

„Céline et Julie vont en bateau” conţine o secvenţă în care una 
dintre fete, îmbrăcată într-un costum elastic negru execută numere 
de magie. Ea aminteşte de Irma Vep, antagonista filmului „Les 
Vampires” („Vampirii”, 1915, regie Louis Feuillade). Preferinţa lui 
Rivette pentru cadrul lung şi încadratura largă pare să-l îndatoreze lui 
Feuillade. Şi n-ar fi doar atât – „Out 1” aminteşte prin relaţia actorilor 
cu spaţiul urban de „Fantômas” (1913, 1914, regie Louis Feuillade) şi 
de „Les Vampires” (1915), mai ales datorită felului în care Rivette 
le permite să interacţioneze sau să se integreze în mulţime. „Céline 
et Julie vont en bateau”, cu secvenţele lui misterioase de trucuri 
magice, portretizează un Paris mistic în aceeaşi măsură în care o 
face Feuillade când transformă arhitectura urbană în ascunzişuri în 
care dispar sau reapar personajele în funcţie de convenabilitate, ca 
şi când ar ieşi dintr-un joben. Parisul este spaţiul care adăposteşte 
(şi încurajează?) meschinăria criminalilor în serialele lui Feuillade 
şi frustrările şi neputinţa în „Out 1”; relaţia dintre problemele 
emoţionale sau psihice ale personajelor şi spaţiu face parte din 
filmele ambilor regizori. Acoperişurile Parisului reprezintă terenuri 
de joacă pentru alergările dintre eroii şi răufăcătorii lui Feuillade, a 
cărui cameră le urmăreşte cu plăcere mişcările. E drept, secvenţa 
din „To Catch a Thief” („Să prinzi un hoţ”, 1955, regie Alfred 
Hitchcock) pare şi ea inspirată de aici, doar că Hitchcock nu pare 
a fi interesat prea mult de modul în care relaţionează actorii cu 
spaţiul respectiv. Rivette, în schimb, când filmează finalul episodului 
opt din „Out 1”, pune la dispoziţia spectatorului întregul teren de 
joacă al celor doi actori, iar coregrafia trupurilor sensibilizează 
simţurile într-un mod cu totul diferit de cum provoacă Hitchcock 
emoţia. La Feuillade şi la Rivette pot admira baletul mişcărilor de 
aparat, combinate cu cele ale actorilor, dar la Hitchcock urmăresc 
nervoasă evoluţia acţiunilor personajelor, care le-ar putea periclita 
viaţa. Feuillade şi Alfred Hitchcock sunt amândoi interesaţi de 
o naraţiune care avansează fără pauze, fără ocolişuri şi care pune 
spectatorul în situaţia de a se teme pentru protagonist – deci să 
empatizeze sau să simpatizeze într-o oarecare măsură. Rivette caută 
un mod de naraţiune cinematografică care să-i ofere spectatorului 
o interacţiune bazată pe stimuli vizuali – care să ţină strict de 
frumuseţea plastică a cadrului – şi auditivi – ultimul episod din „Out 
1” are suprapusă o coloană sonoră ce bruiază. Aparent, Feuillade şi 
Rivette sunt complet diferiţi, chiar dacă şi spectatorul primului se 
poate bucura de un spectacol vizual la fel de impresionant ca al lui 
Rivette. 

FoILetonUL – SenzAȚIonALISM șI SentIMentALISM

Foiletoniştilor li s-au reproşat multe la momentul lor - că au 
personaje marginale, că tratează subiecte scandaloase, că speculează 
emoţional publicul, că, în fine, n-ar aduce literaturii decât ruşine prin 
limbajul de cartier al personajelor şi prin poveştile de mahala. Alfred 
Nettement cere colegilor săi critici să analizeze societatea franceză 
şi politica epocii şi să judece romanul-foileton prin prisma asta. 
Până la urmă, dacă societatea e coruptă şi marginală, de ce literatura 
ar fi altfel (ar arăta altceva?).4 „Out 1” şi serialele lui Feuillade se 
întâlnesc în comentariile lor asupra societăţii franceze – unul asupra 
evenimentelor din mai ’68 şi unul asupra situaţiei pre şi post-belice.
„Recitisem Mizerabilii cu un an înainte, deci ceea ce am avut în minte 
a fost romanul popular al secolului al XIX-lea; Misterele Parisului, 
mai degrabă decât Feuillade.”5 – e răspunsul lui Jacques Rivette la 

oUt 1:  FeUILLADe?
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întrebarea legată de influenţa lui Feuillade asupra lui „Out 1”. Serialul 
lui Rivette şi cele ale lui Feuillade împart, într-adevăr, tehnicile 
foiletonului, chiar dacă primul face, prin „Out 1”, un comentariu 
asupra genului, iar celălalt caută să eficientizeze genul pentru 
cinema. Însă, în ceea ce priveşte serialitatea, trebuie menţionat că 
filmele celor doi regizori se aseamănă – poate din motive diferite – 
în dependenţa relaxată dintre acţiunile dintr-un episod şi reacţiile 
provocate în următorul.
„Tih-Minh” e filmat pe Coasta de Azur – studiourile Gaumont s-au 
mutat din Paris odată cu începutul Primului Război Mondial. Se pare 
că Feuillade folosea un tip de improvizaţie în lucrul lui cu actorii: le 
explica, în linii mari, acţiunea şi le exemplifica interpretând el însuşi 
gestica şi coregrafia pe care le dorea de la ei. Dialogul nu era nici el 
scris, ci îi ruga să mimeze o discuţie anume.6 Detaliul e important în 
comparaţia lui „Out 1” cu filmele lui Feuillade. De ce ? Pentru că „Out 
1” e produsul a treizeci de ore de improvizaţie pe care Rivette le-a 
filmat cu două trupe de actori în primăvara anului 1970. Din acelaşi 
material filmat, bazat pe improvizaţie, Jacques Rivette a montat şi 
„Out 1: Noli me tangere” şi „Out 1: Spectre”, pe care, deşi a dorit să-l 
monteze complet diferit din punct de vedere narativ şi conceptual, 
naraţiunea nu i-a permis. Chiar dacă subiectul se păstrează, „Out 1: 
Noli me tangere” evită existenţa unui personaj principal ca vector al 
evenimentelor narative, iar „Out 1: Spectre” se spune că s-ar învârti 

în jurul regizorului de teatru – are doar patru ore şi a fost lansat în 
1974.
Feuillade improviza având în minte o idee clară despre firul narativ 
(seria de evenimente) şi legătura de cauzalitate între un eveniment şi 
altul. Mai mult, personajele lui – care erau la dispoziţia interpretării 
libere a actorilor doar ca gestică şi dialog mut – sunt în mod 
evident stereotipii bine conturate din care nu se poate ieşi: tânăra 
vulnerabilă, antagonistul (răuvoitorul), eroul, justiţiarul, orfanul, 
comediantul (Mazamette şi Cocantin), aliaţi ai protagonistului sau 
ai antagonistului. Prin urmare, libertatea actorilor e limitată de 
proprietăţile intrinsece ale tipologiilor. Fără îndoială, tipologiile 
enumerate pot servi ca material pentru viitoare improvizaţii, dar nu 
cred că Feuillade era atât de libertin cu actorii.
Rivette a improvizat având în minte o „eliberare” a naraţiunii, a 
actorului şi personajului – de fapt, crearea unei naraţiuni laxe care-şi 
urmează propriul timp şi spaţiu. În „Out 1” actorilor li s-a cerut să-şi 
improvizeze personajele, să alcătuiască, după intuiţia lor, atitudinea, 
gestica, dialogul, relaţiile dintre ei şi reacţiile la acţiunile colegilor. 
Ce le-a spus Rivette, totuşi, au fost liniile mari ale naraţiunii, adică 
existenţa unor (false) conspiraţii şi secrete susţinute de „Istoria celor 
treisprezece”, a lui Honoré de Balzac, şi implicaţiile ideologice legate 
de evenimentele din mai 1968. Diferenţele dintre cele două stiluri 
de improvizaţie descriu diferenţa dintre naraţiunea modernistă şi 
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cea clasică. Dar se poate spune că şi Rivette operează cu tipologii în 
„Out 1” (1971), deşi locul comun pe care îl stabileşte cu „Tih-Minh”, 
„Judex” (1916, regie Louis Feuillade) şi „Les Vampires” se poate 
căuta în foileton, unde personajele defavorizate social şi poveştile 
senzaţionaliste şi sentimentaliste sunt specifice. Frédérique şi Colin 
sunt cei doi „copii” vulnerabili şi marginalizaţi de societate, la fel cum 
Feuillade are personajele lui de melodramă: fata căzută în dizgraţie 
din cauza hoţiilor tatăului, Jacqueline din „Judex”, Tih-Minh – 
copila orfană-, Judex – copilul ajuns orfan ca urmare a vicleniei unui 
bancher, care, la rândul lui, reprezintă tipologia criminalului. 

„on the ISSUe oF nonReCePtIon” – j. RoSenBAUM

Jonathan Rosenbaum dă la o parte intenţiile celor doi, date 
fiind contextele teoretice atât de diferite, şi stabileşte „a few 
correspondences”, începând cu similitudinea situaţiei politice: „Tih 
Minh” ca o reflecţie burgheză asupra rezolvării Primului Război 
Mondial şi „Out 1: Noli me tangere” ca o reflecţie a urmărilor 
evenimentelor din mai ’68; „Tih Minh”, cu o atmosferă sumbră, 
misterioasă şi cu personaje a căror luciditate suferă de pe urma unor 
boli mintale sau accese psihotice şi psihopatice – femeile nevrotice 
sechestrate în beciul Vilei Circe -, se învârte în jurul unor conspiraţii 
puse la cale de un spion german, Marx, şi a inocentei soţii de origine 

asiatică adusă de francezul Jacques d’Athys la întoarcerea din 
Colonii. 
„Out 1” (1971) poate fi interpretat ca „o meditaţie epică asupra 
dialecticii dintre ocupaţii colective (repetiţii de teatru, conspiraţii, 
diverse construcţii contra-culturale, manifeste) şi activităţi şi 
situaţii ce apar din solitudine şi alienare (rezolvarea puzzle-urilor 
şi indiciilor, plot-spinning, nebunie – în ultimul rând) – într-o 
anumită măsură, toate opţiuni ale stângii franceze la sfârşitul 
anilor ’60.”7 Atmosfera din „Out 1: Noli me tangere” (1971) îi pare 
lui Rosenbaum să aibă nişte corespondenţe cu „Tih-Minh”: haosul 
grupurilor teatrale din film, conspiraţiile, mesajele secrete, jocurile 
de interpretare şi deghizare a actorilor, care dublează personalitatea 
acestora. Societăţile secrete şi conspiraţiile se regăsesc, la fel de bine, 
şi în celelalte filme ale lui Feuillade: gruparea secretă a Vampirilor 
(„Les Vampires”, 1915), conspiraţiile dintre Gurn şi gaşca lui de 
bandiţi („Fantômas”, 1913-1914). Dacă în „Tih-Minh”, al lui Feuillade, 
nebunia e generată de avariţia spionului german şi complicele 
lui indian, Kistna, prin acţiunile lor malefice, în „Out 1” e pusă pe 
seama nevrozelor şi frustrărilor unor formaţii de teatru – de fapt, 
a unor artişti de stânga ce se pierd în meditaţii burgheze şi lasă la o 
parte revoluţia socială.8 Pierderile de memorie ale personajelor din 
serialul mut sunt provocate de poţiuni magice, în timp ce elipsele 
din naraţiuna lui „Out 1” se datorează (implicaţiilor) secretizării 
societăţilor conspiraţioniste de stânga şi planurilor secrete de 
schimbare a unei societăţi. 
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DeSPRe ReîMPRoSPătAReA MeMoRIeI SPeCtAtoRULUI

Feuillade folosea un procedeu ca generic pentru filmele lui (o face 
cel puţin în „Fantômas” şi în „Tih-Minh”): fotografiile actorilor 
(fotograme ale actorilor) se succed, una după alta, ca prezentare 
a personajelor. Deşi Jonathan Rosenbaum aminteşte doar de 
„Tih-Minh” – unde s-ar putea spune că înlănţuirea fotografiilor 
are rolul de a evidenţia duplicitatea personajelor –, succesiunea 
de fotograme folosită de Feuillade în „Fantômas” îmi pare mai 
relevantă în paralelismul cu „Out 1”. Genericul lui „Tih-Minh” pare 
doar să prezinte, cu scopul de a ajuta rememorarea episodului 
anterior, fără niciun fel de indiciu că ar reprezenta un comentariu 
asupra naraţiunii, fără să aibă vreo funcţie narativă. În schimb, în 
„Fantômas” funcţionează un pic diferit – chiar invers decât observă 
Jonathan Rosenbaum că o fac în „Tih-Minh” – şi conturează în 
mintea spectatorului trăsăturile personalităţii cameleonice a 
antagonistului; influenţează direct firul narativ al acţiunii prin 
caracterizarea personajului.
Pe genericul de la „Out 1” se succed 26 de fotograme din episodul 
anterior (2 x 13 = 26, notează J. Rosenbaum), legând astfel episoadele. 
N-aş considera metoda un mod de a conecta, efectiv, episoadele 
unui serial şi nici unul de rememorare a acţiunii, ci, mai degrabă, 
o replică ludică şi ironică la stilul în care foiletoniştii încercau să 
introducă detalii, fraze sau cuvinte cheie care să împrospăteze 
memoria cititorilor în legătură cu cele întâmplate în capitolul 
anterior. 

RIVette DeSPRe InFLUenȚA LUI FeUILLADe

Gilbert adair: Şi Feuillade?
rivette: Deloc. Filmul (n.r.: Rivette face referire la „Céline et Julie 
vont en bateau”) nu mi se pare deloc în stilul lui Feuillade. Scena 
cu fete în pantaloni mulaţi negri a fost un gag, a durat doar 30 de 
secunde.
adair: Dar toată ideea cu fantasticul în aer liber…
rivette:  Da, dar asta doar pentru că eram faliţi. Nu a fost deloc 
o poziţie teoretică. Când căutam casa, vroiam ceva cu o atmosferă 
călduroasă; de fapt, e o casă perfect normală, dar am filmat-o în aşa 
fel încât pare nenaturală. Şi am fost foarte norocoşi să găsim pisicile 
acolo. Nu le-am adus noi. Toate pisicile sunt în film pentru că pur şi 
simplu erau acolo.9

Jacques Rivette a negat influenţa lui Louis Feuillade în „Out 1” 
(1971) – ceva mai puţin vehement -, şi în „Céline et Julie vont en 
bateau”(1974) în interviul citat mai sus şi în interviul cuprins în cartea 
„Rivette – Text and Interviews” (editată de Jonathan Rosenbaum). 
Şi pe bună dreptate, oarecum. Rivette îşi admite influenţele la 
nivelul intenţionalităţii, din punct de vedere conceptual. Jean 
Rouch este influenţa directă pe care o citează, Miklos Jancso şi 
Danielle Huillet / Jean-Marie Straub reprezintă şi ei alte puncte de 
interes teoretic. Dacă ar trebui să simplific, aş spune că Feuillade a 
fost un creator de melodrame poliţiste, care vedea cinematograful 
ca pe o artă populară, în timp ce Rivette este un regizor modernist, 
puţin preocupat de popularitatea filmelor, mult mai interesat de 
experimente cinematografice. Şi cu toate acestea, moştenirea 
lui Feuillade în cinema nu e doar aceea de părinte al serialului – 

foiletoniştii au mai multe drepturi asupra titulaturii acesteia decât 
el. Filmele lui Feuillade sunt fermecătoare prin inovaţia plastică 
a imaginii, prin rafinarea stilului de filmare în tableaux vivant din 
Europa anilor 1910-1920. 
„Din punct de vedere formal, ambele seriale se pot numi baziniene 
în preferinţa lor pentru cadrul lung şi mizanscena în adâncime, în 
defavoarea montajului ca transmiţător de mesaj (purtător de înţeles), 
o caracteristică evidenţiată de Rivette în interviul dat lui Serge 
Daney.” (Rivette îşi declară „nevoia” de a vedea prin lentila camerei 
corpurile în întregimea lor, şi astfel să poată observa relaţiile care se 
stabilesc între actori şi personaje şi spaţiu.) „Dar în cazul lui Rivette 
aderarea la această abordare reprezintă un fel de rezumat parodic 
la noţiunea lui Bazin despre realism – un pseudodocumentar 
în maniera lui Rouch oglindit în fantezie – s-ar putea spune că 
submina teoriile lui Bazin, mai degrabă decât să le ilustreze. În cazul 
lui Feuillade, unde este greu să vorbim despre o alegere teoretică, ne 
simţim obligaţi să fim de acord cu Francis Lacassin, Alain Resnais 
şi alţii, când sugerează că Feuillade combină realismul lui Lumière 
cu fantezia lui Méliès într-o combinaţie personală.”10 Dar faptul că 
stilul lui Feuillade e format dintr-un melanj între realismul fraţilor 
Lumière şi magia lui Méliès (o simplificare a situaţiei, oricum) nu 
implică deloc o aderare la ceea ce înţelegea Bazin prin realism: o 
calitate aproape mistică a cinematografului de a reproduce viaţa. 
Louis Feuillade a dezvoltat principiile tablourilor cinematografice 
în aşa fel încât ele să-i servească narativ în alcătuirea poveştii – să 
crească suspansul, să redea o urmărire, să ofere un cadru frumos 
privitorului. De fapt, era la fel de preocupat precum Rivette de felul 
în care spectatorul se raportează la naraţiunea cinematografică, 
chiar dacă folosindu-se de tehnicile melodramei într-un mod clasic. 
Îşi mulţumea spectatorul cu acelaşi tip de spectacol vizual: cel al 
tablourilor cinematografice. A filma în cadre lungi şi largi, care îşi 
permit să cuprindă trupurile actorilor în întregime şi să observe 
cum interacţionează constituie o tehnică şi, până la urmă, Feuillade 
şi Rivette o folosesc deopotrivă. Diferenţa dintre cei doi constă 
în abordări diferite, una clasică şi una modernistă, a naraţiunii 
şi construcţiei personajelor, ceea ce modifică radical structura 
narativă. 

1. http://www.jonathanrosenbaum.com/?s=feuillade
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Out_1
3. Rosenbaum, Jonathan, Movies As Politics, .....
4. Nettement, Alfred, Études critique sur le feuilleton-roman, 
ed. Imprimerie de Sapia, 1845, Paris. 
5. Rosenbaum, Jonathan, Rivette – Texts and Interviews, Ed. 
British Film Institute, 1977, London. pp. 46
6. David Bordwell, Figures Traced in Light, University of 
California Press, 2005, pp. 44
7. Rosenbaum, Jonathan. Movies as Politics. Berkeley, Calif 
London:University of California Press, 1997, pp. 305-306
8. J. Rosenbaum numeşte „Tih-Minh” reflecţii burgheze 
asupra urmărilor Primului Război Mondial, în timp ce „Out 1” 
pare să arate reflecţiile burgheze asupra finalităţii (eşecului) 
evenimentelor din mai ’68.
9.Phantom Interviewers Over Rivette by Jonathan 
Rosenbaum, Lauren Sedofsky, Gilbert Adair, http://www.
dvdbeaver.com/rivette/OK/phantomint.html
10. Rosenbaum, Jonathan. Movies as Politics. Berkeley, Calif 
London:University of California Press, 1997, pp. 306
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de Andrei Luca

Ioana d`Arc (cunoscută în timpul ei drept Jeanne La Pucelle - „La” 
scris aici cu literă mare fiind o formă de respect) a fost o figură istorică 
a cărei poveste a stat la baza mai multor adaptări cinematografice 
care abordează evenimentele petrecute pe durata vieţii ei în stiluri 
şi din puncte de vedere diferite. Ascensiunea ei, de la condiţia de 
simplă fată nealfabetizată, născută la ţară, într-un sat din Lorraine, 
până la aceea de comandant al armatelor franceze care au eliberat 
Orléansul de sub ocupaţia engleză, are drept punct de pornire 
momentul în care tânăra decide să îşi urmărească misiunea divină 
revelată de Dumnezeu prin Sfânta Margaret şi Sfânta Catherine, 
şi anume aceea de a elibera Franţa de sub ocupaţia engleză şi a-l 
încorona pe Charles drept Charles al VII-lea, în Reihms. Încă 
adolescentă în momentul plecării de acasă, Ioana obţine o întâlnire 
cu regele decăzut al Franţei, pe care îl convinge să-i dea o armată. 
Tânăra reuşeşte să elibereze Orléans şi să-l încoroneze pe rege, 
însă, ducându-şi mai departe misiunea de eliberare a Franţei, 
este capturată în Compiègne de soldaţii burgunzi care o predau 
autorităţilor engleze. Judecată pentru erezie, Ioana d`Arc este 
condamnată în 1431 la moarte prin ardere pe rug. Cinci sute de ani 
mai târziu, Ioana d`Arc este sanctificată de aceeaşi instituţie care a 
condamnat-o la moarte.
Filmele pe marginea cărora este alcătuit acest eseu – „Jeanne La 
Pucelle” (1994), al lui Jacques Rivette, „Procès de Jeanne d’Arc” 
(1962) de Robert Bresson, „The Messenger: the Story of Joan of Arc” 
(1999) al lui Luc Besson şi „La passion de Jeanne d`Arc” (1928) de 
Carl Dreyer - reconstruiesc fie în întregime, fie anumite segmente 
din întâmplările relatate mai sus (în câteva cazuri, situaţiile seamănă 
atât de mult, încât personajele chiar vorbesc cu aceleaşi replici), 
dar acest fapt nu face decât să îngroaşe linia, oricum trasată foarte 
apăsat, care le desparte.  
Dar înainte de a intra propriu-zis în miezul dezbaterii, trebuie 

menţionat că există un anume set de diferenţe între cele patru 
abordări cinematografice aflate dincolo de alegerile estetice sau 
de dorinţa regizorului; ele există acolo fiind impuse de nivelul de 
dezvoltare tehnică la care se afla cinematograful în timpul realizării 
lor. Spre exemplu, filmul lui Dreyer realizat în 1928 nu avea cum să 
fie altfel decât mut, fapt care l-a obligat pe regizor să se folosească 
de alte mijloace expresive pentru a reda povestea.  
O primă diferenţă este legată de momentele din viaţa Ioanei d`Arc 
asupra cărora se opresc cei patru regizori. Dacă Dreyer şi Bresson 
aleg să reprezinte doar procesul şi moartea eroinei, Rivette şi Besson 
înfăţişează şi evenimentele anterioare procesului care au condus la 
condamnarea ei prin ardere pe rug. Fiind vorba despre reconstituirea 
unui fapt istoric, se pune probelma acurateţii cu care este redată 
povestea. Din acest punct de vedere, atât Dreyer, cât şi Bresson şi 
Rivette folosesc drept sursă primă de documentare mărturiile celor 
care au luat parte în proces. Rivette are însă un context istoric mai 
larg de reconstruit, aşa că, în perioada documentării pentru film, 
apelează chiar la ajutorul unor istorici care au studiat în special 
perioada medievală, precum R. Pernoud şi G. Duby. Nici Luc Besson 
nu se îndepărtează de realitate în punctele cheie, însă pentru el 
golurile neexplicate ale poveştii devin un impediment pentru 
coerenţa filmului.  

FALConettI VS DeLAy VS BonnAIRe VS joVoVICh

Modul în care Ioana d`Arc este portretizată de către fiecare actriţă 
diferă de la un caz la altul şi reflectă într-o foarte mare măsură 
valenţele pe care le capătă povestea, aşadar, consider că analiza 
jocului persoanelor distribuite drept Ioana d`Arc devine în acest 
caz, mai mult decât în altele, un instrument hermeneutic valoros de 
analiză a filmelor în discuţie. Practic, modul în care cei patru regizori 
au ales să construiască personalitatea protagonistei reflectă viziunea, 
modul în care au înţeles şi relaţia lor fundamentală cu povestea.  
Despre mult comentatul rol al Mariei Falconetti din „La passion de 
Jeanne d`Arc”, de altfel singurul film în care a jucat, Pauline Kael 
spune că „ar putea să fie cel mai bun rol înregistrat vreodată pe 
peliculă”. Acătuit în întregime din încadraturi strânse, filmul nu are 
niciun establishing shot. Fără a se putea orienta spaţial, spectatorului 
nu-i rămâne decât să se agaţe de emoţiile transmise de expresiile 
faciale ale actorilor care apar în film, fapt care contribuie în mod 
decisiv la identificarea spectatorului cu personajul principal. Pentru 
a accentua caracterul ameninţător al judecătorilor, aceştia apar de 
multe ori în contraplonjeu, în timp ce Falconetti, la antipod, este 
filmată de sus în jos pentru a arăta teama, dar şi credinţa pe care 
aceasta o are în divinitate. Roger Ebert povesteşte într-un articol de-al 
său despre un zvon conform căruia Dreyer ar fi forţat-o pe Falconetti 
să îngenuncheze pe pietre şi să îşi şteargă orice expresie de pe faţă, 
aşa încât să obţină acea durere reprimată şi demnă a celui nevinovat 
care suferă pentru o cauză nobilă în care crede cu tărie. Despre stilul 
de a tăia şi de a încadra al lui Dreyer, pe care l-am amintit mai sus, 
tot Roger Ebert menţionează că nu funcţionează ca „alegere estetică, 
ci ca o serie de fragmente ale experienţei emoţionale trăite de Ioana 
d`Arc. Obosită, înfometată, înfrigurată şi constant temătoare, ea 
trăieşte într-un coşmar unde feţele torţionarilor ei apar ca nişte 
demoni spectrali.
La fel ca Dreyer, Bresson nu utilizează nici el încadraturi largi care să 
ne prezinte locul în care se desfăşoară acţiunea, însă complet diferit 
de Dreyer şi datorită filosofiei sale despre jocul actoricesc - el le cerea 
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actorilor neprofesionişti cu care lucra să nu joace deloc şi, mai ales, 
să nu arate niciun fel de emoţie. Ce este interesant e că majoritatea 
actorilor aleşi de regizor sunt intelectuali: după acest film, Florence 
Delay, fiica unui membru al Academiei Franceze, a început să scrie 
romane, iar în 2000 a devenit la rândul ei membră a Academiei 
Franceze. Acest lucru reflectă preferinţa lui Bresson pentru o abordare 
a personajului dintr-un punct de vedere raţional, nu una intuitivă, 
bazată pe trăiri. De altfel, ritmul filmului este susţinut de replicile 
(preluate din copii ale procesului Ioanei d`Arc) care se succed ca o 
rafală peste spectator; pentru întrebările judecătorilor, răspunsurile 
vin mereu sigur, prompt şi inteligent argumentate, fapt care justifică 
necesitatea de a fi distribuit în acest rol o persoană riguros formată 
din punct de vedere intelectual. De asemenea, pentru a suprima 
orice emoţie le-ar putea scăpa actorilor, Bresson obişnuia să tragă 
multe duble, aşa încât trăirile vizibile în mod evident să fie reduse la 
minimum. Spre exemplu, spre deosebire de celelalte filme analizate 
în acest eseu, momentul incinerării o arată pe Florence Delay fără 
nicio expresie, singurul gest pe care aceasta îl face fiind acela de a 
tuşi o singură dată din cauza fumului şi de a spune „Jesus” pe un 
ton din care nu se ghiceşte niciun fel de durere. La sfârşitul unui 
articol despre filmul lui Bresson, Melissa Anderson concluzionează 
că Florence Delay, respectând cu stricteţe indicaţiile regizorului, i-a 
dat lui Bresson ceea ce îşi dorea, însă a oferit publicului mult mai 
mult, şi anume „un nou mod de a accesa şi aprecia povestea celui mai 
remarcabil adolescent vizionar din istorie.”
Dacă cele două filme despre care am vorbit mai sus prezintă situaţii 
statice, procesul şi execuţia Ioanei d`Arc, care pot fi rezolvate prin 

intermediul unor încadraturi strânse şi fără mişcări de cameră 
complexe, „Jeanne La Pucelle” şi „The Messenger: the Story of Joan 
of Arc” încep povestea mai devreme pe axa cronologică: primul în 
momentul în care Ioana d`Arc pleacă de acasă la Vaucouleurs pentru 
a-l întâlni pe Robert de Baudricourt, un căpitan al armatei franceze 
care îi va oferi ajutor pentru a ajunge la regele încă neîncoronat 
al Franţei, iar al doilea, după un mic anunţ scris în care se face 
rezumatul situaţiei din Franţa anilor respectivi, se deschide cu un 
cadru în care Ioana d`Arc este doar un copil.
În prima parte a filmului lui Rivette, Sandrine Bonnaire intră în pielea 
unei Ioana d`Arc care e mai mult soldat, decât sfântă: hotărâtă şi 
fermă, dar, în acelaşi timp plină de o graţie simplă şi feminitate. Acest 
fapt e accentuat şi de imaginea realizată de William Lubtchansky, 
care potenţează în fiecare cadru, prin compoziţie, lumină şi culori, 
spiritul personalităţii protagonistei. De la secvenţe scăldate într-o 
lumină clară şi puternică precum cele în care Ioana dezbate strategii 
de atac alături de ceilalţi comandanţi ai armatei, până la secvenţa 
filmată în lumina slabă a unei dimineţi în care soarele încă nu a 
răsărit, cum e aceea în care protagonista, cuprinsă de fervoare, 
trezeşte soldaţii pentru a merge la luptă, filmul foloseşte lumina ca 
instrument care potenţează dramatic evenimentele. 
Dincolo de acest fapt, Ioana d`Arc văzută de Rivette evocă simplitate 
şi umanitate, fapt care se regăseşte în toate aspectele filmului. Spre 
exemplu, în primele bătălii la care participă, protagonista este rănită, 
demonstrând astfel că este mai aproape de omenesc decât de sacru. 
Un alt gest care susţine ipoteza aceasta este reprezentat de momentul 
în care, anunţată că războiul a început deja, personajul interpretat de 
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Bonnaire îşi pune armura, se urcă pe cal, apoi observă că îi lipseşte 
steagul pe care îl va purta de acum înainte în fiecare bătălie. Recurge 
aşadar la un gest de-o normalitate perfectă şi plin de şarm: întrucât 
calul pe care tocmai se urcase se afla lângă fereastra casei, cere să i 
se dea steagul pe geam. Dacă în mod normal eroii sau eroinele tind 
să fie ridicaţi pe un piedestal unde gesturi precum datul steagului 
pe geam nu au ce căuta, Rivette acţionează tocmai contra direcţiei. 
Ioana d`Arc portretizată de cineastul francez pare reală, autentică, 
regizorul alegând să pună drept titlu denumirea sub care aceasta era 
de fapt cunoscută când se petrece acţiunea, la începutul anilor 1400: 
Jeanne La Pucelle (Ioana Fecioara). Numele sub care o recunoaştem 
astăzi a fost pus câţiva ani mai târziu după moartea eroinei.
De asemenea, sfinţenia personajului este sugerată printr-o 
minune care poate fi confundată chiar cu o întâmplare: vântul 
potrivnic care nu permitea aducerea bărcilor îşi schimbă direcţia 
în momentul sosirii ei. Secvenţele de război, deşi au fost criticate 
în special pentru lipsa de figuranţi şi aspectul low-budget pe care 
îl inspiră spectatorului, din punctul meu de vedere au un anumit 
gen de autenticitate şi frumuseţe provenite chiar din simplitate: 
soldaţii care luptă par în fiecare moment umani, nimeni nu ucide 
treizeci de alţi soldaţi cu o singură lovitură, ba dimpotrivă, în 
agitaţia momentului dau cu sabia unii pe lângă alţii şi se comportă 
neîndemânatic, fapt care mi se pare mult mai aproape de realitatea 
războiului decât situaţiile în care luptătorii trec printre adversari ca 
prin brânză.  
În filmul lui Besson, Ioana d`Arc este interpretată de două actriţe, 
Jane Valentine, cea care o intrerpretează când eroina are vârsta 

de 8 ani, şi Milla Jovovich în varianta adultă.  Nu ştiu care au fost 
instrucţiunile lui Besson pentru Milla Jovovich, însă rezultatul este 
unul aproape ridicol. De asemenea, nu cred că actriţa este cea care 
trebuie judecată aspru, ci regizorul. În primul rând, cheia psihologică 
în care Besson o vede pe Ioana d`Arc se apropie periculos de mult 
de fanatism şi nebunie: în momentul în care îl întâlneşte pe regele 
Franţei, îi cade practic la picioare şi-l îmbrăţişează. Exagerarea 
gesturilor şi a jocului în fiecare moment le face necredibile, iar 
empatia cu personajul pe care Besson aproape că o cerşeşte 
spectatorului este aruncată în aer datorită excesului de zel.  
Un alt exemplu care subliniază tocmai ideea de exagerare ţine de 
reprezentarea divinului. Dacă în celelalte trei filme autenticitatea 
revelaţiilor divine este clară, acestea nefiind totuşi arătate în mod 
explicit, aici Dumnezeu ia forma fie a unui copil îmbrăcat în alb cu 
o privire înfricoşătoare, fie a lui Dustin Hoffman, îmbrăcat în negru 
şi cu glugă. Dintre cele patru reprezentări ale poveştii discutate în 
acest eseu, cea al lui Besson are comoditatea estetică pe care o riscă 
filmele mainstream şi convenţionalismul specific ei. 
În loc de concluzie, pentru mine rămâne o observaţie care cred că 
poate oferi un răspuns în legătură cu diversitatea şi multitudinea 
portretelor Ioanei d`Arc în cinema (filme despre Ioana d`Arc au 
mai făcut şi Cecile B. Demille în 1916, Otto Preminger în 1957 sau 
Roberto Rossellini în 1954): deşi povestea în mare rămâne aceeaşi, 
şirul întâmplărilor este extrem de permisiv în privinţa permutărilor 
pe care autorii le pot face cu personalitatea eroinei. Fascinaţia 
faţă de povestea Ioanei d`Arc vine din faptul că eroina are deja 
versatilitatea unui arhetip.
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Les Films de Cannes à Bucarest (2)
ediția a 3-a

București 19-25 octombrie 2012

de olivia Căciuleanu, Răzvan Dutchevici, Diana Mereoiu, Ioana Moraru                                                                                                                                                                                               

Beasts of the Southern Wild
Sua 2012
regie Benh Zeitlin

În ciuda sfatului autorităţilor, Hushpuppy şi tatăl ei nu părăsesc locul. 
Sunt legaţi de peticul lor de pământ. Nu au nevoie de acte de caritate şi 
nici ca alţii să hotărască ce e mai bine pentru ei. El, văzut alternativ ca o 
figură ameninţătoare şi una protectoare, încearcă să o educe pe fetiţă să 
poată trăi independent. Pe lângă ataşamentul faţă de casă, pe care o vede 
ca fiind cel mai frumos loc de pe pământ, ea moşteneşte de la tată şi un 
temperament vulcanic care face din ea o sfârlează aprigă. 
Un basm modern al nedomesticirii, „Beasts of the Southern Wild” este 
asemănător într-o oarecare măsura lui „Winter’s Bone” (2010, regie Debra 
Granik): an indie sweetheart, apreciat la festivalul indie prin excelenţă, 
Sundance, aduce publicul în centrul unei comunităţi neconvenţionale, 
evidenţiind „exotismul” ei.
Printre altele, „Beasts of the Southern Wild” este despre înfruntarea 
pericolului propriei dispariţii. Prin voice-over, Hushpuppy îşi dezvăluie 
intenţiile cu această poveste – ca peste câteva milioane de ani oamenii de 
ştiinţă să ştie că au fost odată o fetiţă şi tătal ei care au trăit în zona Bathtub. 
Aşa cum în ziua de astăzi se ştiu informaţii despre cei ce au trăit cu milenii 
în urmă datorită semnelor lăsate de aceştia, tot astfel şi protagonista 
vrea să lase ceva palpabil care să îi confirme existenţa. Imitând oamenii 
peşterilor, desenează pe pereţii casei şi ai unei cutii de carton sub care 
se ascunde. Însă rămăşiţele dispar când focul cuprinde casa. În ciuda 
încercărilor, e posibil ca ea şi locuitorii din Bathtub să fie uitaţi. 
Pornind de la ideea că felul în care copiii înţeleg lumea este prin 
folosirea imaginaţiei, se adoptă convenţia realismului magic. Abordarea 
perspectivei lui Hushpuppy ca punct de vedere din care e spusă povestea 
funcţionează ca o motivare a alurii de basm pe care o ia filmul. Topirea 
gheţarilor care cauzează inundaţia din Bathtub este reimaginată sub 
forma unor animale preistorice care se apropie încet şi ameninţător 
de localitatea fetei. Totuşi, pe lângă primejdia pe care o reprezintă, ele 
sunt şi o promisiune ca fetiţa şi tatăl ei să nu fie uitaţi întru totul. Tot 
realismul magic este cel care o invocă pe mamă, o femeie care umple casa 
cu absenţa ei. Pentru Hushpuppy, dispariţia ei, ca şi întreaga persoană, 
sunt învăluite în mister, tot ce a rămas în urmă fiind un tricou şi o voce 
închipuită, a conştiinţei. 

Filmul vrea să integreze o poveste personală într-un context mult mai 
larg, mergând pe ideea interdependenţei. Dacă o parte a întregului, fie 
ea oricât de mică, nu funcţionează aşa cum trebuie, atunci tot întregul va 
fi afectat. Acest principiu se aplică de la boala tatălui până la fenomenul 
încălzirii globale ce cauzează inundarea zonei. 
Dificultatea în ecranizarea unei asemenea poveşti stă în riscul de a cădea 
într-una dintre cele două extreme: fie glorificarea sărăciei, fie exagerarea 
mizerabilismului. Găsirea unui echilibru cere un reglaj fin al felului în 
care este abordat subiectul. Prezentarea locuitorilor din Bathtub cade 
uneori într-o descriere tipică a americanului sărac din Sud, ce trăieşte 
în afara societăţii capitaliste. De la mitizarea mamei (care îl cucereşte pe 
Wink atunci când, îmbrăcată doar într-o cămaşă, împuşcă un crocodil) 
până la gustul pentru alcool al unui Cajun, personajele sunt investite cu 
anumite calităţi care au ajuns să ţină mai mult de folclorul sudist decât de 
realitate. În final par mai degrabă imagini a ceea ce şi-ar închipui alţii, din 
exterior, despre o asemenea comunitate. (de Diana Mereoiu)

De rouille et d’os
Franța – Belgia 2012
regie Jacques audiard

„De rouille et d’os” vine cu un CV impresionant: este regizat de Jacques 
Audiard - care a semnat regia ultra-lăudatelor „De battre mon cœur s’est 
arrêté” („Şi inima mi se opri din loc”, 2005) şi „Un prophète” („Un profet”, 
2009) -, a fost prezentat în competiţia oficială de la Cannes în 2012, 
acţiunea se petrece pe Coasta de Azur, iar Marion Cotillard apare în toată 
splendoarea celor două treimi trupeşti pe care i le dictează personajul. 
Şi dacă nu era suficient, acest personaj se îndrăgosteşte de un pugilist 
amator. Dar de ce oare anumite filme valorează mai puţin decât părţile 
lor componente luate separat?
Ali (Matthias Schoenaerts) şi fiul său, Sam, ajung în Antibes, unde el se 
angajează bouncer într-un club. Aici o cunoaşte pe Stéphanie (Marion 
Cotillard). Legătura dintre cei doi este greu de explicat. Ali o cunoaşte 
încercând să o scape de un individ care nu se poate decide între a se 
da la ea şi a da în ea. O conduce acasă, îi spune că se îmbracă precum o 
prostituată şi îi insultă iubitul. După un accident cu o orcă, în urma căruia 
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ea îşi pierde picioarele de la genunchi în jos, Stéphanie îl sună pe Ali, 
care e chitit să o trateze absolut normal, ca şi pe celelalte femei suficient 
de privilegiate cât să le răspundă la telefon. Şi dacă nu îi convine, să fie 
sănătoasă. Măcar la figurat.
Filmul lui Audiard nu reuşeşte să depăşească această auto-piedică iniţială 
– nu este nicio clipă clar ce anume îi apropie pe aceşti doi oameni. Ce i-ar 
ţine împreună, da, poate fi mai lesne de bănuit (luând în calcul problemele 
fiecăruia – ea nu are picioare, el nu are inimă, iar Vrăjitorul din Oz întârzie 
să apară), dar ceea ce o face pe Stéphanie să pună mâna pe telefon după 
accident şi să îl sune pe Ali rămâne o nebuloasă. Amândoi sunt personaje 
greu de plăcut (mai ales Ali în relaţia cu copilul său), dar problema constă 
în faptul că sunt de neînţeles. Marion Cotillard şi Matthias Schoenaerts 
sunt buni, dar au de interpretat roluri superficiale, trântite în nişte situaţii 
date, doar pentru că „pugilist amator” şi „dresoare de orci, cu picioarele 
amputate” sună mai pompos decât „şofer” şi „chelneriţă”. Tot talentul 
actoricesc al lui Cotillard nu ar putea să exploreze ramificaţiile psihologice 
ale lui Stéphanie, pentru că sunt aproape absente, iar partitura plusează 
ruşinos de mult pe imaginile-şoc ale picioarelor lipsă (imagini care, nefiind 
susţinute de o dezvoltare psihologică a personajului, atrag insistent atenţia 
spre trucul vizual şi atât). Da, tehnologia a avansat incredibil de mult. Da, 
ea este convingătoare în scaunul cu rotile. Dar atât, pentru că rolul nu 
oferă mai mult. De fapt, Audiard mizează pe corporalitatea personajelor 
sale (până şi Anna, sora lui Ali, are un aspect aparte, cu spatele gârbovit 
şi trăsăturile chipului puternice), corporalitate ce cară excesul narativ, în 
lipsa unor vieţi interioare şi a unor culise personale.
Acest exces narativ diluează tensiunea dramei iniţiale (care, altminteri, 
ar fi avut poate un impact mai mare) prin câteva incidente majore care 
distrag atenţia în mod inutil. Devine un fel de şaorma-cu-de-toate. 
Nevoile familiilor din clasa muncitoare a Franţei sunt una; angajatorii 
care îşi spionează angajaţii alta; luptele ilegale de stradă, iarăşi altceva 
(totul pe fundalul unei poveşti de dragoste şi a acceptării unor limitări 
fizice). Aici se poate vedea influenţa fraţilor Dardenne asupra lui Audiard, 

în încercarea de a explora printr-o imagine uşor granulată viaţa unor 
personaje marginalizate (o comparaţie între Ali şi tatăl din „Le Gamin 
au vélo”, „Băiatul cu bicicleta”, 2011, nu ar fi deplasată), în contextul unei 
economii restrictive. Doar că „De rouille et d’os” este subtil ca un ciocan, 
iar această influenţă a fraţilor Dardenne nu se prea potriveşte cu diferitele 
răsturnări forţate de situaţii. Cel mai bun exemplu este sfârşitul filmului, 
construit în jurul lui Sam, personaj folosit aproape ca un artificiu narativ, 
pentru mântuirea lui Ali, o întâmplare care este un deus ex machina 
exemplar.
Filmul este înţesat de idei stridente şi redundante, a căror unică intenţie 
pare să fie mulţumirea unui auditoriu care să simtă că a investit destul în 
ghinionul, brutalitatea şi penuria personajelor, pentru a fi răsplătit cu o 
doză oarecare de sentimentalism, pe care regizorul îl confundă cu emoţia 
reală. (de Ioana Moraru)

killing them Softly 
Statele unite ale americii 2012
regie andrew Dominik                                                                                                                                                                    

E toamna lui 2008. În SUA se apropie alegerile prezidenţiale. Radiourile 
şi televizoarele turuie neîntrerupt discursurile lui Obama şi McCain 
în care cei doi candidaţi îşi prezintă soluţiile pentru ieşirea din criza 
economică.  Cu tot acest vacarm mediatic pe fundal, într-un cartier din 
Boston Frankie (Scott McNairy) şi Russell (Ben Mendelsohn), doi foşti 
colegi de puşcărie, poartă o discuţie despre experienţe zoofile în timp ce 
se îndreaptă cu maşina spre locul unde urmează să comită un jaf ce va 
deranja niţel socotelile multor interlopi. Totul decurge bine pentru cei doi 
până când, la câteva zile după incident, Russell dezvăluie toată tărăşenia 
cui nu trebuie. Jackie Cogan (Brad Pitt) este însărcinat să ucidă pe cine 
e nevoie pentru a restabili situaţia. Bazat pe romanul „Cogan’s Trade” 
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de George V. Higgins, „Killing Them Softly”, noul film al lui Andrew 
Dominik, este o incursiune brutal-dubioasă în lumea gafelor pedepsite 
cu gloanţe a mafioţilor mici şi mijlocii din America.
Concentrându-se mult pe discuţii, Dominik ne reliefează partea 
sentimentală a tipilor duri. Aflăm că delincvenţii au probleme în a 
convinge fete să facă sex cu ei, cei plătiţi să ucidă evită pe cât se poate 
să ia viaţa cunoscuţilor, de teama văicărelilor emoţionante ale acestora, 
veterani cu prestigiu în breaslă sunt înmuiaţi de problemele conjugale etc. 
Întrevederile lungi, în care dialogurile au sau n-au de-a face cu misiunile, 
tind să lase scenele de acţiune pe planul doi, ceea ce conferă filmului o 
atmosferă molcomă, de şuetă. Maniera regizorală este în mare parte una 
seacă, menită să sublinieze cât mai clar cursul acţiunii, fără pretenţia unor 
efecte artistice prea îndrăzneţe. Excepţie face scena în care doi bătăuşi 
intră peste Markie (Ray Liotta) în casă folosind uşa din faţă şi după ce 
camera - rămasă în exterior -  parcurge un travelling de-a lungul peretelui 
clădirii – timp în care dinăuntru se aud tot felul de pocnete şi trosnete –, îi 
vedem pe cei doi îmbrâncindu-l pe bărbat pe uşa din spate. Ingeniozitatea 
acestui cadru ce lasă spectatorul să-şi imagineze agresiunile din spatele 
pereţilor este contrapunctată în mod dezamăgitor de următoarele scene 
de violenţă, în care spectacolul rezidă în metode convenţionale: redare cu 
încetinitorul, mişcări smucite de cameră etc. 
Precum multe alte filme ale căror acţiune se petrece în sânul cercurilor 
rău famate, „Killing Them Softly” îşi propune să ne arate că în acest 
mediu de afaceri simpatia şi afectivitatea colegilor de breaslă sunt foarte 
înşelătoare. Cine greşeşte plăteşte, cine nu mai e folositor e eliminat din 
joc. Adusă în discuţie ori sub forma revelaţiilor depresive ale lui Frankie, 
ori ca o analiză plină de cinism a lui Jackie la adresa discursului lui 
Obama în care se preaslăveşte conceptul de unitate într-o singură fiinţă 
a populaţiei americane, ideea de „singur împotriva tuturor” se impune 
în mod explicit în film. O altă idee promovată ostentativ este aceea că 
nu contează câte greşeli săvârşeşti, ci cum acoperi urmele. Prin corelarea 
tendenţioasă cu discursurile pompoase ale politicienilor, inserate în 

repetate rânduri, ni se sugerează că aceasta este atitudinea de bază şi la 
nivel înalt. 
Un mare minus al filmului îl reprezintă auto-indulgenţa lui Dominik 
la nivel de scenariu. Într-o primă fază ne pune să acceptăm că un 
organizator experimentat de jocuri ilegale este atât de nătâng încât, 
neforţat de nimeni, să dea în vileag metoda prin care a uşurat de zeci de 
mii de dolari o gaşcă întreagă de mahări ai mafiei, pentru ca apoi să nu 
se ia nicio măsură împotriva lui. Un pic mai târziu acţiunea se complică 
în baza unei erori asemănătoare – unul dintre spărgători vorbeşte prea 
mult. Amuzant este că Dominik parcă îşi autoironizează stângăciile 
scenaristice prin intermediul personajelor: Jackie se plânge că lumea din 
jurul lui nu ştie să-şi ţină gura când trebuie. În plus, deşi ni se spune că 
este total nenecesar ca Markie să fie bătut, deoarece până la urmă tot va fi 
lichidat, asistăm atât la scena în care îşi ia bătaie, cât şi la cea în care este 
ucis, ceea ce tărăgănează filmul în mod deranjant. 
Oscilând cu nehotărâre între povestea tragi-comică a celor doi golani 
care ajung ţinta unui grup de mafioţi şi cea a ascensiunii tacticoase a lui 
Frankie spre vârful ierarhiei din lumea crimei organizate, „Killing Them 
Softly” nu abordează îndeajuns de intens niciuna dintre ele. În schimb, 
Dominik încearcă să compenseze printr-o reţetă deloc satisfăcătoare de 
dialoguri lungi şi o facilă miză subversivă, ce anihilează potenţialul de 
conţinut palpitant al filmului, conducându-l spre o zonă de preţiozitate 
insipidă. (de Răzvan Dutchevici)

the time that Remains (timpul care rămâne)
Marea Britanie – Franța – Italia – Belgia 2009
regie Elia Suleiman

Structura filmului se bazează pe ideea că un conflict fundamental între 
oameni de etnii diferite este, din punct de vedere existenţial, imposibil. 
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Cu toate acestea, războiul israeliano-palestinian pare a fi o entitate în 
sine, separată de oamenii care-l trăiesc. Sună pasiv, deoarece autorul 
provine din cultura palestiniană.
Binecunoscutele conflicte de această natură sunt, din punctul meu de 
vedere, rezultatele unei înţelegeri greşite a situaţiei care a fost descrisă 
în mass-media. Într-un fel, imaginea războiului ilustrată de presă este 
cauza conflictului interior nemanifestat nicio secundă al autorului Elia 
Suleiman.
În cazul nostru, nici regula voinţei umane şi nici cea a voinţei divine nu 
pot fi considerate cauze univoce pentru ceea ce s-a întâmplat. E drept, 
doctrina unui Dumnezeu personal ce intervine în elementele naturale 
n-ar putea fi neapărat infirmată, deoarece majoritatea cadrelor sunt 
într-o mişcare continuă, care ar putea să simbolizeze forţa ce uneşte toate 
fiinţele.
Germenele mic, plăpând, ce tocmai iese din sămânţă nu-şi proclamă 
existenţa în mod zgomotos. El e nevoit să treacă prin crusta de pământ 
acoperit cu rămăşiţele trecutului. Totul în punctul acesta al vieţii lui este 
potenţialitate şi un minimum de prezenţă efectivă. Dar şi în cazul în 
care protagonistul nu ar fi supravieţuit, tot nu ar fi un rău absolut, căci 
dispariţia unui om în acest film are capacitatea de a ridica un alt om, la un 
nivel de interpretare ezoteric.
Fiecare om este rezultatul tuturor civilizaţiilor care l-au precedat. Suntem 
totalitatea acţiunilor tuturor oamenilor care au luat parte la formarea 
noastră. Drept dovadă, mulţi psihologi au recurs la diferite modele din 
ideologii apuse pentru a înţelege mai bine structurile psihicului uman. 
Explicaţia acestui demers ar fi următoarea: un individ nu poate fi explicat 
în întregime numai prin cercetarea situaţiei sale actuale - toată istoria 
strămoşilor săi poate să fie discernabilă în actualitatea lui psihologică. 
E surprinzător să vezi câte dintre obişnuinţele care ne-au devenit deja 
atât de familiare, încât ni se par a fi un comportament normal al omului 
civilizat, ascund de fapt semnificaţii neaşteptate în cazul în care sunt 
judecate din altă perspectivă. Suleiman priveşte şi tace – şi te îndeamnă şi 

pe tine ca spectator să priveşti viaţa în acest fel. Pentru că, până la urmă, 
care e misiunea noastră pe acest Pământ?
Este adevărat că experienţa şi gândirea clară sunt unele dintre cele mai 
bune motive pentru convingerile noastre. În această privinţă sunt de 
acord cu raţionalismul extrem al lui Suleiman. O judecată de felul acesta 
ne poate ilustra modul în care se leagă efectiv faptele între ele şi cum se 
condiţionează unele pe altele. Într-adevăr, cele două tabere politice sunt 
analizate şi din acest punct de vedere – deşi le  înţelegem istoria, suntem 
până la urmă numai martori la evenimente, nu aflăm aproape nimic în 
plus în afară de ceea ce vedem si auzim (în afară de momentele în care 
personajele se divulgă singure prin reacţii necontrolate). 
Dar acest aspect ţine foarte mult şi de ochiul fiecărui spectator. Cu cât 
acesta deţine mai multe informaţii despre contextul prezentat, cu atât îi 
va fi mai uşor să-şi explice evenimentele care au loc pe parcursul acestui 
film. Şi totuşi, şi asta ar putea fi o capcană de interpretare, deoarece de 
la cunoaşterea a ceea ce este concret nu există un drum direct spre ce 
ar trebui să fie în cazul ideal. Poţi să ai cele mai clare şi mai complete 
cunoştinţe despre ceea ce se află în spatele unei situaţii şi totuşi să nu poţi 
deduce de aici care ar trebui să fie ţinta aspiraţiilor lor umane. Pentru a 
afla acest răspuns, omenirea a apelat la noţiunea de spiritualitate. Ceea ce 
gândirea nu ne poate da este un sens al scopurilor ultime şi fundamentale 
ale oamenilor. Spiritul ce ne animă, în opinia mea, nu poate fi întâlnit 
decât într-o societate care se străduieşte să-şi păstreze, uneori cu orice 
preţ, tradiţiile puternice ce acţionează asupra conduitei şi judecăţii 
indivizilor, în linişte, ferite de privirile inamice sau de iluzia propriei 
situaţii politice de moment.
Cu foarte puţine replici, foarte vizual, fără scenariu (sau cel puţin 
aşa a dat de înţeles realizatorul), filmul este un tur de forţă regizoral. 
Mizanscena propusă este, în adevăratul sens al cuvântului, originală. 
Intenţii regizorale asemănătoare pot fi întâlnite la regizori precum Sergei 
Eisenstein, Alexandro Jodorowsky şi Takashi Miike. 
(de Olivia Căciuleanu)
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Diary of Pamplona
argentina 2011
regie Gonzalo Egurza

Alcătuit preponderent din filme de arhivă şi diapozitive, „Diary of 
Pamplona” dă iniţial impresia, aşa cum îi sugerează şi titlul, unui jurnal de 
călătorie; această aparenţă e susţinută şi de primele diapozitive, respectiv 
de ultimul home-movie, în timp ce mijlocul e ocupat de substraturile 
tulburi ale călătoriei şi ale relaţiei dintre cei doi soţi. Discursul femeii 
păstrează această faţadă a cvasineutralităţii emoţionale pe tot parcursul 
filmului, dar treptat ea este contrabalansată prin filmări ale coridelor 
şi alergării taurilor din timpul festivalului San Fermin şi prin diverse 
procedee audiovizuale generatoare de angoasă şi de tensiune, iar corida 
şi alergarea taurilor sunt ele însele imagini simbolice ale tumultului. 
Relatarea femeii se rezumă la evenimente şi impresii caracteristice unui 
jurnal de călătorie, nu există în discursul ei nimic referitor la stările 
interioare şi mai ales nimic referitor la relaţia dintre cei doi soţi. E drept 
că tonul său e aproape neutru, dar în el se simte (sau ai senzaţia că se 
simte, prin prisma angoasei care se acumulează) o anume încărcătură 
emoţională. Este vorba aici, până la urmă, despre un act de citire care 
presupune o distanţare temporală (o dublă distanţare temporală: cea a 
scrierii/ consemnării evenimentului şi apoi cea a citirii), adică o perioadă 
de timp între eveniment plus consemnarea sa, pe de o parte, şi citirea 
sa, pe de altă parte; toată această perioadă intermediară presupune 
reevaluarea evenimentului şi adunarea unor emoţii, aşa încât există în 
actul citirii o greutate a lucrurilor nespuse (nu sunt spuse pentru că nu 
au fost scrise). 
„Diary of Pamplona” e, într-un sens, o încercare de recuperare a 
memoriei unor stări, un proces prin care se încearcă să se ajungă la 
autenticitatea şi substanţa unor trăiri trecute, o autenticitate cu atât mai 
greu de recuperat cu cât se interpun, între ea şi recuperator, o serie de 
filtrări şi distorsiuni mentale, emoţionale, temporale şi care ţin de actul 
discursului (verbal şi cinematografic), iar aceste layer-e se întretaie şi/ 
sau se suprapun.

Ţinând cont de prezenţa ocazională a unui bărbat tânăr în cadru 
lângă aparatul de proiecţie, presupunând că acest bărbat ar fi chiar 
regizorul (sau, în orice caz, reprezentarea ideii de regizor), luând în 
considerare faptul că filmul îi este dedicat bunicii lui Egurza şi că 
filmele de arhivă par filmate în urmă cu vreo trei decenii, s-ar putea 
specula că această încercare de recuperare a trecutului despre care 
vorbeam are ca obiect experienţele bunicii regizorului.
Filtrarea şi distanţarea inerente procesului sunt anunţate încă din 
primele cadre, în care vedem aparatul şi ecranul de proiecţie (auzim, 
în plus, sunetul mecanismului aparatului), iar mai apoi suntem făcuţi 
conştienţi de materialitatea peliculei (vedem, de pildă, pelicula 
arzând, un procedeu pe care Egurza îl folosise şi în „-untitled-”, din 
2009). 
Toate aceste filtrări, distorsiuni, transformări, fluctuaţii mentale 
şi emoţionale despre care vorbeam îşi găsesc expresia în „Diary...” 
printr-o varietate de tehnici: slow şi fast motion-uri, supraimpresiuni, 
pierderi de sharf, split-screen-uri, filtre colorate (portocaliu şi 
albastru), repetiţia unor fragmente de filme de arhivă etc. Toate 
aceste procedee duc la apariţia unor relaţii contrapunctice între 
sunet, cuvânt şi imagine, la naşterea unor contraste între ceea ce se 
spune şi ceea ce nu se spune, între ceea ce se aude şi ceea se se vede. 
Dialogul - scris, neauzit - dintre cei doi soţi, e, de cele mai multe 
ori, supraimpresionat pe diverse fragmente din filmările de arhivă, 
replicile soţului, respectiv ale soţiei apărând în stânga sau în dreapta 
ecranului. Există, pe de altă parte, şi naraţiune la persoana a treia 
(sub formă de insert-uri, pe background negru). 
La rândul său, coloana sonoră combină discursul femeii, sunetul 
aparatului de proiecţie, ocazionale fragmente muzicale (care 
sugerează o stare de aprehensiune) şi momente de tăcere. 
Ţinând cont de tot ceea ce am văzut şi s-a acumulat până în punctul 
respectiv, încheierea este una uşor abruptă (mă refer aici pur şi 
simplu la o caracteristică a finalului, nu folosesc termenul „abrupt” 
pentru a critica sau reproşat ceva); ea poartă cu sine toată încărcătura 
nerostitului. (Anca Tăbleţ)
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Meteor
Germania 2011
regie Matthias Müller, christophe Girardet

„Meteor”, câştigătorul Marelui Premiu al Juriului BIEFF 2012, 
e alcătuit din fragmente de filme clasice, (re)montate, ilustrate 
muzical şi acompaniate cu un monolog dedicat copilăriei – de fapt, 
nu copilăriei, ci unui fel de dispută dintre imaginaţia coşmarescă, 
generată de anxietatea necunoscutului, şi cea feerică, provocată 
de liniştea sau relaxarea firească a somnului. Müller şi Girardet au 
împrumutat secvenţele cu băieţii (în vârstă de aproximativ 10 ani) 
din filme clasice precum „Zéro de conduite” (1933, regia Jean Vigo), 
„Le Ballon Rouge” (1956, regia Albert Lamorisse), sau „Les quatre 
cents coups” (1959, regia François Truffaut), şi au luat fragmentele în 
care apare spaţiul cosmic – metaforă a imaginaţiei copiilor – din filme 
clasice SF. Cadrele, o combinaţie de „portrete” şi imagini stilizate cu 
universul, sunt alese şi montate astfel încât să descrie stări – frică, 
tristeţe, pierdere, singurătate şi linişte. Acţiunea nu se poate povesti, 
deşi e alcătuită pe un principiu narativ de început-cuprins-sfârşit, pe 
care îl voi descrie ca pe o  ilustrare a stării de anxietate, începând 
cu debutul neliniştitor al sentimentului de teamă, ce creşte şi devine 
aproape insuportabil, până când pericolul dispare şi, o dată cu el,  
apare liniştea. 
Matthias Müller şi Christophe Girardet, amândoi artişti vizuali 
care lucrează cu found footage, au început să colaboreze o dată cu 
lucrarea „Phoenix Tapes” (1999) comandată de Muzeul de Artă 
Modernă Oxford pentru expoziţia „Notorious: Alfred Hitchcock 
and Contemporary Art” (11 iulie – 3 octombrie 1999), pentru care au 
montat mai multe fragmente din filmele regizorului hollywoodian 
de origine britanică. Cei doi au făcut un fel de muncă de distilare, în 
care au scos din filmele lui Hitchcock motive şi simboluri: ferestre, 
străzi, săruturi, mâini, violuri, scări, obiecte-fetiş, dormitoare, 
replici caracteristice etc – practic e o concentrare a interpretărilor 
făcute pe marginea filmelor lui Hitchcock. „Phoenix Tapes” e cel 
mai concentrat material al celor doi, cel mai facil de asimilat, dat 
fiind că simbolurile pe care le jonglează sunt atât de cunoscute şi 
aparţin unui singur autor. Asta e ceea ce fac în toate proiectele lor: 
stabilesc un punct comun (o temă, un subiect, un sunet, un obiect) 
şi improvizează, pe baza unui material video deja existent – a cărui 
conotaţie e determinată de contextul anterior –, un alt subiect artistic 
cu un alt sens. Ce am descris e o simplă tehnică, şi ar putea defini 
produse absolut egale ca semnificaţie, repetitive, pe când  lucrările 
lui Müller şi Girardet nu sunt mai deloc identice. Dar „Meteor” e cel 
mai narativ dintre ele, ceea ce îl face uşor de urmărit; construcţia lui 
se pliază după intensitatea emoţională ce creşte pe parcursul celor 
15 minute şi se difuză, obţinând finalitate, prin seria de imagini ale 
universului şi ilustraţia muzicală (poate că şi „Beacon” (2002) are 
o funcţie asemănătoare prin vocea care citeşte eseul despre mare). 
(Andra Petrescu)

Impossible exchange
Liban 2011
regie Mahmoud Hojeij 

Filmat de regizor cu propriul aparat video în timpul uneia dintre 
vacanţele sale, „Impossible Exchange” este o „felie de viaţă” care se 
dovedeşte mult mai puternică, prin mijloacele sale rudimentare decât 

o operă de artă excesiv de şlefuită. O mostră de video-art documentar, 
scurtmetrajul explorează modul în care dilatarea timpului prin slow-
motion împreună cu intervenţiile textuale pot spori semnificaţia 
profundă a unei imagini. 
Utilizând mijloace minime, dar care se dovedesc să aibă un efect cu 
atât mai puternic, regizorul libanez Mahmoud Hojeij dărâmă „cel 
de-al patrulea perete”, adresându-se direct spectatorului, pe care îl 
implică într-un episod aparent banal, dar cu o puternică încărcătură 
politică şi emoţională. Un home-movie, filmul reuşeşte să esenţializeze 
un întreg discurs despre ierarhia dintre ţările dezvoltate şi cetăţenii 
acestora, şi ţările în curs de dezvoltare şi locuitorii lor. Un vas de 
croazieră cu turişti străini (în majoritatea lor francezi), trece pe 
lângă un port. Negustorii de pe ţărm merg pe mal, pe lângă vapor, 
dornici să-şi vândă marfa. Apropierea fizică dintre ei nu face decât 
să reamintească de diferenţele de statut care îi plasează în două lumi 
complet diferite. 
Imaginea are o asperitate adecvată, iar momentele cruciale sunt 
prelungite prin utilizarea slow-motion-ului şi a inserturilor de text. 
Prin acestea se creează o legătură şi un dialog imaginar între cele 
două părţi implicate. Această imagine metaforică dezvăluie faptul 
că vânzătorul nu încearcă doar să îşi vândă covorul, ci îşi doreşte să 
poată face schimb de locuri şi de statut cu turistul. Nu îi oferă un 
simplu covor, ci pe sine cu totul. Acesta din urmă, însă, nu e pregătit 
pentru un asemenea schimb, ca urmare a decalajului lumilor de care 
ei aparţin. În mod similar, într-un moment de autoreferenţialitate, 
Hojeij face referire la statutul său de regizor şi la pactul cu privitorul 
de a-i urmări filmul. Prin inserturi, se stabileşte asemănarea dintre 
regizor şi negustorul-actor al filmului său. Se subliniază faptul că 
ni se oferă în întregime, deşi conştient că decalajul dintre cele două 
lumi (a noastră şi a lui, ca cetăţean libanez) se aplică şi în această 
situaţie: „Aş dori să schimb imaginile pe care urmează să ţi le arăt cu 
o viză valabilă în orice ţară europeană.”
Dinamica din cadru scoate în evidenţă paradoxalul. Nava trece pe 
lângă ţărm, dar la bordul ei pasagerii sunt statici, pe când comercianţii 
aleargă pe mal pentru a ţine pasul cu vaporul. Deşi element mobil, 
un punct ce trece pe lângă port, nava este centrul în jurul căruia 
se învârte întreaga lume a negustorilor. Această imagine devine o 
metaforă a întregii dinamici sociale. (Diana Mereoiu)

From tokyo
Rusia 2011
regie alexei German Jr.

Având o atmosferă onirică, aproape suprarealistă, „From Tokyo”, 
în regia lui Alexei German Jr., spune povestea unui bărbat implicat 
voluntar într-o acţiune umanitară în Japonia afectată de o catastrofă 
naturală. Acesta călătoreşte într-un avion înapoi spre casă împreună 
cu un localnic pe care îl salvase.
Graniţa dintre realitate şi ficţiune este greu de delimitat în acest 
scurtmetraj. Trecerea de la una la alta se bazează pe modul în care 
personajele principale resimt timpul: ca pe un flux continuu, în care 
timpi diferiţi există simultan. În ciuda impresiei că avionul este gol, 
cu excepţia lor, cei doi protagonişti sunt însoţiţi de-a lungul zborului 
de proiecţiile mentale ale acestora, ce iau o dimensiune concretă: 
persoane din trecutul lor care îi acompaniază oriunde ar merge. 
Asemănător filmului „Fragii sălbatici” (1957, regia Ingmar Bergman), 
trecutul şi prezentul se întrepătrund şi se întâlnesc în acelaşi cadru, 
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în vreme ce amintirile au puterea de a deveni realitate concretă, ceea 
ce face ca protagoniştii să înţeleagă, cu un sentiment dulce-amărui, 
că nu sunt singuri. În fiecare moment ei sunt însoţiţi de amintirile 
lor, dar tocmai acestea îi vor împiedica, de asemenea, să se poată 
concentra asupra imediatului. Ei există într-o stare de „între”, aflaţi 
într-o călătorie atât fizică, dar şi simbolică, legaţi unul de celălalt prin 
nostalgia resimţită.
Din felul în care este perceput timpul - ca un tot simultan - reiese 
şi o percepţie diferită a memoriei. În loc de a fi un flux mental al 
unor amintiri mai mult sau mai puţin clare, memoria este văzută ca 
o realitate concretă ce se întrepătrunde cu domeniul fizic. Nu este 
o lume paralelă, care presupune sustragerea din momentul prezent 
pentru a te pierde în propriile gânduri, ci este o lume care se confundă 
cu acest moment prezent. Se contracarează ideea trăirii în „acum”, 
o noţiune abstractă, un absolut fără semnificaţie reală. În ciuda 
înţelegerii generale a timpului ca o săgeată liniară ce progresează 
din trecut spre viitor, fiecare om trăieşte în acelaşi moment în 
toate cele trei dimensiuni. Deşi trecutul este o amintire, iar viitorul 
doar o proiecţie posibilă, ambele se amestecă în fiinţa noastră, în 
prezent. Alexei German Jr. spune pe tema asta că „aceste amintiri 
trăiesc în mine, ele devin mai mari decât mine şi rămân ceva la care 
revin mereu. Aceste amintiri sunt eu. Şi acesta este motivul pentru 
care a fost important pentru noi să spunem o poveste profundă, 
semnificativă, despre faptul că trecutul şi persoanele care nu mai 
sunt cu noi nu pleacă de fapt nicăieri, despre faptul că amintirile 
noastre suntem noi. Şi, uneori, amintirile sunt mai substanţiale, mai 
reale şi mai adânci decât realitatea noastră.” (Diana Mereoiu)

Snow tapes
Israel-Palestina 2011
regie Mich`ael Zupraner

O coproducţie Israel-Palestina, semnată de regizorul Mich`ael 
Zupraner, scurtmetrajul „Snow Tapes” din 2011 are o funcţie dublă: 
este şi document şi documentar: o dovadă incriminatoare, relevantă 
pentru ancheta poliţiei, o înregistrare cinematografică a unor 
evenimente nemodificate, selectate din realitate, dar şi o amintire de 
familie.
Filmat amatoriceşte, dar entuziast, chiar de mâna protagoniştilor 
palestinieni atacaţi în mai multe rânduri de coloniştii israelieni, 
scurtmetrajul face parte dintr-un proiect mai amplu al israelianului 
Mich`ael Zupraner: o serie despre convieţuirea musulmanilor cu 
evreii şi despre violenţa absurdă pentru un teritoriu cu însemnătate 
religioasă.
Din primele imagini ale seriei aflăm că  familia palestiniană primeşte 
de la un israelian o cameră de filmat, instrucţiuni de folosire şi „tema” 
de a filma activităţi cotidiene. Celebrul conflict religios dintre evrei 
şi islamici, manifestat la nivel politic, dar şi stradal, este încă viu, încă 
nerezolvabil şi dă naştere unor paradoxuri. În Hebron, de exemplu, 
un oraş palestinian din sudul Cisiordaniei, convieţuiesc evrei cu 
musulmani, iar tensiunile politico-religioase, deşi sunt încă animate 
de o ură activ agresivă, au fost integrate în rutina locuitorilor.
Duşmanii împart aceeaşi casă, îşi cer (cu forţa) drepturile asupra 
identităţii culturale, se hăituiesc la propriu, se omoară, se bat sau 
aruncă cu pietre unii în ceilalţi.
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Aceeaşi situaţie o trăieşte familia palestiniană care, sub „parteneriat” 
cu Zupraner, filmează atacurile evreilor.
Din punct de vedere cinematografic, regizorul foloseşte split-
screen-ul - un tip de limbaj care aminteşte de Andy Warhol: 
imaginile sunt paralele, separate: într-o jumătate a ecranului se află 
filmările palestinienilor, în cealaltă, ale israelianului. Într-o cameră 
sărăcăcioasă şi înghesuită a unei familii modeste sunt vizionate 
filmele amatoriceşti realizate de copiii agresaţi. Vedem pe de-o parte 
(a ecranului) filmarea palestinienilor, pe de alta, pe cea a israelianului 
care înregistrează la rândul său reacţiile celor atacaţi.
Se obţine astfel un soi de „parteneriat vizual” între ce văd musulmanii 
şi ce văd evreii că au văzut/păţit musulmanii. Regizorul pune semn 
de egalitate între cele două  puncte de vedere sugerând paradoxul 
conflictului: fiecare are dreptatea lui şi nimeni nu ia în considerare 
faptul că victimele colaterale ale conflictelor pot fi copii. Palestinienii 
sunt atacaţi de israelieni şi tot ei primesc de la un israelian o cameră 
de filmat ca să se poată apăra în faţa autorităţilor.
Un episod dintr-un documentar care pune problema absurdului 
violenţei dintre oameni care vrând, nevrând, convieţuiesc, „Snow 
Tapes” nu dramatizează, ci arată o stare tensionată. Într-o casă 
modestă a unei familii predispuse prin natura social-culturală a 
lucrurilor, la violenţă, tatăl revede pe casetele video cum îi sunt 
atacaţi din senin copiii.
Camera de filmat este martorul realităţilor ambelor părţi, pe care 
le aduce împreună ca să demonstreze absurdul dintr-un oraş ce 
găzduieşte comunităţi duşmane.
Titlul episodului reconfirmă jocul convieţuirii care suportă 
paradoxuri: imaginile arată şi bătăile (în joacă) cu zăpadă ale copiilor, 
dar şi adevăratele bătăi dintre evrei şi musulmani.
Într-o lume scindată în care oamenii trăiesc după legi şi reguli 
diferite, în care se aşteaptă o dreptate care se pare că nu există, 
camera de filmat are rolul imparţialităţii, reuşind să transforme un 
document în documentar şi să tragă un semnal de alarmă privind şi 
în stânga şi în dreapta o realitate socială absurdă.
Meritul lui Zupraner este faptul că găseşte formula cinematografică 
potrivită pentru conflictul prezentat: split-screen-ul ca aducere 
împreună a două imagini (comunităţi) separate. (Alina Calotă)

Printed Matter
Belgia  2011
regie Sirah Foighel Brutmann, Eitan Efrat

Dintr-un unghi subiectiv, vedem cum nişte mâini de femeie aşează pe 
o masă de lucru transparentă, luminată de jos, cópii-contact (contact 
prints) din arhiva soţului, un fotojurnalist israelian independent. 
Femeia, Hanne Foighel, pare să fie undeva pe la vârsta a doua, iar în 
engleza pe care o vorbeşte se simte o combinaţie sonoră de ebraică 
şi limbi nordice. Deşi pe tot parcursul celor 28 de minute, aparatul 
de filmat rămâne fix pe această masă de lucru - unde Hanne tot 
pune role de film desfăşurate, unele după altele, înşiruiri pozitive şi 
negative făcute 1:1 - în mintea spectatorului se sedimentează treptat 
cum ar putea arăta hors-champ-ul: postura femeii, expresiile pe care 
le-ar putea avea în timp ce-şi aminteşte lucruri din istoria intimă a 
familiei - exclusiv în funcţie de tonul vocii sale sau de inflexiunile 
pe care le încearcă sau de pauzele pe care le face -, cui îi povesteşte 
şi ce legătură există cu această a doua persoană. Cuvintele Hannei 
sunt completate de sunete care vin de undeva din afara camerei în 

care se află ea în momentul înregistrării, ca şi când o fereastră ar fi 
fost uitată deschisă. În momentele ei de tăcere, se disting claxoane, 
vântul şi rumoarea unei lumi care există independent de trecutul pe 
care Hanne încearcă să-l actualizeze privind fotogramele făcute cu 
câteva decenii în urmă de soţul ei. De altfel, crearea acestei stări de 
siaj, de prelingere, de pregnanţă a unor lucruri sau evenimente din 
hors-champ – din ceea ce nu vedem în cadru - pare să fie ceva ce-i 
preocupă pe regizorii Sirah Foighel Brutmann (fiica lui Hanne) şi 
pe Eitan Efrat. Cei doi au mai lucrat împreună şi la scurtmetrajele 
„Prrrride” (2008) şi „Complex” (2008), filme care mergeau, de 
asemenea, în direcţia aceasta; cu alte cuvinte, filme în care cei doi 
trasau pur şi simplu nişte piloni diegetici, sugerând evenimente 
sau chipuri (în momentul în care încadrează corpuri umane de la 
gât în jos, de pildă) care sunt compuse pe de-a întregul firesc într-o 
reprezentare comună a spectatorului cu personajele.
În prima parte din „Printed Matter”, cea în care ne trec prin faţa 
ochilor fotogramele pozitive, asistăm, de fapt, la o întreţesere 
de fotografii de familie şi fotografii „de muncă”, unde munca 
fotojurnalistului André Brutmann presupune o cronică vizuală 
a unor demonstraţii politice, a unor conflicte civile israeliano-
palestiniene de pe malul vestic din Hebron, respectiv o cronică a 
înmormântărilor care le urmau conflictelor armate şi a jocurilor de 
copii în care aceştia remizanscenau luări de ostatici. Departe de a fi 
un simplu discurs despre absurditatea juxtapunerii pe aceeaşi rolă 
de film fotografic a dimensiunii intime (private matter) cu cea social-
politică (social-poltical matters), filmul lui Sirah (Sirah este cea de-a 
doua persoană din cameră, ea este cea căreia i se adresează Hanne) 
şi al lui Eitan pune pe masă chestiunea biografiei şi a rememorării 
în corelaţie cu tot ce presupune orizontul ficţiunii, de la ideea 
fragmentarului experimentat în timp ce este trăit (pe o scală 
de 1:1) – adică ceea ce se întâmplă în hors-champ când cei doi fac 
filmul „Printed Matter” -, la felul şi forma în care ne ordonăm sau 
nu amintirile atunci când le actualizăm (ca în timpul unui proces 
de mărire fotografică), coerent sau incoerent, urmând o logică a 
cauzalităţii sau doar una a juxtapunerii. Spre exemplu, asasinarea 
unui lider religios coexistă în fotograme şi în amintirile lui Hanne cu  
momentul în care fiica ei are o infecţie la o ureche sau cu senzaţia 
de rău fizic pe care o avea după naştere: I actually look like shit, it’s 
December, it’s freezing cold. 
Cópiile-contact pozitive din prima parte sunt înlocuite în partea a 
doua a filmului de negative, iar Hanne le comentează din ce în ce 
mai puţin, urmând ca în partea a treia să nu mai vorbească deloc şi să 
conchidă într-o franceză elegantă - mai mult expirată decât vorbită 
articulat -, peste care pluteşte o urmă de modestie şi împăcare, ca 
atunci când cineva termină de mărturisit lucruri personale şi se dă 
cu un pas în spate, repliindu-se: C’est tout. 
În mod paradoxal, replica finală a lui Hanne – o replică despre 
care am fi poate tentaţi să spunem că vine din nevoia de a construi 
poveşti cu început, mijloc şi încheiere – vine, de fapt, la capătul unei 
părţi a treia în care nimeni nu a spus nimic, ci în care doar am văzut 
contururi de oameni perindându-se pe ecran, asociate cu numele 
acestora, scrise în marginea unui A4. 
Hiper-minimalist formal şi cu o structură care înseamnă abstractizare 
progresivă, „Printed Matter” e un film viu, în care, în mod simultan, 
se vede procesul cinematografic şi se contruiesc make-believe-uri 
diferite de la o vizionare la alta, în funcţie de fotogramele pe care 
se întâmplă să cadă ochiul spectatorului - de fiecare dată într-o 
altă selecţie - şi în funcţie de care dintre cuvintele Hannei rămân 
impregnate cel mai puternic în noi. C’est tout. (Andreea Mihalcea)



75

Festivalul Internațional de Film 
Studențesc „CineMAiubit”

ediția a 16-a

București 3 – 6 decembrie 2012

de Bianca Bănică, Raluca Durbacă, oana Ghera, Ioana Moraru                                                    

Barbakan
Polonia 2012
regie Bartolomiej Zmuda

„Barbakan”, scurtmetrajul  câştigător al marelui premiu CineMAiubit 
de anul acesta, funcţionează ca un thriller care în ciuda adeziunii la 
convenţiile genului, nu reuşeste să te ţină cu sufletul la gură pe tot 
parcursul filmului.
Bazat pe o întâmplare reală, după cum suntem anunţaţi la începutul 
filmului, „Barbakan” spune povestea lui Emil, un bărbat de până în 
treizeci de ani care se întorce acasă după câteva luni de muncă în 
afara Poloniei. Pe drum îi sunt furaţi banii. De aici încolo construcţia 
filmului se mulează pe tiparul filmului de acţiune. Acasă îl aşteaptă 
soţia însărcinată şi plata chiriei, informaţie introdusă rapid prin 
vizita intempestivă pe care administratorul blocului i-o face Anei 
imediat după ce Emil o anunţase că e în drum spre casă. Evident, 
situaţia dată funcţionează ca un deadline care îl împinge pe erou să 
fure la rândul lui portofelul şi laptopul unui vecin de compartiment 
(acelaşi care îi plătise în prealabil biletul de tren), carevasăzică să-
şi sacrifice propriile convingeri şi valori for a greater good. Trenul 
este un expres, deci nu opreşte până la destinaţie, funcţionând 
astfel ca un alt factor de presiune, la fel ca şi controlorul şi ceilalţi 
responsabili ai companiei de căi ferate, care odată ce furtul a fost 
descoperit îl urmăresc pe Emil pe coridoarele trenului. Încolţit din 
nou, de această dată din pricina propriilor acţiuni, Emil se aruncă 
previzibil pe fereastră, nu înainte de a avea un moment de regret în 
care - realizând situaţia în care se află - încearcă să îşi răscumpere 
greşelile.
Până în acest punct, construcţia filmului respectă cuminţel 
convenţiile, mai mult pe tiparul „una caldă - una rece” decât într-o 
înlănţuire cauză - efect perfect armonizată, dar una peste alta pare 
să fie onorabil de entertaining în raport cu pretextul narativ destul 
de banal.
Finalul în coadă de peşte însă, cu soţia aşteptând un soţ care nu 

mai vine şi Emil trezindu-se la câteva ore după suicid în mijlocul 
câmpului, părând să nu îşi amintească nimic, simţind doar o spaimă 
cutremurătoare la vederea unui tren în trecere, complică inutil 
povestea, reuşind să creeze pe de o parte o nouă întorsătură de 
situaţie, de această dată mai puţin previzibilă, iar pe de altă parte 
diminuând forţa dramatică a gestului disperat pe care îl face eroul. 
În plus, prim-planul cu pretenţii de metaforă al eroului în ochii 
căruia se oglindeşte trenul, deşi strălucit vizual, e supărător pentru 
că impune filmului un aer voit somptuos, de construcţie care merge 
mai presus de ceea ce se vede pe ecran, nepotrivindu-se de nicio 
culoare cu ceea ce e filmul de fapt. 
„Barbakan” este un thriller funcţional cu valenţe de entertainment 
de calitate care beneficiază de un joc actoricesc şi un concept de 
imagine remarcabile, onorabil executat pentru standardele unui film 
de şcoală. (de Oana Ghera)

Dialoguri terapeutice
România 2012
regie andrei Georgescu

„Dialoguri terapeutice”, regizat de Andrei Georgescu, este un film 
foarte uşor de licitat: personaje celebre ale cinematografiei române 
recente sună în direct la o emisiune de radio pentru consiliere 
psihologică. 
Ideea este originală, atractivă şi ofertantă, cochetând cu noţiunea de 
sequel, aproape absentă din cinematografia română de după 1989. Pe 
rând, sub protecţia anonimatului, la emisiune sună Cristi („Poliţist, 
adjectiv”, 2009, regie Corneliu Porumboiu), Lubi („Pescuit sportiv”, 
2009, regie Adrian Sitaru), „tatăl” („Marilena de la P7”, 2006, regie 
Cristian Nemescu) şi Tavi („Alexandra”, 2007, regie Radu Jude). 
Fiecare îşi împărtăşeşte drama personală, inspirată de povestea 
iniţială, dar adaptată unei teme unice care susţine întregul film: 
problemele conjugale. Filmul continuă aşadar „ficţiunile reale” ale 
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acestor personaje deja cunoscute, cu menţiunea că accentul se mută 
uneori (în cazul lui Cristi şi al „tatălui” din „Marilena”) de pe ceea ce 
în poveştile iniţiale era fir narativ principal, pe cel secundar.
Un bun exemplu în acest sens şi poate şi cel mai bine realizat 
este episodul lui Cristi, având în vedere că personajul vine cu un 
context zdravăn de frământări emoţionale, clauză necesară pentru 
„Dialoguri terapeutice”. Dar dacă în povestea sa originală aceste 
frământări ale personajului erau în principal legate de moralitatea 
profesională, dezordinea conjugală trecând pe un plan secund, 
continuarea pune accentul tocmai pe viaţa personală a personajului, 
ignorând cu desăvârşire orice alt aspect. Tocmai această opţiune, 
împrumutarea unui personaj cu un background deja solid pentru 
deservirea scopurilor unui autor cu totul diferit, permite abordarea 
conceptului de operă deschisă, concept ce poate preciza capacitatea 
de omogenitate a unei culturi într-un anumit moment şi permite 
coabitarea unei multitudini de sensuri în acelaşi spaţiu. Pentru că 
opera deschisă propune perspective, nu impune ierarhii, permite 
şi manifestări artistice generoase. De pildă, este interesant că 
personajele din „Dialoguri terapeutice” se pot raporta unele la 
celelalte, cum ar fi Tavi, care îl sfătuieşte pe tipul de dinainte, 
respectiv tatăl unui puşti îndrăgostit de o prostituată, cum să se 
poarte în căsnicie. Iar jingle-ul farmaciilor Catena sună nesperat de 
bine pe post de coloană sonoră. (de Ioana Moraru)

Guilt trip
Franța 2011
regie Maxence Paris

Virusul Culpa este metoda secretă prin care Biserica Catolică 
controlează credincioşii. Cel puţin acesta este postulatul pe care 
regizorul şi scenaristul Maxence Paris îşi construieşte naraţiunea 
în scurtmetrajul „Guilt Trip”. Filmul urmăreşte încercarea unui 
psihanalist jungian de a-şi vindeca o pacientă de virusul Culpa, 
care se manifestă ca un semn din naştere ce se extinde pe corp 
proporţional cu creşterea sentimentului de vinovăţie al posesorului. 
Vinovăţie în legătură cu ce? Ei bine, cu orice: greşeli mari, greşeli 
minore, fapte condamnabile, fapte neimportante, acţiuni conştiente, 
dorinţe neconştientizate. Biserica Catolică pare să deţină monopolul 
pe vinovăţie în acest film. Mai mult, simplul impuls de a-ţi cere scuze 
pentru orice tip de acţiune minoră greşită pare a fi pre-ordonat de 
către malefica Biserică Catolică, şi, drept urmare, este sancţionat 
în repetate rânduri de către psihanalist. Nu numai atât, dar această 
frază cu valoare de incantaţie („Îmi cer scuze”) duce la extinderea 
semnului din naştere provocat de virusul Culpa pe tot corpul 
pacientei. Deci cele două acţiuni sunt în legătură cauzală directă, 
prima determinând-o pe cea de-a doua. Deci a verbaliza sentimentul 
de regret resimţit vizavi de orice fel de acţiune reprobabilă creşte 
puterea de control a Bisericii Catolice asupra enoriaşilor. Dar să 
admitem că aceasta este o comedie bufă. 
Ca şi în filmul „Monty Python’s Life of Brian” („Viaţa lui Brian”, 
1979, regie Terry Jones), la care „Guilt Trip” face aluzie în repetate 
rânduri, ţinta principală nu este credinţa sau persoana lui Iisus 
sau învăţăturile biblice, ci instituţia care a acaparat credinţa şi 
pe credincioşi – Biserica Catolică. Mai mult, în această diegeză 
antidotul pentru virusul Culpa este scăldarea pacientei într-un lac, 
aluzie, desigur, la botez, şi mergând mai departe, aluzie la adevăratul 
mesaj al sacrificiului christic – iertarea păcatelor. Însă scurtmetrajul 

nu urmăreşte să demitizeze Biserica Catolică, ci să demonstreze 
că însăşi credinţa este deja demitizată în interiorul Bisericii 
Catolice, sau, cel puţin, în ochii Papei, acest Ernst Stavro Blofeld al 
instituţiilor religioase, aşa cum îl prezintă regizorul. În momentul în 
care psihanalistul porneşte în căutarea lacului care o poate vindeca 
pe pacientă de virusul Culpa, Papa primeşte un telefon informativ 
de la un preot cu privire la acest eveniment cu potenţial catastrofal 
pentru Biserică. Papa răspunde la telefon cu o mână băgată adânc 
în hostiile folosite la împărtăşanie, ca într-un castron cu chips-uri. 
Papa nu numai că nu are respect pentru însemnele sfinte, dar este şi 
un mare păpuşar, la propriu, pentru că foloseşte două păpuşi pentru 
a-şi ilustra conversaţiile cu preotul. Aluzia la personajul negativ din 
James Bond este creată prin detalii: Papa, filmat doar de la brâu în 
jos, are pe deget un inel voluminos, cu piatră, şi mângâie tacticos o 
pisică. Trimiterile la seria James Bond nu se opresc aici, căci Papa 
decide să trimită un preot, agentul 003 (aluzie, desigur, la Sfânta 
Treime, şi ea, de altfel, la dispoziţia Papei), pentru a opri demascarea 
Bisericii Catolice. 
Preotul însă se împiedică în propriul dogmatism, fiind nevoit să se 
oprească la fiecare troiţă sau statuie cu Sfânta Maria, pentru a ridica 
o rugăciune, dându-le psihanalistului şi pacientei timp să ajungă 
primii la lacul fermecat. Înfruntarea finală este inevitabilă. Preotul 
mizează pe tactici vechi de înfricoşare a adversarului, scoţând o cruce 
considerabilă la vedere şi vânturând-o în faţa psihanalistului ca într-
un ritual de exorcizare. Eforturile sale sunt înlesnite de pacientă, care 
se îmbăiază în lacul fermecat, punând capăt luptei şi reducându-i 
activitatea la aceea de a vinde cruci şi icoane tămăduitoare turiştilor 
veniţi să viziteze apoi lacul (o activitate profitabilă pentru Bisericile 
Creştine în Evul Mediu, care s-a perpetuat până în ziua de astăzi).
Deşi scurtmetrajul este părtinitor, lipsit de introspecţie, limitat din 
punct de vedere stilistic şi pe alocuri auto-contradictoriu, valoarea 
sa de entertainment nu poate fi negată. (de Raluca Durbacă)

My Baby
România 2012
regie Luiza Pârvu

Unul dintre filmele UNATC cu o mai mare complexitate narativă, 
scurtmetrajul „My Baby”  pune în scenă o idee cu substrat moral 
şi psihologic. O femeie nerealizată nici în plan sentimental, nici 
în plan profesional, încearcă să convingă un bărbat necunoscut 
să facă un copil cu ea. Regizoarea Luiza Pârvu se bazează atât  pe 
context (femeia îşi irosea o mare parte din viaţă îngrijindu-şi mama 
paralizată), pe  faptă  în sine (bărbatul acceptă să îi facă un copil 
femeii căreia abia îi aflase povestea, deşi era căsătorit şi avea deja o 
fiică), cât şi pe personaje, ca tipologii (el - bărbatul atractiv, inteligent, 
cu o familie şi o carieră echilibrate; soţia lui – femeia loială, familistă, 
ataşată de copii, e capabilă să înţeleagă şi să accepte compromisuri 
în numele unui bine superior; Iulia - femeia care încearcă să dea un 
scop nobil vieţii sale, îl alege pe cel mai nobil - creşterea unui copil 
-, dar mijloacele utilizate sunt de o moralitate dificil de justificat ).
Cu toate că impactul dramatic este major, acţiunile sunt finalizate 
destul de facil. Deşi personajul Iuliei este bine definit, atmosfera 
creată în jurul ei justificându-i, până la un punct, fustrarea, atât 
bărbatul cât şi soţia lui acceptă parcă prea uşor acordarea unui 
ajutor care din acţiune voluntară pare să devină obligaţie morală 
(cel puţin pentru el). Povestea lasă în urmă câteva „de ce-uri” şi 
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câteva păreri în contradictoriu, în funcţie de personajul cu a cărei 
situaţie spectatorul simte că poate empatiza. 
Scurtmetrajul Luizei Pârvu pune în contrast două imagini diferite 
ale femeii, lăsând bărbatul puţin în umbră, la statutul de pion în 
rezolvarea conflictului (sau mai degrabă în declanşarea lui, având 
în vedere contextul dat). Se înfruntă pe de o parte femeia care este 
dispusă să facă orice pentru a-şi găsi un scop al existenţei, ceva care 
să îi dea un sens pentru a nu claca în faţa vieţii sale dificile, iar pe de 
altă parte femeia împlinită în rutina propriului cămin şi a propriei 
slujbe, careia îi este dezechilibrat universul şi care este forţată să 
accepte bizarul unei situaţii care o umileşte (în poziţia de soţie), 
pentru ca împlinirea ei să nu fie distrusă. (de Bianca Bănică)

Pastila fericirii
România 2011
regie cecilia Felmeri

„Pastila Fericirii” este în parte o satiră la adresa emisiunilor de 
tip reality show, în parte o comedie dulce amăruie despre micile 
abuzuri cotidiene de care se tot loveşte omul de rând în societatea 
românească actuală, frustrări acumulate zi de zi pe care are şansa să 
şi le vindece (cum altfel?) doar în faţa televizorului. Într-un reality 
show întâmplarea neplăcută este reconstituită cu un twist, un final 
altfel în care răul din poveste îşi primeşte meritata răsplată, urmând 
un fel de lege a talionului amestecată cu să moară și capra vecinului, 
care nu bucură până la urmă pe mai nimeni, în afara – poate - a 
telespectatorului care se zgâieşte la televizor şi sparge seminţe.
Personajele sunt vădit stereotiputi - de la casieriţa plictisită şi 

îngălată, deranjată de client şi nevoită să se coboare din înălţimile 
ghişeului ei, la muritorii de rând, la victima care e banalitatea 
întruchipată, de la bărbatul cu lanţ la gât care scuipă entuziasmat 
coji de seminţe cu ochii holbaţi la televizor, la nevastă-sa, variantă 
a casieriţei off-duty, plictisită de viaţă şi enervată la culme de tupeul 
realizatorilor emisiunii, emisiune care de altfel nu pare să îi fi 
displăcut până la episodul în cauză. 
Discursul regizoral al Ceciliei Felmeri vizează de altfel în subsidiar 
forţa manipulativă a televiziunii, a cărei capacitate cinematografică 
de  make believe, întărită de un carton cu „bazat pe evenimente reale”, 
îl subjugă pe telespectator prin subţierea graniţelor dintre realitate 
şi ficţiune. 
Acesta, convins de veridicitatea faptelor, se implică emoţional prin 
identificarea cu personajul sau cu situaţia de viaţă descrisă, întreg 
succesul emisiunii bazându-se pe această formă de empatie, semn 
că televiziunea fie se adaptează unui segment de piaţă îndobitocit, 
fie are şi ea un rol în îndobitocirea telespectatorilor. (de Oana Ghera)

Rebelion
România 2012
regie Matei Lucaci-Grunberg

Asemeni altor scurtmetraje studenţeşti („Outrageously Disco”, 
„Mătăsari”, „Strung Love”), „Rebelion”, al lui Matei Lucaci-
Grunberg, se autoîncurajează să experimenteze, apropiindu-se de 
genuri şi subgenuri, tendinţă din ce în ce mai răspândită printre 
cineaştii români, luând în calcul şi posibilităţile tehnologice 
rezonabil accesibile. 
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În cazul de faţă, clasarea este simplă: comedie tip mockumentary, 
un subgen la modă în prezent, întâlnit mai ales în sitcom-urile 
americane („The Office”, „Parks and Recreation”, „Modern Family”). 
Povestea din „Rebelion” gravitează în jurul lui Mihai, un tip care 
dă o petrecere de „sfânta sărbătoare” a Revelionului, unde invită 
oameni care îi sunt mai mult sau mai puţin prieteni. Personajele sunt 
intenţionat unidimensionale, fiind foarte uşor de identificat bufonul, 
hipsterii, mucalitul, fata de oraş, ipohondra, aghiotantul, oile negre 
(şi un singur exemplu de luciditate). 
Tipologiile sunt bine delimitate şi, de dragul manifestării acestor 
tipologii, apar diverse conflicte amuzante, care decurg tocmai din 
încăpăţânarea de a nu se adapta la anumite situaţii. Personajele pot 
susţine corect aceste conflicte tocmai pentru că sunt construite în 
jurul câtorva reguli de bază ale mockumentary-ului: în primul rând, 
personajele se iau foarte în serios (chiar şi în cazul lui Mihai, care 
se autoproclamă bufonul grupului), fiind foarte bine ancorate în 
propria realitate şi în discursurile lor, care le subliniază găselniţele, 
umorul şi caracterul uman. În al doilea rând, oricât de ridicole ar fi 
lucrurile pe care le spun, personajele nu sunt ridicole pentru că sunt 
portretizate într-o lumină caldă, ci sunt bine intenţionate, amuzante, 
iar spectatorul se poate identifica cu ele.
Filmul este realizat în cheia dinamică a mockumentary-ului, cu 
interviuri tip talking-heads şi pasaje de cinéma vérité filmate din mână, 
care întreţin mirajul de documentar. Interviurile subliniază ironia 
juxtapunerii dintre realitate şi percepţia oblică a personajelor asupra 
a ceea ce se întâmplă, excepţiile fiind rare (poate doar în cazul lui 
Daniel, exemplul de luciditate anterior menţionat). 
„Rebelion” pare puternic influenţat în special de versiunea americană 
a serialului „The Office”, atât la nivelul anumitor poante, cât şi prin 
gag-ul vizual de la final (poza de grup). Dacă această influenţă este 
asumată, este şi binevenită, mai ales în contextul unui film studenţesc, 
care poate fi considerat a fi grefat cu oarecare succes un subgen de 
comedie încă timid în peisajul românesc. (de Ioana Moraru)

Reuniune de familie 
România 2012
regie   Florina Dumitrache

O alegere extrem de bună pentru un film studenţesc, pentru resursele 
şi pentru amplitudinea narativă pe care o poate dezvolta un film de 
acest tip într-o singură locaţie, „Reuniune de familie” nu e chiar o 
poveste, ci un fel de exerciţiu de platou adaptat, prin scenariu şi 
decor, pentru a avea adâncime şi la propriu şi la figurat, deşi acţiunea 
se petrece doar în baia unui apartament. 
Sorin, un bărbat de vreo treizeci şi ceva de ani, petrece Crăciunul 
împreună cu fiul său şi cu familia fostei soţii. În timpul mesei festive 
organizate de fosta soţie şi fosta soacră, Sorin se închide în baie, 
provocând nedumerirea unora, grija şi nervii altora. Aşadar, începând 
cu fosta parteneră de viaţă, continuând cu unii dintre musafiri şi 
terminând cu fiul său, personajele intră sau cel puţin încearcă să 
intre în baie, dar bărbatul refuză să dezvăluie motivul pentru care 
s-a baricadat. Printre toţi cei progresiv enervaţi de Sorin, mai răsar 
şi câţiva care chiar au nevoie să folosească toaleta, sau să scape din 
mulţimea festivă, precum femeia însărcinată a cărei companie este 
acceptată de bărbat. 
Scurtmetrajul reuşeşte să creeze gradat o atmosferă de tensiune, 
păstrând situaţia în limitele veridicităţii şi ale dramei familiale, deşi 

locul ales de personaj pentru izolare creează un anumit comic de 
situaţie. Tiparul clasic al casei pline de musafiri gălăgioşi în preajma 
sărbătorilor este sugerat prin zgomote de fond care se intensifică de 
fiecare dată când un personaj deschide pe jumătate uşa de la baie. 
Astfel, se obţine concentrarea atenţiei pe acţiunea din interior, 
conştientizarea existenţei unei acţiuni exterioare cu care nu se 
pierde contactul, întrucât cele două medii se întrepătrund prin 
interacţiunea personajelor cu Sorin. 
Replicile păstrează un echilibru, fiind suficiente cât să descrie 
personajele şi conflictul, fără să releve totuşi motivaţii clare, care 
ar fi necesitat noi descrieri, deci o dezvoltare a conflictului, ca într-
un lanţ al slăbiciunilor ce n-ar fi avut şanse de rezolvare într-un 
scurtmetraj. Centrul atenţiei fiind axat pe imposibilitatea lui Sorin 
de a-şi controla starea de nervozitate, scurtele dueluri cu persoanele 
care încearcă să îl convingă să îşi părăsească „fortăreaţa” sunt 
suficiente pentru a da un sens inteligibil filmului. 
„Reuniune de familie” are o miză interesantă prin încercarea de a 
vizualiza adevărata esenţă a unui eveniment, şi anume proiecţia 
ei asupra unuia dintre personajele care iau parte la eveniment. 
Vizualizarea se întâmplă cu uşa închisă, însă pariul regizoarei este 
câştigat din toate punctele de vedere. (de Bianca Bănică)

Shoot for the Moon
Spania 2011
regie casandra Maclas Gago

„Shoot For The Moon” este o parodie care pleacă de la una dintre 
teoriile conspiraţioniste dezvoltate în jurul faimoasei transmisiuni 
televizate a moon landing-ului, teorie conform căreia  aselenizarea 
echipajul Apollo 13 şi pasul istoric al lui Neil Armstrong pe Lună au 
fost filmate la Hollywood, suprafaţa Lunii nefiind decât un amestec 
de decor şi efecte speciale atribuite autorului „Odiseei Spaţiale”, 
Stanley Kubrick.
Scurtmetrajul, filmat într-o manieră documentaristă cu o imagine 
uşor desaturată à la anii’ 60, ficţionalizează presupusa filmare,  
povestind problemele întâmpinate de regizor în încercarea de 
a-şi duce misiunea la bun sfârşit. Are de înfruntat o adunătură de 
imbecili care nu îi înţeleg viziunea, agenţii CIA suflându-i în ceafă, 
spionul sovietic infiltrat în echipă care râde de situaţie şi doi actori 
„de metodă” cu un ego prea mare pentru a se limita la convenţiile 
newsreel-ului pe care îl au de realizat. Însă marea problemă a 
regizorului nu este că trebuie să facă dintr-o realitate fictivă ceva nu 
doar credibil, ci chiar imposibil de deconspirat; ceea ce îl obsedează 
este găsirea unei fraze de neuitat care să concentreze importanţa 
istorică a momentului şi să impresioneze publicul. În esenţă, „un pas 
mic pentru om, un pas mare pentru omenire” sau diferenţa dintre un 
simplu reportaj şi propagandă.
Regizoarea spaniolă îmbracă aceste idei în învelişul unei parodii ca 
la carte cu personaje caricaturizate, clişee împrumutate din filme cu 
spioni şi/sau agenţi CIA (costume negre, ochelari de soare întunecaţi, 
comunistul grăsuţ care râde tâmp, cam ca ambasadorul sovietic din 
„Doctor Strangelove”, actori cum altfel decât egocentrişti ş.a.m.d) 
şi un final perfect pentru teoria conspiraţionistă de la care pleacă 
filmul: regizorul şi membrii echipei de filmare stând în spatele 
limuzinei, cu pistoalele agenţilor sub acoperire ai CIA îndreptate 
spre ei, semn că toate urmele vor fi fost şterse. 
(de Oana Ghera)
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Tabu (r. Miguel Gomes)

Cosmopolis (r. David Cronenberg)

Killer Joe (r. William Friedkin)

Amour (r. Michael Haneke)

Django Unchained (r. Quentin 
Tarantino)

Margaret (r. Kenneth Lonergan)

The Deep Blue Sea (r. Terence 
Davies)

Paradies: liebe (r. Ulrich Seidl)

Seven Psychopaths (r. Martin 
McDonagh)

Damsels in Distress (r. Whit Stillman)

De rouille et d’os (r. Jacques 
Audiard)

Klip (r. Maja Milos)

După dealuri (r. Cristian Mungiu)

Argo (r. Ben Affleck)

Pieta (r. Kim Ki-duk)

Laurence Anyways (r. Xavier 
Dolan)

Beasts of the Southern Wild (r. Benh 
Zeitlin)

Barbara (r. Christian Petzold)

Keyhole (r. Guy Maddin)

Killing Them Softly (r. Andrew 
Dominik)

This Is 40 (r. Judd Apatow)

Life of Pi (r. Ang Lee)

Anna Karenina (r. Joe Wright)

Alpeis (r. Giorgos Lanthimos)

O lună în Thailanda (r. Paul 
Negoescu)

Ioana 
Moraru

Gabriela 
Filippi

Raluca 
Durbacă

Andrei 
Gorzo

Răzvan
Dutchevici

Andrei 
Rus

Irina 
Trocan

Roxana
Coţovanu

Georgiana
Madin

Lavinia 
Cioacă
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★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★
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★ ★
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★ ★ ★★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★

★

★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★  ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

 ★

★ ★ ★

★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★

★ ★

 ★

★ ★

★ ★★ ★

 ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★

★ ★ ★ ★

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

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

 ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★  ★  ★



80                                                                 Ianuarie  2013 REVISTĂ DE CULTURĂ CINEMATOGRAFICĂ


